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Wprowadzenie

Imperatywem skutecznego konkurowania na międzynarodowym czy globalnym 
rynku staje się dziś innowacja. Chociaż sam sposób rozumienia innowacji i  jej roli 
w procesie budowy przewagi konkurencyjnej nie zmienił się istotnie od czasów Schum-
petera i  Druckera, zmieniły się radykalnie uwarunkowania procesów innowacyjnych, 
ich aktorzy, podejmowane przez nich działania oraz struktury organizacyjne, w których 
procesy te przebiegają. Badacze procesów innowacyjnych dowodzą, że na przestrzeni 
ostatnich 50 lat dokonała się znacząca zmiana modelu innowacji, polegająca na wyło-
nieniu się zintegrowanego modelu sieciowego, rozwijanego w skali międzynarodowej. 

Dostrzeżenie zmiany modelu innowacji polegającej m.in. na usieciowieniu i umię-
dzynarodowieniu procesów innowacyjnych nie oznacza, że samo pojęcie sieci innowa-
cyjnej czy międzynarodowej sieci innowacyjnej jest w  literaturze przedmiotu jedno-
znacznie rozumiane. Wręcz przeciwnie – konceptualizacja tej kategorii jeszcze się nie 
dokonała, a badania przynoszą niejednoznaczne wnioski. 

Celem niniejszego opracowania jest zatem nie tylko przedstawienie uwarunkowań 
powstawania międzynarodowych sieci innowacyjnych, ale także ukazanie podstawo-
wych problemów związanych z ich definiowaniem, określaniem ich atrybutów oraz wy-
odrębnianiem poszczególnych typów sieci. Przeprowadzone w tym opracowaniu rozwa-
żania nie zawierają szczególnie oryginalnych przemyśleń autorki, są raczej przeglądem 
stosunkowo rzadko prezentowanych w literaturze polskiej poglądów autorów podejmu-
jących szerzej problematykę współczesnych procesów innowacyjnych w kontekście ich 
usieciowienia i  umiędzynarodowienia. Przedstawiono tu także wyniki obcych badań 
empirycznych ukazujących skalę umiędzynarodowienia procesów innowacyjnych, ze 
wskazaniem na głównych aktorów tych procesów oraz strukturę i kierunki przepływu 
nakładów na B + R w skali globalnej, a także wyniki badań opisujących funkcjonowanie 
różnych typów międzynarodowych sieci innowacyjnych. Podjęte rozważania pozwalają 
na głębsze zrozumienie istoty opisywanego zjawiska, jego uwarunkowań oraz wpływu 
na procesy konkurencyjne przebiegające w skali międzynarodowej, stanowiąc podstawę 
formułowania hipotez badawczych dla przyszłych badań empirycznych.
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ewolucja modelu innowacji
Badacze studiujący procesy innowacyjne dowodzą, że podejście do tych procesów 

zmieniło się na przestrzeni ostatnich 50 lat istotnie, przechodząc przez różne etapy. 
Większość prób periodyzacji tego okresu odwołuje się do zaproponowanego w latach 
90. przez Rothwella opisu ewolucji podejścia do innowacji przez zdefiniowanie pię-
ciu generacji modelu innowacji1. Wyróżnia on model pchany przez technologię, mo-
del ciągniony przez rynek, model łączony, model zintegrowany, równoległy oraz model 
zintegrowany, sieciowy. Wyodrębnione przez Rothwella modele stanowią użyteczną 
perspektywę historyczną, pozwalającą zrozumieć przesłanki powstania poszczególnych 
modeli, sposób ich funkcjonowania oraz implikacje w  sferze zarządzania procesami 
innowacyjnymi zachodzącymi w gospodarce. Znajomość tych modeli pozwala poznać 
kierunki i dynamikę rozwoju tych procesów, warunkujących zdolność tworzenia i od-
nawiania źródeł przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku, a tym samym może 
być użyteczna dla efektywnego włączania się przedsiębiorstw we współczesne procesy 
innowacyjne.

TABelA 1. Pięć generacji modelu innowacji Rothwella

Generacja Opis Występowanie Główne cechy

Pierwsza Model innowacji pchanej 
przez technologię

początek lat 50. – 
połowa lat 60.

Prosty model liniowy pchany przez 
technologię

Druga Model innowacji 
ciągnionej przez rynek

połowa lat 60. – 
początek lat 70.

Prosty model liniowy ciągniony przez 
potrzeby

Trzecia Model łączony początek lat 70. – 
początek lat 80.

Interakcje między różnymi elementami 
i pętle zwrotne między nimi

Czwarta Model zintegrowany, 
równoległy 

początek lat 80. – 
połowa lat 90.

Integracja w obrębie firmy oraz 
z głównymi dostawcami i wymagającymi 
klientami, nacisk na powiązania i alianse 

Piąta Model zintegrowany, 
sieciowy

późne lata 90. Integracja systemów i ekstensywne 
usieciowienie, elastyczność 
i indywidualnie dopasowanie, ciągła 
innowacja 

Źródło: D. O’Sulivan, L. Dooley, Applying Innovation, Sage Publications Ltd., Boston, Massachusetts 2009, s. 47–51 oraz 
J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. John Wiley 
& Sons Ltd., Chichester 2005, s. 75–77.

Opisujący te modele O’Sulivan i  Dooley oraz Tidd, Bessant i  Pavitt wskazują2, że 
pierwszy z wyróżnionych modeli, model innowacji pchanej przez technologię (technolo-
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gy push model), pojawił się w czasie odrodzenia gospodarczego po II wojnie światowej. 
Proces innowacji napędzany był przede wszystkim przez duże nakłady na B + R (często 
wspierane przez rządy i kontrakty militarne), które „pchały na rynek” jeden lub wiele 
technologicznie doskonałych produktów, powstałych dzięki rozwiniętym kompeten-
cjom technologicznym przedsiębiorstw dysponujących dobrze wyposażonymi laborato-
riami badawczymi. Przedsiębiorstwa rozwijały swoje kompetencje w obrębie jednej lub 
wielu tzw. platform technologicznych, koncentrując się na wynalazczym etapie procesu 
innowacyjnego, co pozwalało im generować ciągły strumień przełomowych technologii, 
dla których później poszukiwano rynkowych zastosowań. Proces innowacyjny miał cha-
rakter liniowy, stanowiąc sekwencję funkcjonalnych aktywności podejmowanych indy-
widualnie przez poszczególne przedsiębiorstwa. Dominująca siła w przedsiębiorstwach 
leżała po stronie działów B + R, prowadząc do stereotypu, że innowacyjne przedsiębior-
stwo to firma zatrudniająca naukowców „w białych kołnierzykach”.

Kolejny model – innowacji pchanej przez rynek (market pull model) – był odpo-
wiedzią na powojenny boom gospodarczy i stabilizację rynków oraz wzrost konkuren-
cji o udziały w rynku, co ostatecznie sprawiło, że klienci stali się bardziej wymagający, 
a ich potrzeby silniej zróżnicowane. Przedsiębiorstwa zaczęły angażować się w procesy 
innowacyjne i rozwijać swoje zasoby dzięki działom marketingu, pozwalającym im zro-
zumieć, czego oczekują klienci oraz jak wykorzystać znajomość ich potrzeb do rozwoju 
właściwych innowacji. Proces innowacji nadal miał charakter liniowy, ale był ciągniony 
nie tyle przez technologię, ile przez potrzeby klientów, co przyczyniło się do lepszego 
dostosowania innowacji do specyficznych potrzeb rynkowych. W  efekcie tej zmiany 
w przedsiębiorstwach wzrosło znaczenie funkcji marketingowej, dominującej nad funk-
cją B + R. 

Model trzeciej generacji to łączony model innowacji (coupling model), który powstał 
w okresie recesji gospodarczej wywołanej przez kryzys naftowy. Dostrzegając słabości 
zbyt jednostronnego podejścia do innowacji, zaczęto łączyć ze sobą innowację pchaną 
przez technologię z innowacją ciągnioną przez rynek, uznając je za krańce tego samego 
spektrum. Przedsiębiorstwa zaczęły postrzegać swoje procesy innowacyjne jako sekwen-
cyjne, składające się z funkcjonalnie specyficznych, silnie współzależnych, przenikają-
cych się faz. Prostota modelu opartego na pojedynczym impulsie została porzucona na 
rzecz bardziej złożonego, współzależnego modelu, obejmującego zarówno bodźce pły-
nące z rozwoju technologicznego, jak i z obserwowanych zmian potrzeb oraz oczekiwań 
klientów, znajdujących ostatecznie wyraz w nowych trendach rynkowych. Ze względu 
na potrzebę koordynacji i optymalizacji różnych faz procesu innowacji, angażujących 
wiele różnych działów, dominującą rolę w procesie innowacji zaczął odgrywać wyższy 
poziom zarządzania w przedsiębiorstwie.

Uważa się, że kolejny model innowacji, tzw. model zintegrowany, równoległy (inte-
grated, parallel model) rozwinął się pod wpływem sukcesów i doświadczeń firm japoń-
skich (znajdujących m.in. wyraz w rozpowszechnieniu koncepcji zarządzania just in 
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time i total quality managment) oraz wzrostu natężenia globalnej konkurencji. Proces 
innowacji zaczął się koncentrować na integracji i  równoległym rozwoju, silnie ukie-
runkowanym na skrócenie czasu wejścia na rynek i unikanie marnotrawstwa. Sekwen-
cyjny proces innowacji został zastąpiony przez zintegrowane działania pojawiające się 
symultanicznie i wpływające na siebie nawzajem. Poszerzył się zasięg procesu inno-
wacyjnego, przyjęto bardziej holistyczną perspektywę i  dostrzeżono efekty systemo-
we, promujące ideę przekraczania granic przedsiębiorstwa dla zapewnienia innowacji 
sukcesu rynkowego. Wzrosło zaangażowanie zewnętrznych i wewnętrznych interesa-
riuszy w procesy innowacyjne oraz integracja i wymiana wiedzy między uczestnika-
mi procesu innowacji. Nastąpiło połączenie złożoności wynikającej z współzależności 
równoległych aktywności oraz uznania, że efektywność procesu innowacji może być 
wzmocniona przez stałą analizę i  uczenie się. Zintensyfikowane zostało zarządzanie 
innowacją wywołane przez dążenie do poprawy efektywności procesu innowacji przez 
redukcję marnotrawstwa.

Ostatni z  wyróżnionych przez Rothwella modeli innowacji to model zintegrowa-
ny, sieciowy (integrated, networked model), który zaczął się rozwijać pod koniec lat 90. 
i rozwija do dziś. Obejmuje on elementy wcześniejszego modelu, a ponadto eksponuje 
potrzebę tworzenia sieci, integracji systemów i sprawnej komunikacji. W modelu tym 
pojawia się także dążenie do strukturalizacji zaangażowania istotnych interesariuszy 
procesu innowacji, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności i  zdolności adaptacji, 
umożliwiającej wykorzystanie rezerw dostępnych w sieci. W modelu tym podkreśla się 
systemową naturę i  złożoność innowacji, które zmuszają do ostatecznego porzucenia 
uproszonej, linearnej perspektywy charakteryzującej pierwsze generacje modelu. Zarzą-
dzanie innowacją koncentruje się głównie na pielęgnowaniu jej rozwoju przez balanso-
wanie między strukturą a elastycznością stworzonej sieci.

Zmiany modelu innowacji, które nastąpiły w latach 90., prowadząc ostatecznie do 
wyłonienia się zintegrowanego modelu sieciowego, zostały wywołane przez wiele po-
wiązanych ze sobą czynników. Geograficzne rozproszenie przedsiębiorstw, które jest 
rezultatem globalizacji, wymagało rozwoju modelu zapewniającego integrację i zaan-
gażowanie wszystkich uczestników procesu innowacji, tworzących rozległe, często mię-
dzynarodowe sieci. Przez rozproszenie ryzyka zawartego w procesach innowacyjnych 
oraz lepsze wykorzystanie rzadkich zasobów wiedzy udział w tworzących się sieciach 
zaczął stymulować powstawanie nowych pomysłów i  kreatywność uczestniczących 
w nich podmiotów. Sprzyjał temu rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych 
opartych na internecie (IKT), który wspierał proces uczenia się, prowadzący do uzyska-
nia nowej wiedzy oraz konfigurowania i przyjmowania pomysłów rozwiniętych gdzieś 
indziej3. 

Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych (IKT) na powstanie i  funk-
cjonowanie współczesnego modelu innowacji nie jest szczególnie eksponowany przez 
Rothwella, aczkolwiek wydaje się oczywiste, że powstanie i upowszechnienie zintegro-
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wanego, sieciowego modelu innowacji bez rozwoju IKT nie byłoby możliwe. Wpływ 
technologii informatycznych podkreśla wielu innych badaczy, w tym Ahmed, który mo-
del piątej generacji nazywa modelem elektronizacji opartym na systemach IT, po czym 
dodaje model szóstej generacji, którego powstanie datuje na lata po 2000 r., mówiąc 
o  powstaniu systemu samouczącego się. Ten ostatni model innowacji charakteryzuje 
jako model skoncentrowany na zarządzaniu wiedzą i uczeniu się, wspomagany elektro-
nicznym zestawem narzędzi ułatwiających transfer informacji i podejmowanie decyzji 
w ramach sieci4. 

Opisana tu ewolucja modelu innowacji wynika ze zmiany uwarunkowań, a  co za 
tym idzie przesłanek podejmowania działań innowacyjnych, ich aktorów i  struktur, 
w których działania te są prowadzone. Przejście do sieciowej formy koordynacji dzia-
łań innowacyjnych angażujących wielu aktorów – interesariuszy procesów innowacyj-
nych jest szczególnie eksponowane w tzw. modelu otwartej innowacji (open innovation 
model). Koncepcję otwartej innowacji rozwinął na początku XXI wieku Chesbrough5, 
który przeciwstawił ją obowiązującemu wcześniej tzw. modelowi innowacji zamkniętej. 
Otwarta innowacja jest przez niego opisywana jako łączenie wewnętrznych i zewnętrz-
nych pomysłów oraz wewnętrznych i zewnętrznych ścieżek wejścia na rynek wspiera-
jących rozwój nowych technologii. Podstawowe różnice między zamkniętą a  otwartą 
innowacją przedstawiono w tabeli 2.

TABelA 2. Zasady zamkniętej i otwartej innowacji

Zasady zamkniętej innowacji Zasady otwartej innowacji

Najmądrzejsi ludzie w danej dziedzinie 
pracują dla nas

Nie wszyscy najmądrzejsi ludzie w danej dziedzinie pracują 
dla nas. Powinniśmy pracować z mądrymi ludźmi, zarówno 
z wewnątrz, jak i z zewnątrz firmy

Aby osiągnąć zyski z B + R musimy sami to 
odkryć, rozwinąć i dostarczyć

Zewnętrzne B + R mogą kreować istotną wartość; 
wewnętrzne B + R jest potrzebne, by zapewnić część wartości

Jeśli odkryjemy to sami, będziemy na 
rynku pierwsi

Nie musimy być autorami badań, by osiągać z nich korzyści

Wygrywa firma, która wprowadzi na rynek 
innowację

Zbudowanie lepszego modelu biznesu jest korzystniejsze  niż 
bycie pierwszym na rynku

Wygramy, jeśli stworzymy większość 
najlepszych pomysłów w branży

Wygramy, jeśli zrobimy najlepszy użytek z wewnętrznych 
i zewnętrznych pomysłów

Powinniśmy kontrolować swoją własność 
intelektualną, tak aby konkurenci nie 
osiągnęli zysków z naszych pomysłów

Powinniśmy osiągać zyski z wykorzystania naszej własności 
intelektualnej przez innych zawsze, gdy to wspiera nasz model 
biznesu

Źródło: Opracowano na podstawie: H. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 
Technology, Harvard Business School Press, Boston Mass. 2003.
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Model otwartej innowacji zrywa z  przekonaniem o  konieczności koncentracji na 
wewnętrznym rozwoju, opartym na własnych badaniach i  zasobach (kompetencjach) 
przedsiębiorstwa, bezpośredniej zależności między przywództwem technologicznym 
a sukcesem rynkowym oraz koniecznością bezwzględnej ochrony własności intelektu-
alnej przedsiębiorstwa. Zwraca się w nim uwagę, że innowacja może pochodzić z ze-
wnątrz, a źródłem wartości jest nie tyle sama innowacja, ile lepszy model biznesu, który 
ją wykorzystuje. Z modelu otwartej innowacji korzysta dziś coraz więcej firm, włącza-
jąc elementy tej koncepcji do swoich procesów innowacyjnych. Zaproponowana przez 
Chesbrougha koncepcja otwartej innowacji może być traktowana jako kolejny etap ewo-
lucji modelu innowacji lub jedna z odmian sieciowego modelu innowacji, który współ-
cześnie się rozwija.

Istota, cechy i typy sieci innowacyjnych 

Z przeprowadzonych wyżej rozważań wynika bezsprzecznie, że cechą współczesnych 
procesów innowacyjnych jest ich usieciowienie. Usieciowienie procesów innowacyjnych 
może być przedstawiane przez pryzmat określonego sposobu ich organizowania (znacze-
nie czynnościowe) lub form organizacyjnych, w których procesy te przebiegają (znaczenie 
rzeczowe). Ten co najmniej dualny sposób rozumienia usieciowienia jest dosyć powszech-
ny wśród badaczy zajmujących się problematyką sieci jako takiej. Zdaniem wielu autorów 
sieć może być traktowana jako nowa forma stosunków między niezależnymi podmiota-
mi, metoda zarządzania, którą wykorzystują współczesne przedsiębiorstwa lub odmien-
na forma organizacji w  sensie podmiotowym, która w  wyniku tych działań powstaje6. 
Występujące tu zróżnicowanie podejść do rozumienia sieci dotyczy także, w całej swej 
rozciągłości, sieci innowacyjnych. Próby zdefiniowania sieci innowacyjnej jako kategorii 
badawczej przynoszą bowiem, jak na razie, niezbyt satysfakcjonujące rezultaty, co znaj-
duje wyraz w poniższym cytacie, będącym konkluzją z prowadzonych badań: „niewiele 
wiadomo na temat sieci innowacyjnych (…) nie ma jasnej definicji, czym jest sieć innowa-
cyjna. Istnieje wiele modeli, każdy z nich kładący nacisk na inne aspekty w zależności od 
postawionego pytania badawczego. Nie jest także jasne, czy istnieje jakaś wspólna cecha 
możliwa do zastosowania we wszystkich obszarach innowacji lub wyróżniające zjawisko 
charakteryzujące się niewielką powszechnością występowania bądź jej brakiem. Niewiele 
można znaleźć w  literaturze na temat dynamiki sieci innowacyjnych: jak powstają, jak 
się rozwijają, w jaki sposób umierają lub włączają się w inne sieci (…) Otwarte pozostają 
pytania dotyczące takich kwestii, jak: Co charakteryzuje sieci innowacyjne w porównaniu 
z klasycznymi formami organizacji? Jaka jest struktura sieci innowacyjnych, jakie są jej 
elementy, jakie są podstawowe oddziaływania, jakie mechanizmy koordynacji są ważne 
i jaka dynamika wyłania się z wewnętrznych oddziaływań? Jaka jest relacja między siecią 
innowacyjną i jej otoczeniem oraz jak otoczenie wpływa na jej dynamikę?”7.
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Brak jednoznacznych definicji oraz odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące 
funkcjonowania sieci innowacyjnych świadczy o tym, że mamy do czynienia ze zjawi-
skiem nie tylko wysoce złożonym, słabo ustrukturalizowanym, ale – co być może jest 
tutaj najważniejsze – niezwykle dynamicznie się rozwijającym, tak że każda dekada 
lub paroletni okres przynoszą zmianę mechanizmów koordynacji działań innowa-
cyjnych, podejmowanych przez coraz to nowe podmioty, funkcjonujące w niezwykle 
złożonym otoczeniu, przekraczające granice poszczególnych branż i  sektorów oraz 
rynków narodowych. Niedostatki konceptualizacji kategorii „sieć innowacyjna” mogą 
zniechęcać do jej badania bądź przeciwnie – zachęcać do podjęcia związanych z nią 
wyzwań. Wielu autorów podejmuje takie wyzwanie, dostarczając jak na razie częścio-
wych odpowiedzi, pozwalających jednak na rozpoznanie tego zjawiska i jego dalsze  
badanie.

Jak piszą Tidd, Bessant i Pavitt, historycznie rzecz ujmując, sieci innowacyjne wy-
łoniły się z długotrwałych powiązań biznesowych tworzonych przez przedsiębiorstwa 
z  uniwersytetami, dostawcami, dystrybutorami, klientami i  konkurentami. Wspólna 
wiedza i stworzone więzi społeczne skutkowały powtarzalnymi transakcjami, zwiększa-
jącymi zaufanie i redukującymi koszty transakcji. Z tego też względu przedsiębiorstwa 
chętniej sprzedawały i kupowały technologię od swoich partnerów w sieci niż od firm 
zewnętrznych. Proces powstawania innowacji w  tak stworzonej sieci był więc zależny 
od wcześniejszych relacji między uczestnikami procesu, które z jednej strony zwiększały 
możliwość przyszłych powiązań, z drugiej zaś strony prowadzić mogły do inercji ograni-
czającej innowacyjność całej sieci. Powtarzalność transakcji jest bowiem podstawą efek-
tywności, ale systemowe, długookresowe powiązania wiążące ze sobą przedsiębiorstwa 
w sieci mogą kreować niechęć wobec zmiany8.

Opisany tu sposób powstawania i funkcjonowania sieci innowacyjnych nie jest je-
dynym. Badania poświęcone możliwościom innowacji w sieci pokazują, że oprócz sieci 
wyłaniających się (emergent networks), które powstają w wyniku rozwoju współpracy 
z podmiotami najbliższego otoczenia i mają względnie trwały, zamknięty charakter, roz-
wijają się także sieci projektowane (engineered networks), oparte na selektywnym uczest-
nictwie w sieci w celu opracowania i wdrożenia potencjalnych innowacji. Sieci te nie są 
oparte na przeszłych zależnościach wynikających z wieloletniej współpracy, lecz zmie-
rzają do kreowania przyszłości dzięki, często doraźnym, powiązaniom z  podmiotami 
szeroko pojętego otoczenia, współtworzącymi otwartą sieć powiązań. Stworzenie takiej 
sieci wymaga zazwyczaj istnienia jakieś jednostki inicjującej, która tworzy i rozwija sieć, 
aktywnie pozyskując innych członków do sieci oraz kierując podzielaną przez członków 
sieci wizję przyszłości9. Charakterystykę obu typów sieci z perspektywy ich wpływu na 
dynamikę konkurencji przedstawiono w tabeli 3.

Badacze sieci innowacyjnych przypisują istotne znaczenie procesom komunikacji 
i uczenia się w sieci, zwracając przy tym uwagę na odmienność przebiegu tych procesów 
w zależności od typu sieci oraz ich wpływ na możliwość budowy pozycji przetargowej, 
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TABelA 3. Charakterystyka sieci zamkniętej i otwartej z perspektywy wpływu na dynamikę 
konkurencji 

Typ sieci Sieć niepołączona, zamknięta Sieć połączona, otwarta

Atrybuty systemu Niedostosowane technologie
Zwyczajowe komponenty i połączenia

Dostosowane między dostawcami 
i produktami

Strategie firmy Kontrola standardów przez ochronę 
własności wiedzy

Kształtowanie standardów przez 
dzielenie się wiedzą z rywalami 
i uzupełniającymi rynkami

Źródło przewagi Efektywność skali, klienci zamknięci 
w sieci

Efektywność zakresu, wiele segmentów

Źródło: J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, 
John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2005, s. 313.

stanowiącej źródło przewagi konkurencyjnej w sieci. W sieci zamkniętej wiodące przed-
siębiorstwo zwykle dąży do opracowania odpowiednich standardów pozwalających na 
osiągnięcie efektu skali i  podejmuje działania zmierzające do „zamknięcia” klientów 
i innych firm w stworzonej przez siebie sieci. Dzięki temu może ono odtwarzać swoją 
przewagę przez włączanie technologii, które są dobrze dostosowane do opracowanego 
standardu, podczas gdy nowo wchodzący lub firmy funkcjonujące na peryferiach sieci 
nie mają szans, aby opracowana przez nie innowacja poprawiła ich pozycję konkuren-
cyjną w sieci. Jako przykład Tidd, Bessant i Pavitt podają tu funkcjonowanie sieci inno-
wacyjnych Microsoftu czy Intela10. 

W przypadku sieci otwartych, powstających często w celu opracowania i wdrożenia 
innowacji o charakterze systemowym, złożone produkty i usługi oraz stojące za nimi 
firmy muszą komunikować się ze sobą, gdyż w  interesie wszystkich uczestników sie-
ci jest dzielenie się informacją i zapewnienie kompatybilności wdrażanych rozwiązań. 
W  takich otwartych sieciach lub systemach nie ma jednej hierarchii lecz pojawia się 
wiele hierarchicznych poziomów lub subsystemów, przy czym każdy z nich kontrolo-
wany przez inną społeczność techniczną. Dlatego też innowacje w jednym technicznym 
subobszarze mogą wpływać na niektóre relacje w  sieci, chociaż nie mają wpływu na 
całą sieć. Sprawia to, że innowacje firm funkcjonujących na peryferiach sieci oraz inno-
wacje firm nowo wchodzących są wdrażane stosunkowo częściej, wzmacniając pozycję 
konkurencyjną przedsiębiorstw, które je opracowały. Jako przykłady takich sieci Tidd, 
Bessant i  Pavitt wymieniają sieci funkcjonujące w  telekomunikacji oraz wytwarzaniu 
i dystrybucji energii11. 

Trzecim typem sieci innowacji wyróżnianym przez tych autorów są tzw. sieci wirtu-
alne (virtual networks), obejmujące przedsiębiorstwa i inne podmioty, stanowiące węzły 
sieci połączone za pomocą intranetu, extranetu i internetu, wymieniające się informacją 
i dzielące się wiedzą w celu tworzenia wartości opartej na innowacji12. To właśnie takie 
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wirtualne sieci innowacji odpowiadają modelowi otwartej innowacji i mogą być nazy-
wane systemem samouczącym się. Jak pisze Perechuda, organizacja (sieć) wirtualna jest 
samonapędzającym się modelem docelowym, najbardziej zbliżonym do modelu organi-
zacji samouczącej13. Do charakterystycznych cech takiej wirtualnej organizacji Sankow-
ska zalicza luźne więzi, niską formalizację, efemeryczną (temporalną) naturę i stwierdza, 
że organizacja wirtualna to czasowy byt ad hoc, który zorientowany jest na konkretny 
cel, jakim jest wykorzystanie pojawiającej się okazji rynkowej, często ulegający dekom-
pozycji po osiągnięciu zamierzonego celu14. 

Prezentowane tu poglądy autorów stanowią dowód słuszności tezy, że bardzo 
trudno jest dziś wskazywać na charakterystyczne cechy, stanowiące atrybuty sieci in-
nowacyjnych, istotnie odróżniające je od sieci jako takich, a  zarazem wspólne dla 
wszystkich typów sieci innowacyjnych. Najogólniej rzecz biorąc, sieci innowacyjne 
mogą więc być definiowane jako pewna słabo wyodrębniona całość składająca się 
z wielu komórek lub pozycji (zajmowanych przez jednostki, firmy, jednostki biznesu, 
uniwersytety, rządy, klientów i innych aktorów) oraz powiązań i oddziaływań między 
nimi15. Takie, często wymieniane cechy sieci innowacyjnych, jak niestabilność, ada-
ptacyjność czy niedoskonałość, będące podstawą ich dużej dynamiki, nie są bowiem 
wyróżniające dla tego typu sieci. Być może jedyną cechą istotnie różniącą sieci inno-
wacyjne od innych sieci jest cel, któremu one służą, dla realizacji którego są tworzone 
bądź wyłaniają się. Celem tym jest niewątpliwie innowacja, przy czym innowacja ta 
może odnosić się zarówno do procesów, jak i produktów, wspieranych nie tylko przez 
rozwój nowych technologii, ale także przez innowacje marketingowe, pozwalających 
wykorzystać pojawiające się szanse stworzenia nowej lub dodatkowej wartości dla 
uczestników sieci, w  tym jej klientów. Analizując funkcjonowanie sieci innowacyj-
nych, nie powinno się zatem ograniczać prowadzonych badań do sieci zorientowanych 
wyłącznie na wsparcie procesu B + R, aczkolwiek w wielu przypadkach takie wsparcie  
jest konieczne. 

Na koniec warto wspomnieć, że sieci innowacyjne mogą występować i być anali-
zowane na różnych poziomach: globalnym, narodowym, regionalnym, sektorowym, 
organizacyjnym lub indywidualnym16. Każdy z przyjętych poziomów analizy może 
dostarczyć interesujących wniosków dotyczących funkcjonowania sieci innowa- 
cyjnych. 

Stosunkowo rzadko analizowanym typem sieci innowacyjnych są sieci międzynaro-
dowe. Dzieje się tak prawdopodobnie ze względu na fakt, że niewiele zjawisk istotnych 
z  ekonomicznego punktu widzenia jest dziś pozbawionych wymiaru międzynarodo-
wego, co sprawia, że aspekty międzynarodowe sieci pojawiają się w badaniach niejako 
przy okazji. Wydaje się jednak, że istnieją ważne przesłanki, aby podjąć próbę szerszego 
uwzględnienia międzynarodowego wymiaru sieci innowacyjnych, co będzie przedmio-
tem dalszych rozważań.
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Umiędzynarodowienie B + R i innowacji

Podejmując problematykę umiędzynarodowienia procesów innowacyjnych, warto 
jeszcze raz wyraźnie podkreślić fakt, że procesy innowacyjne obejmują różnego rodzaju 
działania w sferze technologii, marketingu, organizacji itd., znajdujące ostatecznie wyraz 
w oferowanych produktach czy szerzej – wartości oferowanej dla klienta, oraz w proce-
sach, które do wytworzenia tej wartości prowadzą. Większość opracowań podejmują-
cych to zagadnienie koncentruje się jednak na działalności B + R, pomijając inne formy, 
jako zdecydowanie trudniejsze do analizy. Śledzenie przebiegu procesu umiędzynaro-
dowienia działalności innowacyjnej jest bowiem relatywnie proste, gdy przedmiotem 
analizy jest działalność B + R. Wynika to ze stosunkowo łatwego dostępu do danych 
ilościowych dotyczących tej działalności na poziomie firm, branż czy krajów, zawartych 
w sprawozdawczości przedsiębiorstw oraz statystykach branżowych i narodowych.

Analizując proces umiędzynarodowienia B + R, należy na początku stwierdzić, że 
tempo rozwoju technologicznego jest współcześnie najwyższe w  dziejach gospodarki 
światowej. Towarzyszy temu niespotykany wcześniej wzrost nakładów na B + R w skali 
globalnej i w obrębie poszczególnych krajów. Występuje tutaj bardzo duża dysproporcja 
w wielkości wydatków na B + R między poszczególnymi krajami czy regionami świata, 
z wyraźną dominacją krajów Triady oraz rosnącym udziałem niektórych wielkich go-
spodarek wschodzących, w szczególności krajów azjatyckich (Chiny, Indie), co szczegó-
łowo zaprezentowano w tabeli 4.

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że USA wydawały na B + R w 2004 r. 
znacznie więcej niż Europa i trzy razy więcej niż Japonia. Wydatki na B + R Chin były już 
jednak w tym okresie porównywalne z wydatkami Japonii, ale wciąż mniejsze niż wydat-
ki USA i wiodących krajów europejskich (Niemcy, Francja, Wlk. Brytania). W pierwszej 
dziesiątce krajów najwięcej inwestujących w  B  +  R znalazły się także pozostałe kraje 
BRIC, tj. Brazylia i Rosja, zajmujące ostatnie miejsca w tym zestawieniu. Interesujący 
może być fakt, że razem z Indiami reprezentują one model finansowania B + R oparty 
głównie na środkach rządowych, w przeciwieństwie do pozostałych krajów rankingu, 
finansujących je ze środków biznesowych, co może mieć istotny wpływ na formy orga-
nizacyjne procesów innowacyjnych angażujących firmy z tych krajów. 

Wyróżniającą cechą współczesnych procesów B + R jest nie tylko wysokie tempo 
wzrostu nakładów na tę działalność w  skali świata, ale także niezwykle dynamiczny 
wzrost stopnia jej umiędzynarodowienia, na co wskazuje wiele statystyk i  badań na-
ukowych. Dowodzą one m.in., że udział zagranicznych B + R w stosunku do krajowych 
rośnie, a przepływ środków inwestycyjnych na B + R ma dwukierunkowy charakter. Na 
przykład między 1985 a 1993 r. zagraniczne inwestycje B + R firm amerykańskich rosły 
trzykrotnie szybciej niż krajowe, aby w  2000 r. osiągnąć 10 % całkowitych inwestycji 
przemysłowych B + R USA. Jednocześnie, w tym samym okresie napływ zagranicznych 
inwestycji B + R do USA stanowił 16,1 % całkowitych wydatków na B + R w tym kraju, 
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TABelA 4. Wielkość wydatków na B+R i ich źródła według krajów w 2004 r.

Kraj Całkowite B+R 
[w mld USD] 

Biznes 
[%]

Rząd 
[%]

Nauka 
[%]

Fundusze 
zagraniczne 

[%]

USA 302 61 31 8 —

Japonia 120 74 18 8 —

Chiny 109 58 33 6 3

Niemcy 52 65 32 0 2

Indie 46 23 75 2 —

Francja 44 52 38 2 8

Wielka Brytania 36 47 27 6 21

Korea Płd. 27 74 24 2 —

Brazylia 24 38 60 2 —

Rosja 17 31 60 1 9

Europa 226 — — — —

Źródło: Global R&D Report, „R&D Magazine” 2005, September, s. G3. Cyt. za: R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedtwitz, 
Managing Global Innovation. Uncovering the Secrets of Future Competitiveness, Springer–Verlag Berlin Heidelberg 2008, 
s. 12 i 42.

a  więc był większy niż zagraniczne inwestycje B  +  R firm amerykańskich. Głównym 
źródłem i kierunkiem napływu inwestycji B + R dla USA była i jest nadal Europa17. Jeśli 
chodzi o samą Europę, to z szacunków Boutelliera, Gassmanna i von Zedtwitza wynika, 
że europejskie firmy około jedną trzecią ogólnych nakładów na B + R wydawały za gra-
nicą, z czego połowę stanowiły wydatki w innych krajach europejskich. Spośród trzech 
największych krajów pod względem nakładów na B + R, najmniej zagranicznych inwe-
stycji B + R przyjmowała i generowała Japonia. Według danych UNCTAD z 2005 r.18 
zaledwie 3,4 % B + R Japonii stanowiły inwestycje firm zagranicznych, a japońskie za-
graniczne B  +  R były mniejsze niż 5  %, mimo że wzrosły one ponad dziesięciokrot-
nie – z 0,3 % w 1989 do 4 % w 2002 r. Ze względu na trudności w dostępie do danych 
stosunkowo trudno ocenić stopień internacjonalizacji B + R Chin czy Indii, który jest 
szacowany na niespełna 1 %19.

Bardzo istotną cechą umiędzynarodowienia B + R jest dominacja korporacji trans-
narodowych (KTN) w tym procesie, chociaż B + R są ostatnią funkcją KTN, która pod-
legała umiędzynarodowieniu. Transnarodowe korporacje od dawna określały między-
narodowy podział pracy przez swój wpływ na źródła zaopatrzenia, lokalizację produkcji 
czy marketing. Dziś rozwijają i  transferują technologie, lokalizując i  przemieszczając 
B  +  R w  skali globalnej, tak aby zdobyć dostęp do rozproszonych, rozwijających się 
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zagranicznych zasobów B + R i talentów badawczych. Znajduje to wyraz w tworzeniu 
zagranicznych ośrodków badawczych w liczbie wcześniej niespotykanej. Jako przykład 
można podać fakt, że w  latach 90. niemieckie firmy utworzyły więcej zagranicznych 
ośrodków B + R niż w poprzednich pięćdziesięciu latach łącznie20. 

Śledząc ewolucję procesu umiędzynarodowienia B + R, można zauważyć, że pio-
nierami tego procesu były firmy high-tech, działające na małych rynkach o niewielkich 
zasobach B + R w ich krajach macierzystych. Firmy, które działały na dużych rynkach, 
miały chłonne wewnętrzne rynki i dobrą, krajową bazę B + R, były znacznie mniej skłon-
ne do umiędzynarodowienia swoich B + R. Dopiero wzrost natężenia globalnej konku-
rencji w poszczególnych sektorach oraz między sektorami zmusił je do poszukiwania 
wiedzy technologicznej na rynku międzynarodowym. Dziś globalne B + R i innowacja 
dokonują się głownie za sprawą korporacji transnarodowych (KTN). Z wyjątkiem nie-
licznych, silnie umiędzynarodowionych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz 
tzw. born-globals, to właśnie KTN odpowiadają za poziom i kierunki rozwoju B + R na 
świecie. Na potwierdzenie tej tezy przytacza się wiele danych, np.: w 2002 r. wydatki 770 
najwięcej wydających na B + R firm świata stanowiły 46 % całkowitych nakładów na 
B + R i aż 69 % wydatków biznesu na te cele; niektóre KTN, tj. Ford, Toyota, Daimler 
-Chrysler, Siemens, General Motors czy Pfizer wydawały więcej na B + R niż Hiszpania, 
Brazylia, Rosja czy Indie. Udział KTN w zagranicznych B + R dynamicznie rośnie – 
w 1995 r. stanowił on 15 %, wzrósł do 18 % w 1998 r., a w 2003 r. wyniósł aż 28 % budżetu  
B + R21. 

Fakt, że opisywane tu zjawisko umiędzynarodowienia i  usieciowienia procesów 
innowacyjnych charakteryzuje się tak dużą dynamiką, sprawia, że wszelkie dane staty-
styczne pochodzące sprzed kilku lat szybko stają się nieaktualne, gdyż nie nadążają za 
gwałtownymi zmianami, które następują w skali globalnej. Na przykład, przedstawiona 
tu dominacja USA i Europy, jako źródeł i kierunków napływu inwestycji B + R, wydaje 
się nie do utrzymania w nieodległej przyszłości. Cytowane przez Boutelliera, Gassman-
na i von Zedtwitza badania INSEAD i firmy konsultingowej Booz, Allen & Hamilton, 
którymi było objętych 186 przedsiębiorstw z 19 krajów i 17 branż przemysłowych, ma-
jących łącznie ok. 20 % udział w globalnych wydatkach na B + R, pokazały, że około trzy 
czwarte planowanych w 2007 r. nowych lokalizacji B + R miało mieć miejsce w Chinach 
i Indiach, gdzie planowano zatrudnienie 31 % pracowników B + R badanych firm22. 

Podsumowując, można stwierdzić, że proces umiędzynarodowienia B + R nabiera 
współcześnie niespotykanego wcześniej tempa, głównie za sprawą umiędzynarodo-
wienia działalności B + R wiodących KTN, do których dołączają korporacje transna-
rodowe z krajów BRIC, lokujące swoje centra B + R w krajach Triady. Rosą w związku 
z tym całkowite wydatki na B + R, w których na coraz większą skalę uczestniczą go-
spodarki wyłaniające się, a to zmienia źródła i kierunki napływu inwestycji w sferze 
B + R oraz formy organizacyjne, w ramach których przebiegają współczesne procesy 
innowacyjne.
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Formy organizacyjne umiędzynarodowienia  
procesów innowacyjnych

W ramach klasycznego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstwa, internacjona-
lizacja działalności badawczo-rozwojowej może odbywać się w dwóch formach: przez 
lokalizację B + R w różnych krajach za pomocą bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
albo w wyniku przejmowania przez przedsiębiorstwo firm lokalnych na rynkach zagra-
nicznych. W pierwszym przypadku przemawia za tym bliskość rynku, w drugim – po-
szukiwanie specjalistów, tak jak ujęto to na rysunku 1.

RySUNeK 1. Umiędzynarodowienie i lokalizacja B + R

Źródło: R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedtwitz, Managing Global Innovation. Uncovering the Secrets of Future Compe-
titiveness, Springer–Verlag Berlin Heidelberg 2008, s. 49.

Podejmując decyzję co do wyboru formy umiędzynarodowienia działalności 
B  +  R, wychodzi się z  założenia, że przedsiębiorstwo, które chce rozwijać lokalne 
produkty, powinno być bezpośrednio zaangażowane na lokalnym rynku, aby zdobyć 
know-how dotyczące danego rynku i konsumentów, które łatwiej znaleźć w regional-
nych jednostkach biznesu przedsiębiorstwa. Wadą tego rozwiązania jest jednak fakt, 
że firmy z lokalnymi działami B + R, chcąc wspierać lokalną autonomię i niezależność 
od macierzystej firmy, często wykazują skłonność do przeceniania zróżnicowania lo-
kalnych rynków, nie dostrzegając ich podobieństwa i możliwości uzyskiwania efek-
tów synergicznych. Potrzebę synergii i koordynacji potencjału B + R w skali między-
narodowej zaczęto sobie uświadamiać od początku lat 90. XX wieku, kiedy to wiele 
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dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw doszło do wniosku, że transnarodowe 
projekty B + R są łatwiejsze do prowadzenia dzięki stworzonej międzynarodowej sie-
ci B + R, zapewniającej komplementarność zasobów, kompetencji i bazy wiedzy do-
stępnych lokalnie. Zauważono, że wraz z rosnącą komplementarnością wyżej wymie-
nionych czynników, jak również pogłębiającym się podziałem i specjalizacją pracy, 
rośnie potencjał synergiczny B + R prowadzonych w skali międzynarodowej. Nakłada 
się na to możliwość obniżki kosztów prowadzenia B + R, dzięki lokalizacji centrów 
kompetencji w krajach o relatywnie niższych kosztach pracy oraz korzystnym środo-
wisku dla prowadzenia B + R (np. wsparcie rządów przez niskie podatki czy subsydia  
na B + R).

Analizując czynniki skłaniające do umiędzynarodowienia działalności B + R przed-
siębiorstwa przez zagraniczne inwestycje bezpośrednie (lokalizacja) lub przejęcia i fuzje 
firm (umiędzynarodowienie), warto wskazać także na bariery umiędzynarodowienia tej 
działalności, które ostatecznie mogą skłaniać do stosowania rozwiązań sieciowych, wy-
kraczających poza granice organizacyjne przedsiębiorstwa. Bariery internacjonalizacji 
B + R w ramach przedsiębiorstwa przedstawiono w tabeli 5.

TABelA 5. Bariery i czynniki wspierające internacjonalizację B + R w ramach przedsię-
biorstw

Czynniki wspierające centralizację B + R Przeszkody internacjonalizacji B + R

Efektywność skali
Efekty synergiczne
Większy potencjał kariery
Minimalne koszty i czas rozwoju B + R 
Lepsza kontrola na rezultatami badań
Intensywna komunikacja
Ochrona prawna
Wspólna kultura B + R

Brak mobilności personelu najwyższej klasy
Masa krytyczna (dla nowych B + R)
Nadmiar centrów B + R
Różnice językowe i kulturowe
Dostępność większości informacji naukowych 
i technicznych w internecie
Specyficzne know-how można łatwo utracić przy 
braku wsparcia
Ryzyko polityczne
Brak korzyści płacowych w krajach Triady
Koszty koordynacji i informacji

Źródło: cyt. za: R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedtwitz, Managing Global Innovation. Uncovering the Secrets of Future 
Competitiveness, Springer–Verlag Berlin Heidelberg 2008, s. 53.

Uważa się, że internacjonalizacja działalności B  +  R przedsiębiorstwa pociąga za 
sobą coraz większą złożoność, zwiększającą skalę trudności w sferze zarządzania. Dy-
stans geograficzny, zróżnicowanie stref czasowych stanowią ograniczenia w komunika-
cji i pociągają za sobą dodatkowe koszty. Współdziałanie z nowymi klientami z niezna-
nych kultur stanowi duże wyzwanie wpływające na organizację B + R. Dodatkowe koszty 



Maja Szymura-Tyc434

B + R prowadzonych w skali międzynarodowej muszą być bilansowane przez takie efek-
ty synergiczne jak: skrócony czas wprowadzenia na rynek, większa efektywność, zwięk-
szone możliwości uczenia się lub lepsze dostosowanie produktów do lokalnych rynków. 
Rozwój i tworzenie międzynarodowego B + R przedsiębiorstwa jest jednak ewolucyjnym 
procesem związanym z organizacyjnym uczeniem się, który wymaga długiego czasu, za-
nim przyniesie firmie wymierne efekty. Jest on tym bardziej skomplikowany, im bardziej 
złożona jest dana innowacja i  rozproszone kompetencje niezbędne do jej stworzenia, 
wymagające rozwoju współpracy między wieloma jednostkami B + R przedsiębiorstwa. 
Oznacza to, że w poszukiwaniu odpowiedniej formy organizacyjnej międzynarodowych 
B + R nie ma jednego dobrego podejścia i ostatecznie poszukuje się coraz częściej takich 
form organizacyjnych międzynarodowych B + R, które wykraczają poza ramy danego 
przedsiębiorstwa23. 

Jak wspomniano wcześniej, cechą współczesnego modelu innowacji jest jego usie-
ciowienie oparte na współpracy między przedsiębiorstwami i  innymi podmiotami, 
tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Większość badań dotyczących współ-
czesnych procesów innowacyjnych pokazuje, że dominującą tendencją staje się out-
sourcing działalności B + R, będącej istotnym źródłem innowacji na współczesnych 
rynkach. Badania prowadzone w latach 90. w Europie pokazywały, że 40 % prac B + R 
powstawało we współpracy, w której uczestniczyły zarówno inne przedsiębiorstwa, jak 
i organizacje badawcze oraz uniwersytety. Oczywiście zjawisko to dotyczyło przede 
wszystkim firm dużych, w mniejszym stopniu średnich i małych. Co więcej, zawiera-
ne porozumienia nie były wyłącznie krajowe, z reguły miały one charakter aliansów 
transgranicznych, przy czym duże międzynarodowe przedsiębiorstwa (KTN) były 
często zaangażowane w dziesiątki, a nawet setki aliansów, w tym wiele z tym samym  
partnerem24. 

Zaobserwowane w  latach 90. tendencje do outsourcingu i  umiędzynarodowienia 
B + R pogłębiły się współcześnie tak, że obecnie obserwujemy rozwój różnorodnych form 
organizacyjnych prowadzenia badań B + R na rynku międzynarodowym na podstawie 
współpracy między różnymi jednostkami przedsiębiorstwa i niezależnymi uczestnikami 
sieci. Boutellier, Gassmann i Zedtwitz wyodrębniają pięć takich form organizacyjnych: 
etnocentryczne scentralizowane B + R, geocentryczne scentralizowane B + R, policen-
tryczne zdecentralizowane B  +  R, model piasty B  +  R oraz zintegrowaną sieć B  +  R. 
Podstawą wyodrębnienia tych form jest w tym przypadku rozproszenie wewnętrznych 
kompetencji i bazy wiedzy oraz stopień koordynacji między ośrodkami B + R25. Wyróż-
nione formy przedstawiono graficznie na rysunku 2.

Przedstawione na rysunku koncepcje organizacji B + R różnią się między sobą struk-
turą organizacyjną oraz przyjętą orientacją. Struktura ta może być scentralizowana bądź 
mniej lub bardziej rozproszona, o silnym lub słabym centrum kompetencji i zróżnico-
wanej orientacji od etnocentrycznej po geocentryczną, z różną rolą jednostek B + R, tak 
jak to ujęto w tabeli 6.
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RySUNeK 2. Formy organizacyjne B + R na rynku międzynarodowym

Źródło: O. Gassmann, Internationales F&E-Management – Potentiale und Gestaltungskonzepte Transnationaler F&E-Pro-
jekte, Munchen, Wien, Oldenburg 1997. Cyt. za: R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedtwitz, Managing Global Innovation. 
Uncovering the Secrets of Future Competitiveness, Springer–Verlag Berlin Heidelberg, 2008, s. 78. 

TABelA 6. Pięć idealnych form umiędzynarodowienia organizacji B + R

Konfiguracja B + R Struktura organizacyjna Orientacja

Etnocentryczna scentralizowana scentralizowane B + R narodowa wewnętrzna orientacja

Geocentryczna scentralizowana scentralizowane B + R międzynarodowa zewnętrzna 
orientacja

Policentryczna zdecentralizowana silnie rozproszone B + R, słabe 
centrum

konkurencja między 
niezależnymi ośrodkami B + R

Model piasty rozproszone B + R, silne centrum pomocnicza rola zagranicznych 
jednostek B + R

Sieć zintegrowana silnie rozproszone B + R, kilka 
centrów kompetencji

synergiczna integracja 
międzynarodowych jednostek 
B + R

Źródło: R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedtwitz, Managing Global Innovation. Uncovering the Secrets of Future Com-
petitiveness, Springer–Verlag Berlin Heidelberg, 2008 s. 79. 

Wszystkie przedstawione tu modele są współcześnie wykorzystywane przez przed-
siębiorstwa podejmujące działalność innowacyjną na rynku międzynarodowym. Domi-
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nującą tendencją w rozwoju form organizacyjnych B + R na rynku międzynarodowym 
jest postępująca decentralizacja i współpraca między różnego typu podmiotami zaan-
gażowanymi w B + R na skalę międzynarodową. Nasilenie tego trendu jest oczywiście 
różne w różnych branżach czy sektorach. Wybór formy organizacji B + R jest zazwyczaj 
wynikiem przeprowadzonych rozważań nad skutecznością i  efektywnością przyjętego 
rozwiązania, które powinno wpisywać się w ogólną koncepcję tworzenia wartości dla 
przedsiębiorstwa i całej sieci.

Podsumowanie

Dość powszechnie uważa się, że rozwijające się dziś sieci innowacyjne są organiza-
cyjną odpowiedzią na rosnącą złożoność i  niepewność technologiczną oraz rynkową 
współczesnych gospodarek. Mają one wymiar międzynarodowy w związku z globaliza-
cją procesów gospodarczych, w tym procesów innowacyjnych. Ich badanie jest istotne, 
gdyż międzynarodowe sieci innowacyjne są dziś podstawą budowy i odnowy przewa-
gi konkurencyjnej przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Pomi-
mo podkreślanych tu niejednokrotnie trudności ich badania, warto śledzić ewoluujące 
formy organizacji procesów innowacyjnych, by zrozumieć, gdzie są dziś zlokalizowane 
źródła wartości poszukiwanej przez uczestników tych procesów, w szczególności przed-
siębiorstw i ich klientów.
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International innovation networks – their origin and performance

Summary

The paper presents the evolution of innovation model leading to the emergence of 
the contemporary integrated, network model of innovation. The concept of innovation 
networks is discussed, as well as their attributes and basic types. Giving the data con-
cerning the internationalisation of R&D activity, the creation of international innova-
tion networks and their ideal organizational forms are described. The paper is based on 
basic literature covering the issue of innovativeness in the context of networking and 
internationalisation. The theoretical considerations are complemented by the analysis of 
secondary data sources illustrating the problem researched.


