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Wprowadzenie

Współczesnym organizacjom przyszło funkcjonować w specyfi cznym, bo trud-

no przewidywalnym otoczeniu. Nieustające zmiany społeczne, polityczne i go-

spodarcze przyczyniły się do tego, że poddano weryfi kacji pogląd zwolenników 

tradycyjnego podejścia do zarządzania, którzy przez wiele lat stali na stanowi-

sku, iż aby właściwie zarządzać organizacją, należy rozumieć jedynie jej strategię 

i strukturę. Dowiedziono bowiem, że w organizacji występują także inne czynni-

ki, które decydują o współczesnej przewadze konkurencyjnej i są źródłem sukcesu 

w gospodarce globalnej. Związane są one z tak zwanymi „miękkimi sferami za-

rządzania”. Stąd jako główny aspekt kształtowania wartości przedsiębiorstw XXI 

wieku przyjmuje się redefi nicję zasobów, a jako jeden z podstawowych czynni-

ków kształtujących warunki funkcjonowania współczesnych organizacji wskazuje 

się między innymi turbulencję otoczenia, rozumianą jako zmienność, nieprze-

widywalność oraz rosnącą jego złożoność. Pojawiła się zatem nowa gospodarka 

o trzech zasadniczych atrybutach – jest globalna, faworyzuje byty niematerialne 

(idee, informacje i powiązania) i jest silnie wewnętrznie połączona. Te trzy cechy 

stwarzają nowy rodzaj rynku i społeczeństwa zakorzeniony we wszechobecnej 

sieci elektronicznej.

Choć ten stan jest wypadkową wielu zdarzeń, między innymi wzrostu konku-

rencyjności przedsiębiorstw, rewolucji komputerowej czy przyrostu zasobów wie-

dzy, to dominującą rolę w kształtowaniu formy współczesnego zarządzania przy-
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pisuje się co najmniej trzem zjawiskom. Pierwsze związane jest z nabierającym 

coraz większego tempa umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej, czyli 

procesem globalizacji. Drugie to fala fuzji i przejęć oraz aliansów strategicznych, 

której skutkiem jest pojawienie się struktur sieciowych. Trzecie zaś wynika z na-

rastającego zainteresowania problematyką zasobów niematerialnych organizacji.

Od kilkunastu lat można mianowicie zaobserwować ciągły wzrost współczyn-

nika relacji wartości rynkowej fi rmy w stosunku do jej wartości księgowej. Badając 

uwarunkowania tego zjawiska, stwierdzono, że wartość rynkowa współczesnego 

przedsiębiorstwa jest uzależniona od co najmniej kilkunastu czynników. Jedne 

związane są z aktywami materialnymi, inne między innymi dotyczą wiedzy, re-

lacji i własności intelektualnej, czyli zasobów niematerialnych. W konsekwencji, 

choć ich identyfi kacja i pomiar są szczególnie trudne, coraz więcej fi rm zwraca 

szczególną uwagę na te właśnie zasoby, mimo że nie są one jednoznacznie zde-

fi niowane i sklasyfi kowane. Nie istnieje także uniwersalny model ich pomiaru, 

a jedynie prezentowane są propozycje wyceny zasobów niematerialnych stworzone 

dla potrzeb indywidualnego zastosowania w konkretnych przedsiębiorstwach.

Globalizacja i szczególne zainteresowanie zasobami niematerialnymi mają 

ścisły związek z problematyką partnerstwa. Układy kooperacyjne, w tym alian-

se strategiczne, są bowiem nierozerwalnie związane z procesem umiędzyna-

rodowienia działalności, a w aspekcie zarządzania zasobami niematerialnymi 

wskazywane są jako jeden ze sposobów ich pozyskiwania i pomnażania. Ta for-

ma współpracy między organizacjami stanowi współcześnie logiczną reakcję na 

turbulencję otoczenia, która narzuca przedsiębiorstwom udział w dwóch konku-

rencyjnych wyścigach: o rynek światowy i o przyszłość. Takie koalicje są konse-

kwencją działalności w gospodarce opartej na wiedzy, gdzie w stopniu większym 

niż kiedykolwiek wiele zasobów niezbędnych do sukcesu fi rmy znajduje się poza 

jej granicami i poza bezpośrednią kontrolą zarządu1. Zmieniła się więc baza po-

rozumień strategicznych – od lat 90. XX wieku obserwuje się przesunięcie zain-

teresowania na więzi kooperacyjne oparte na najbardziej chronionych, rdzennych 

umiejętnościach, technologiach i rynkach2, na tzw. „miękkie sojusze”. Według 

jednego z szacunków 1/5 całego przychodu generowanego przez 1000 najwięk-

szych fi rm świata pochodzi z tego rodzaju związków partnerskich. Zgodnie z in-

1  Y.L. Doz, G. Hamel, Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę. 
Strategiczne partnerstwo – wspólny kurs na sukces, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 7.

2  A. Sulejewicz, Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Ofi cyna 
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997, s. 48.
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nymi badaniami 500 największych globalnych korporacji zawarło przeciętnie po 

60 ważnych sojuszy strategicznych3.

Dodatkowo obserwacja praktyki gospodarczej skutkuje wyłonieniem się kon-

cepcji koopetycji, rozumianej jako splot współdziałania oraz konkurencji dwóch 

lub więcej przedsiębiorstw, podejmowanej w celu osiągnięcia lepszych wyników 

niż możliwe do uzyskania samodzielnie4. Koopetycji nie należy postrzegać w per-

spektywie kontinuum wyznaczonego przez konkurencję i współdziałanie, gdyż 

każda z tych kategorii ma swoje własne charakterystyki. Co więcej, koopetycji nie 

można wyjaśniać wyłącznie jako strategii zamierzonej, wynegocjowanej i wdro-

żonej przez strony świadome celów indywidualnych oraz zbiorowych, ale należy 

ją rozpatrywać także z punktu widzenia niestabilności układów partnerskich czy 

budowania zaufania i kształtowania wysokiej jakości relacji więzi kooperacyjnych. 

Stąd analiza sektora teleinformatycznego w Polsce, który pełen układów partner-

skich wchodzi w erę sojuszy koopetycyjnych.

1. Specyfi ka polskiego sektora IT

Biorąc pod uwagę rankingi największych fi rm w Polsce, tj. „Listę 500” tygo-

dnika „Polityka” (2006) oraz zestawienie „Rzeczpospolitej”5, branża informatycz-

na na tle całości wypada raczej skromnie, choć jednocześnie jej właśnie dotyczą 

najbardziej optymistyczne prognozy traktujące o dynamicznym wzroście wartości 

rynku IT – średnio 2 mld PLN rocznie. Taki stan rzeczy jest wypadkową specy-

fi cznych atrybutów gałęzi oraz charakterystycznych trendów w niej panujących.

Od kilku lat w grupie produktów najistotniejszych dla fi rm na pierwszej po-

zycji wskazywane są systemy do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. 

Szczególnie w MŚP inwestycje w ERP dają prognozy na zwiększenie zysków do-

stawców, bowiem coraz więcej małych i średnich fi rm zamienia proste systemy 

magazynowo-księgowe na profesjonalne ERP, które pozwala fi rmom na sprawny 

obieg dokumentów i pełną kontrolę nad fi nansami6.

3  J. Low, P. Cohen Kalafut, Niematerialna wartość fi rmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, 
Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 114.

4  W. Czakon, Koopetycja jako niestabilność więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, w: 
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Difi n, Warszawa 2007, 
s. 37-38.

5  K. Bień, Gospodarka żywa jak jej przedsiębiorstwa. Lista 500, „Rzeczpospolita” nr 098 z dn. 
26.04.2006.

6  A. Wiśniewska, Ocena koniunktury teleinformatycznej na lata 2007-2008, „Almanach Pol-
skiego Rynku Teleinformatycznego 2007, raport Teleinfo 1000”, 2007 nr 1, s. 2.
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W rezultacie produkcja oprogramowania to najbardziej zyskowna działalność 

w sektorze. W drugiej kolejności zarabia się na usługach, a nie na odsprzedaży 

produktów, więc trendem na najbliższe lata będzie tworzenie własnego oprogra-

mowania – często modnie nazywanego oprogramowaniem dedykowanym – na 

indywidualne zamówienie klienta. Przy czym gdy giganci rynku łączą się i sku-

piają raczej na dużych klientach, sektor MŚP opanowali producenci oprogramo-

wania dedykowanego.

Dlatego też z każdym rokiem przedsiębiorstwa coraz więcej zarabiają na wie-

dzy – czyli wartości dodanej do produktów i usług. Najmniej zysku generuje bo-

wiem ten, kto tylko sprzedaje gotowe produkty i usługi, co znajduje wyraz w ni-

skiej marży w sprzęcie, dystrybucji oprogramowania, także w niektórych usługach 

serwisowych. Największe dochody są zaś udziałem tych, który produkt lub usługę 

wytwarzają od podstaw lub odpowiednio dopasowują do wymagań klienta7.

Znamienne, iż fundamentem rynku informatycznego jest instytucja partner-

stwa przy równoczesnej jego konsolidacji. Rok 2007 na rynku IT upłynął pod 

znakiem fuzji i przejęć; trwająca konsolidacja branży weszła w fazę decydującą 

i wszystko wskazuje na to, że rozdrobniony do tej pory polski rynek informatycz-

ny stanie się rynkiem kilku dużych graczy, mniejszych wyspecjalizowanych fi rm 

oraz korporacji zagranicznych8.

W konsekwencji pojawia się naturalna bariera w postaci kurczącej się liczby 

fi rm do przejęcia, skutkiem czego wyraźnie zarysowuje się tendencja do poszu-

kiwania kandydatów za granicą (Węgry, Ukraina, Słowacja)9.

Ponadto wyróżnikiem branży jest wysoka zewnętrzna i wewnętrzna emigracja 

pracownicza. Z problemem obsadzenia etatów w branży informatycznej boryka 

się wiele fi rm, co wynika nie tylko z opuszczania Polski przez młodych absolwen-

tów uczelni technicznych, ale przede wszystkim z faktu, że rok 2005 przyniósł 

prawdziwy wysyp inwestycji wielkich koncernów IT, które poszukują w Polsce 

zdolnych kadr, znacznie tańszych niż na macierzystych rynkach10.

Bilansując, powszechną formą współpracy przedsiębiorstw IT stają się paję-

czynowe organizacje sieciowe („sieci sieci”), a płaszczyzną działania koopetycja. 

7  J. Chabik, Usługi nad Wisłą, „TOP 200. Ranking fi rm informatycznych i telekomunikacyj-
nych 2005”, „Computerworld Polska”, maj 2006, s. 69.

8  A.A. Wiśniewscy, Koniunktura teleinformatyczna na lata 2008-2009, „Almanach Polskiego 
Rynku Teleinformatycznego 2008, raport Teleinfo 1000”, 2008, s. 2.

9  K. Frydrychowicz, Polski rynek od A do Z, „TOP 200. Ranking fi rm informatycznych i tele-
komunikacyjnych 2005”, „Computerworld Polska”, maj 2006, s. 15.

10  Ibidem, s. 13.



681
KOOPETYCJA W PERSPEKTYWIE WZROSTU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY IT W POLSCE

ANNA PIETRUSZKA-ORTYL

Specyfi ka branży determinuje system powiązań między wszystkimi organizacjami 

funkcjonującymi w ramach sektora, a na linii zależności: producent – dystrybu-

tor (vendor) – partner (reseller) – klient końcowy (enduser) zaobserwować można 

praktyki mające znamiona koopetycji (rys. 1).

Rys. 1. Koopetycja w perspektywie sektora teleinformatycznego w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

Mianowicie, w przypadku niektórych produktów i konkretnych partnerów 

(klientów), dystrybutor konkuruje z producentem przykładowo wielkością marży, 

dodatkową ofertą usług stanowiących o kompleksowości przedstawianego rozwią-

zania lub projektu czy zakresem udzielanego wsparcia. Jednocześnie, przy innych 

klientach, ten sam dystrybutor uzyskuje pełne wsparcie producenta. W tym moż-

liwe jest nawet wskazanie przez producenta klientowi konkretnego dystrybutora, 

na zasadach objętych umową partnerstwa, bądź jako rezultat posiadanych przez 

dystrybutora zasobów, zwłaszcza niematerialnych (np. kluczowych kompeten-

cji czy kapitału relacyjnego). Przy czym dystrybutor nie podejmuje współpracy 

z klientami końcowymi, którzy stanowią rynek docelowy dla partnerów (klien-

tów). O współpracę z klientami końcowymi zabiegają więc partnerzy (klienci) 

w oparciu o ofertę bądź producenta, bądź dystrybutora wzbogaconą własnymi 

rozwiązaniami. W sporadycznych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku kluczo-
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wych klientów końcowych (np. Named Accounts – największe fi rmy w Polsce, czy 

Enterprise & Mid Markets – rynek małych i średnich przedsiębiorstw, najlepiej 

obecnie rokujący dla polskiego sektora IT) producent może przedstawiać swoją 

ofertę poza kanałem dystrybucji, stanowiąc bezpośrednią konkurencję dla part-

nerów (klientów). Podstawą konkurencji są wówczas indywidualne rozwiązania 

konkretnego partnera i producenta (np. usługi dodatkowe, specyfi czne oprogra-

mowanie stanowiące własność partnera, rozwiązania tworzone na indywidualne 

zamówienie).

2. Partnerstwo w branży teleinformatycznej w praktyce

Terenem badań empirycznych były organizacje działające w polskiej branży 

IT – przedsiębiorstwa małe i średnie, o stabilnej pozycji fi nansowej, działające od 

kilku lat, w co najmniej kilku układach kooperacyjnych każde. Celem głównym 

prowadzonych analiz była praktyczna egzemplifi kacja modelu doboru kooperan-

ta w aspekcie zasobów niematerialnych, jakimi on dysponuje. Adresatami kwe-

stionariusza ankiety byli menedżerowie badanych fi rm, odpowiedzialni za dobór 

partnera sojuszu. Przy czym pytania formularza miały charakter zamkniętych 

technicznie i otwartych bądź zamkniętych logicznie. Wszystkie z nich przybra-

ły formę alternatywy, a niektóre – wieloczłonowej alternatywy (pytania wieloal-

ternatywne). Uzupełniały je pytania z szeregowaniem alternatyw (rangowaniem). 

Jednocześnie zadbano, by liczba pytań w kafeterii nie przekraczała kilku, najwy-

żej kilkunastu pozycji i podporządkowana była kryteriom:

liczebności zestawu możliwych do udzielenia na to pytanie odpowiedzi, –

liczebności odpowiedzi pojawiających się w badaniach próbnych lub w in- –

nych badaniach poświęconych podobnej problematyce,

obszarowi zainteresowań badacza, tzn. jakimi rodzajami odpowiedzi jest on  –

szczególnie zainteresowany.

W przypadku weryfi kowanych fi rm ankietowanymi byli członkowie kadry 

zarządzającej, a dokładnie prezesi spółek, którzy dodatkowo byli respondenta-

mi bezpośredniego wywiadu pogłębionego. Przedstawili oni zarządzane przez 

siebie organizacje oraz będące ich udziałem porozumienia strategiczne z własnej 

perspektywy, a także zarysowali osobiste stanowisko dotyczące roli partnerstwa 

w polskiej rzeczywistości gospodarczej sektora teleinformatycznego. Mianowicie 

wskazanie kooperacji jako opcji rozwojowej przedsiębiorstwa jest naturalnym, ko-

niecznym zabiegiem w efektywnym zarządzaniu fi rmą. Znamienna jest bowiem 
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postępująca konsolidacja sektora przejawiająca się w charakterystycznej zależności. 

Jeżeli dany uczestnik branży nie jest sojusznikiem konkretnej organizacji, to na 

pewno jest jej konkurentem, o ile nie bezpośrednim, to pośrednim, uczestnicząc 

w innych koalicjach. Tę regułę potwierdzają wyniki badań rynkowych – wśród 

działalności, w które przedsiębiorstwa IT zamierzają inwestować, coraz większe 

znaczenie ma rozwój sieci partnerskiej (rys. 2).

Rys. 2. Działalności, w które fi rmy IT zamierzają inwestować 
w latach 2006-2007 (% wskazań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Wiśniewska, Prognoza koniunktury 
teleinformatycznej na lata 2006-2007, „Almanach Polskiego Rynku 

Teleinformatycznego 2006, raport Teleinfo 1000”, 2006 nr 1 (86), s. 14.

Przeprowadzone analizy wskazały, iż w sektorze teleinformatycznym w Pol-

sce o wartości rynkowej fi rmy decydują głównie dwa rodzaje zasobów niemate-

rialnych pozostających w jej dyspozycji. Pierwszy to kapitał relacyjny w postaci 

stosunków z aktualnymi partnerami strategicznymi, silnych związków handlo-

wych z odbiorcami oraz stosowanych wobec dostawców strategii, pewności i ko-

rzyści wynikających ze związków z nimi. Te elementy gwarantują przewagę ko-

operacyjną przedsiębiorstwa. Drugie, równie istotne dobro kształtujące wartość 

rynkową organizacji to doświadczenie i kompetencje wszystkich pracowników 

fi rmy. Nie bez znaczenia pozostaje także korzystna pozycja fi nansowa – umoż-
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liwiająca uniknięcie podstawowej bolączki branży, czyli trudności i przestojów 

płatniczych, oraz reputacja przedsiębiorstwa, wsparta kulturą organizacyjną i ety-

ką działania (rys. 3).

Rys. 3. Zasoby w największym stopniu decydujące o wartości rynkowej fi rm 
sektora IT w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W konsekwencji, prowadząc selekcję kandydatów do współpracy w ramach 

umów partnerskich, stosuje się zazwyczaj kryteria odwołujące się do bazy nie-

materialnych zasobów przyszłego koalicjanta, choć podkreśla się trudności w ich 

identyfi kacji i szacowaniu. Najczęściej zwraca się uwagę kolejno na zaufanie do 

partnera, potwierdzone wcześniejszymi pozytywnymi relacjami oraz jego repu-

tacją. Następnie analizuje kompetencje przyszłego alianta, wsparte jego doświad-

czeniem rynkowym i przejawiające się również w posiadanym przez kandydata 

know-how. Innym, porównywalnie istotnym atutem są liczne porozumienia strate-

giczne i kontakty potencjalnego kooperanta, a kolejnym elementem szeregowania 

– jego sytuacja ekonomiczna i wielkość. Przy czym bardziej pożądani są partne-

rzy mniejsi, w opinii badanych bardziej elastyczni, o specyfi cznej, dostosowanej 

do potrzeb indywidualnego klienta ofercie. Takie stanowisko potwierdzają także 

wyniki obserwacji amerykańskiego rynku IT, gdzie integratorzy systemów coraz 

chętniej współpracują z nowo powstałymi producentami sprzętu. Wdrożenia roz-

wiązań tych fi rm są bardziej rentowne od instalowania systemów wielkich kor-

poracji. Rozwijający się vendorzy zapewniają bowiem lepsze wsparcie techniczne 

niż fi rmy o ustalonej reputacji11.

11  A. Janikowski, Nowy, lepszy producent, „CRN – Computer Reseller News Polska”, 2007 nr 15.
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Tabela 1. Porównanie celów kooperacji i motywów zawarcia związków 
„fi rma IT – kooperant”

Cele porozumień fi rma IT – kooperant waga

Zwiększenie udziału w rynku 10

Dostęp do nowego rynku 9

Umocnienie przewagi konkurencyjnej 8

Rozbudowa sieci dystrybucji 7

Rozszerzenie kontaktów 6

Poprawa rynkowego wizerunku fi rmy 5

Budowa reputacji przedsiębiorstw 4

Przesłanki wyboru partnera przez fi rmy IT waga
Kryteria selekcji badanych organizacji jako 

koalicjantów

Zaufanie do partnera 10 Zaufanie do partnera

Reputacja partnera 10 Reputacja partnera

Wcześniejsze, pozytywne relacje 10 Wcześniejsze, pozytywne relacje

Sieć dystrybucyjna partnera 9 Kontakty partnera

Znana marka partnera 9 Znajomość lokalnych rynków

Znajomość lokalnych rynków 8 Marketingowe know-how partnera

Kontakty partnera 8 Doświadczenie rynkowe partnera

Doświadczenie rynkowe partnera 7 Wykształcona kadra partnera

Wykształcona kadra partnera 7
Kompetencje w zakresie sprzedaży 

i obsługi posprzedażnej

Kompetencje partnera w zakresie 
technologii i wytwarzania

7
Kompetencje partnera w zakresie 

technologii i wytwarzania

Kompetencje w zakresie sprzedaży 
i obsługi posprzedażnej

6 Lokalizacja partnera

Marketingowe know-how partnera 6 Wielkość przedsiębiorstwa partnerskiego

Sytuacja ekonomiczna partnera 5

Wielkość przedsiębiorstwa partnerskiego 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w badaniach empirycznych.

Stąd i w samych koalicjach, traktowanych jako opcja rozwojowa macierzy-
stych przedsiębiorstw, upatruje się narzędzia pozyskiwania i pomnażania zasobów 
niewidzialnych, o czym świadczą zidentyfi kowane motywy podejmowania tego 
typu kooperacji. Najczęstszą przesłanką tworzenia tych kooperacji jest uzyskanie 
dostępu do technologii, kapitału i baz danych kooperanta, a dzięki temu ucze-
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nie się przez alians strategiczny. Równie ważnymi motywami okazują się zwięk-

szenie udziału w rynku oraz rozbudowa potencjału relacji w wyniku współpracy 

z nowymi dostawcami i penetracji nowego rynku. Relatywnie rozstrzygającym 

powodem staje się poprawa rynkowego wizerunku fi rmy oraz względna obniż-

ka kosztów.

Pochodną takich motywów są konkretne cele przymierzy, zwykle w postaci 

umocnienia przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenia udziału w rynku poprzez 

rozszerzenie kontaktów i zdobycie nowych klientów, a także poprawy rynkowe-

go wizerunku fi rm i budowy reputacji przedsiębiorstw. Takie wyzwania stawia-

ne przed sojuszami wpływają na czynniki doboru koalicjantów. Przewaga kon-

kurencyjna sektora IT jest dwupłaszczyznowa, oparta na pracownikach i part-

nerach strategicznych. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż w większości oferta 

produktowa jest uzupełniająca i kompatybilna, przedmiotem różnicowania są 

więc rozwiązania, których podstawą jest osobliwa wiedza. Dominacja opiera się 

zatem na kompetencjach i relacjach, stąd wysokie rangi kryteriów związanych 

z tymi zasobami. Udziały rynkowe i kontakty z kolei wynikają między innymi 

z doświadczenia rynkowego kooperantów, a wizerunek i reputacja fi rm – z za-

ufania, jakim są obdarzane.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania stanowią jedynie przyczynek do właściwych analiz 

w aspekcie kreowania układów partnerskich. Niemniej jednak już w tym zakresie 

dostarczają cennych wskazówek dla teoretyków i praktyków zarządzania, a tak-

że mogą stać się inspiracją twórczą do prowadzenia dalszych badań i wdrożeń. 

W efekcie pewne sugestie należy skierować do zarządzających organizacjami.

W fi rmach działających na rynkach charakteryzujących się zaawansowanymi 

procesami konsolidacyjnymi zasadne jest powołanie specjalnej komórki do spraw 

sojuszy, odpowiedzialnej za stały monitoring tych procesów, prognozowanie po-

tencjalnych koalicji i przygotowywanie sojuszy.

Co więcej, przedsiębiorstwa funkcjonujące w turbulentnym otoczeniu, w dąże-

niu ku modelowi „organizacji w ruchu”, nie tylko reagującej na zmienne wymaga-

nia rynkowe w sposób adaptacyjny, ale przede wszystkim antycypacyjny, powinny 

prowadzić fazę przedwstępną i w kontynuacji właściwy etap przygotowawczy po-

rozumienia, by natychmiast być gotowym do zawiązania kolejnej koalicji. Takie 

podejście umożliwia bowiem świadome kształtowanie układów koopetycyjnych 



687
KOOPETYCJA W PERSPEKTYWIE WZROSTU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY IT W POLSCE

ANNA PIETRUSZKA-ORTYL

eliminujących problem niestabilności więzi międzyorganizacyjnych i gwarantu-

jących generowanie symetrycznego efektu synergii.

COOPETITION IN THE PERSPECTIVE OF IT FIRM’S VALUE 

IMPROVEMENT IN POLAND

Summary

Starting point of the article is presentation of IT sector place in all indus-
try branches in Poland and characteristic of it’s specifi city. Main part of the 
study is dedicated to cooperation agreements between polish IT enterprises 
and concentrates on the discussion about the results of empirical studies con-
cerning the basics of IT organization’s partnering in Poland.

Translated by Anna Pietruszka-Ortyl


