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1. Wprowadzenie
Ma³e i mikroprzedsiêbiorstwa stanowi¹ 99% wszystkich
przedsiêbiorstw w Polsce. Pracê w tych najmniejszych
podmiotach rynku znajduje 51,9 % wszystkich pracuj¹cych. To wa¿ne podmioty rynku, postrzegane jako g³ówna
si³a napêdow¹ innowacji, zatrudnienia oraz spo³ecznej i lokalnej integracji w Europie. W Europejskiej Karcie Ma³ych
Przedsiêbiorstw w kierunkach dzia³añ UE w punkcie 8
stwierdzono, i¿ kraje cz³onkowskie bêd¹ wspieraæ zaanga¿owanie ma³ych przedsiêbiorstw we wspó³pracê miêdzy
firmami na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim
i miêdzynarodowym, jak równie¿ we wspó³pracê miêdzy
ma³ymi przedsiêbiorstwami oraz uczelniami wy¿szymi
i instytucjami badawczymi. Wspó³dzia³anie gospodarcze
ma³ych przedsiêbiorstw to ciekawy temat badawczy. Wa¿ny, zw³aszcza w kontekcie wzmo¿onej polityki UE wobec
ma³ych przedsiêbiorstw. Celem tego artyku³u jest zwrócenie uwagi na pewn¹ specyfikê wspó³dzia³ania ma³ych
przedsiêbiorstw, wynikaj¹c¹ z cech tych podmiotów oraz
ich oceny mo¿liwoci oraz korzyci i start wspó³dzia³ania
z innymi podmiotami rynku wyodrêbnionymi ze wzglêdu
na wielkoæ.
Wspó³dzia³anie ma³ych przedsiêbiorstw mo¿na okreliæ
jako tworzenie powtarzalnych zwi¹zków, relacji z innymi
podmiotami gospodarczymi, które nie maj¹ charakteru
zwyk³ych transakcji rynkowych. Ma ono m.in. swój wymiar gospodarczy, okrelony przede wszystkim przez cel
i treæ wspó³dzia³ania, oraz prawnoorganizacyjny wyznaczaj¹cy jego formy, okrelane najczêciej jako formy
wspó³dzia³ania, prawnoorganizacyjne formy integracji,
wzglêdnie formy integracji przedsiêbiorstw. Istnieje wiele
form wspó³dzia³ania gospodarczego przedsiêbiorstw. Najczêciej cytowan¹ klasyfikacj¹ jest ta prezentowana przez
J. Lichtarskiego, dziel¹ca wspó³dzia³anie na formy kooperacyjne i koncentracyjne. Formy kooperacyjne cechuj¹ siê
dobrowolnoci¹ i odwracalnoci¹ wspó³dzia³ania przy braku jednolitego kierownictwa, a zatem utrzymaniu typowej
dla przedsiêbiorstwa samodzielnoci gospodarczej, ograniczonej co najwy¿ej dobrowolnie poprzez sam fakt wspó³dzia³ania i jedynie w obszarze objêtym wspó³dzia³aniem.
Koncentracyjne formy wspó³dzia³ania charakteryzuj¹ siê
natomiast wysokim stopniem zwartoci i intensywnoci integracji gospodarczej, zw³aszcza organizacyjnej. Prowadzi
to do powstawania jednolitego orodka decyzyjnego. Poszczególne przedsiêbiorstwa mog¹ jednak zachowaæ osobowoæ prawn¹ oraz du¿y zakres autonomii ekonomicznej,
zw³aszcza w zakresie dzia³alnoci operacyjnej [7].
Podmiotem badañ s¹ ma³e i mikroprzedsiêbiorstwa. W polskim ustawodawstwie za mikroprzedsiêbiorcê uwa¿a siê
przedsiêbiorcê, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych (tab. 1):
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1) zatrudnia³ redniorocznie mniej ni¿ 10 pracowników
oraz
2) osi¹gn¹³ roczny obrót netto ze sprzeda¿y towarów, wyrobów us³ug oraz operacji finansowych nieprzekraczaj¹cy równowartoci w z³otych 2 milionów euro lub sumy
aktywów jego bilansu sporz¹dzonego na koniec jednego
z tych lat nie przekroczy³y równowartoci w z³otych 2
milionów euro [14, art. 104].
Za ma³ego przedsiêbiorcê uwa¿a siê przedsiêbiorcê, który
w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych (tab. 1):
1) zatrudnia³ redniorocznie mniej ni¿ 50 pracowników
oraz
2) osi¹gn¹³ roczny obrót netto ze sprzeda¿y towarów, wyrobów us³ug oraz operacji finansowych nieprzekraczaj¹cy równowartoci w z³otych 10 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporz¹dzonego na koniec jednego
z tych lat nie przekroczy³y równowartoci w z³otych 10
milionów euro [14, art. 105].

Tab. 1. Kryteria klasyfikacji ma³ych
i mikroprzedsiêbiorstw w polskim ustawodawstwie
2. Cechy ma³ego przedsiêbiorstwa jako podmiotu
wspó³dzia³ania
Definiuj¹c ma³e przedsiêbiorstwo, czêsto wskazuje siê na
kryteria jakociowe odró¿niaj¹ce ma³e podmioty rynku od
du¿ych. S³u¿¹ one nie tylko do wyodrêbnienia ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (jako jedno samodzielne kryterium), ile
raczej stanowi¹ o cechach charakterystycznych ma³ego
i redniego przedsiêbiorstw, jego zaletach, a tak¿e s³abociach [10]. Te cechy mog¹ mieæ wp³yw na sposób funkcjonowania ma³ych przedsiêbiorstw w relacjach opartych na
wiêziach wspó³dzia³ania z innymi podmiotami rynku.
Analizuj¹c literaturê przedmiotu wytypowano kilka cech
ma³ych przedsiêbiorstw, które wydaje siê, i¿ mog¹ determinowaæ ich wspó³dzia³anie:
 przedsiêbiorca jest w³acicielem firmy i dzia³a wed³ug
w³asnego, oryginalnego prawa,
 ma³e firmy czêsto maj¹ charakter przedsiêwziêæ rodzinnych, w których cz³onkowie rodziny posiadaj¹ prawa
wspó³w³acicieli firmy i wspó³decydowania w jej interesie,
 decyzje podejmowane s¹ na podstawie przes³anek krótko
i redniofalowych, opieraj¹c siê przy tym na praktycznym, w³asnym rozeznaniu rynku [6],
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 przedsiêbiorstwo jest zdominowane przez osobowoæ
przedsiêbiorcy,
 przedsiêbiorca dysponuje sieci¹ osobistych kontaktów
z klientami (dostawcami) i wzglêdn¹ wobec nich otwartoci¹,
 przedsiêbiorstwo szybko reaguje na zmiany otoczenia,
 przedsiêbiorca ma samodzielnoæ ekonomiczn¹ i prawn¹,
 dzia³alnoæ przedsiêbiorstw czêsto zwi¹zana jest z jednym produktem lub jest s³abo zdywersyfikowana [12],
 po³¹czenie w³asnoci z zarz¹dzaniem,
 podjêcie dzia³alnoci dla zapewnienia bytu sobie i rodzinie,
 niska sk³onnoæ do inwestowania i niechêæ do dopuszczenia zewnêtrznego inwestora,
 intuicyjne podejmowanie decyzji [5],
 przedsiêbiorstwo stanowi g³ówne ród³o utrzymania dla
w³acicieli i cz³onków ich rodzin,
 niezale¿noæ finansowa i decyzyjnoæ [13].
Pierwsz¹ specyficzn¹ cech¹ determinuj¹c¹ sposób wspó³dzia³ania jest po³¹czenie osoby przedsiêbiorcy z przedsiêbiorstwem. Dzia³anie firmy cile zwi¹zane jest z osobowoci¹, pogl¹dami i zdobytym dowiadczeniem oraz wiedz¹
osoby przedsiêbiorcy. W³aciciel firmy jest zazwyczaj odpowiedzialny za wszystkie role decyzyjne w firmie i odgrywa
kluczow¹ rolê w organizacji [1, 8]. Dodatkowo, tworzy specyficzn¹ kulturê organizacyjn¹, zw³aszcza w przypadku mikroprzedsiêbiorstw, gdzie nie ma rozdzia³u w³asnoci i zarz¹dzania, a kultura organizacyjna odzwierciedla motywacje, wartoci i postawy w³aciciela/mened¿era [3]. Decyzje
podejmowane o wspó³dzia³aniu, zatem czêsto poparte s¹
tym, co przedsiêbiorca nauczy³ siê w przesz³oci oraz pogl¹dami, które czasem mog¹ byæ sprzeczne z ide¹ wspó³dzia³ania lub wrêcz przeciwnie, to kwestie pogl¹dów decyduj¹
o wiêkszej sk³onnoci do nawi¹zywania wspó³dzia³ania.
Skupiaj¹c pe³n¹ w³adzê oraz realizuj¹c wytyczone przez siebie cele, przedsiêbiorca podejmuje strategiczne decyzje, jak
równie¿ anga¿uje siê w bie¿¹c¹ dzia³alnoæ organizacji. Jest
g³ównym motorem przedsiêwziêcia, którego przetrwanie
oraz rozwój s¹ uzale¿nione od jego zdolnoci do skutecznego dostrzegania, oceny oraz realizacji szans pojawiaj¹cych
siê w otoczeniu [4].
Przedsiêbiorca w³aciciel jest nierozerwalnie z³¹czony
z firm¹ i z rodzin¹. Czêsto decyzje o funkcjonowaniu firmy
analizowane s¹ pod k¹tem oceny wp³ywu podjêtego dzia³ania na rodzinê i firmê. Niejednokrotnie ma³e i mikroprzedsiebiorstwa to firmy rodzinne, które dodatkowo uwzglêdniaj¹ decyzje z wspó³w³acicielami, cz³onkami rodziny, co
w ocenie autorki jest jeszcze bardziej skomplikowane i czêsto poparte innymi wzglêdami ni¿ kwestie ekonomiczne.
Niektórzy w³aciciele/zarz¹dzaj¹cy wskazuj¹ wyranie na
fakt, i¿ maksymalizacja zysku, a co za tym wzrost i rozwój
firmy, czêsto nie jest dla nich najwa¿niejszym celem funkcjonowania firmy [11]. Decyzje o wspó³dzia³aniu z partnerem gospodarczym s¹ zatem oceniane nie tylko przez ich
wymiar ekonomiczny dla firmy, ale czêsto g³ównie przez
ocenê ryzyka, jakie niesie dla funkcjonowania i poziomu
¿ycia rodziny.
Inn¹ istotn¹ cech¹ jest fakt, i¿ w³aciciel jest niezale¿ny
ekonomicznie i prawnie. Z punktu widzenia wspó³dzia³ania
to cecha determinuj¹ca wybór formy wspó³dzia³ania, który
w tym przypadku dotyczy wyboru relacji opartej na formach
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kooperacyjnych. Przedsiêbiorca ceni swoj¹ samodzielnoæ
decyzyjn¹. Jest to cecha, która równie¿ wskazuje, ¿e wspó³dzia³anie pomiêdzy parterami gospodarczymi bêdzie oparte na takich wiêziach, które nie zagro¿¹ niezale¿noci decyzyjnej przedsiêbiorcy. St¹d tak¿e bierze siê niechêæ do zewnêtrznych inwestorów, którzy mogliby znacznie zmieniæ
strukturê w³asnoci i zarz¹dzania.
Kolejn¹ wa¿n¹ cech¹ jest znajomoæ rynku. Przedsiêbiorcy znaj¹ swoich konkurentów, maj¹ bardzo dobr¹ wiedzê
o lokalnych dostawcach, odbiorcach, znaj¹ specyficzne
preferencje klientów. Z punktu widzenia wspó³dzia³ania
bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest tzw. sieæ osobistych powi¹zañ
przedsiêbiorcy z uczestnikami rynku. Czêsto przedsiêbiorcy
podejmuj¹ wspó³pracê opart¹ na nieformalnych porozumieniach, korzystaj¹c z wieloletnich znajomoci. Sieæ osobistych powi¹zañ oferuje przedsiêbiorcy szereg dodatkowych
korzyci, z których nie korzystaj¹ du¿e firmy. Do najwa¿niejszych z punktu widzenia wspó³dzia³ania nale¿¹: mo¿liwoæ pozyskania zleceñ, zdobycie informacji, pozyskanie
rodków finansowych, zdobycie wiedzy, pozyskanie rodków trwa³ych b¹d ich wspólny zakup z partnerem gospodarczymi [4].
3. Metodyka prowadzonych badañ
Wydaje siê, i¿ istniej¹ specyficzne cechy ma³ych i mikroprzedsiêbiorstw, determinuj¹ce sposób nawi¹zywania relacji z innymi podmiotami rynku. Czy ta specyfika samej
konstrukcji i funkcjonowania ma³ej firmy transponuje siê
na sposób kszta³towania wspó³dzia³ania tych firm z ma³ymi
oraz rednimi i du¿ymi przedsiêbiorstwami? Z badañ prowadzonych przez autorkê wynika, i¿ mo¿na zaobserwowaæ
specyficzne cechy, które mog¹ byæ zarówno pozytywne,
jak i negatywne w relacjach ma³ych podmiotów z ma³ymi
oraz rednimi i du¿ymi firmami.
Prezentowany materia³ empiryczny stanowi efekt badañ
prowadzonych w latach 2008-2010. Badania by³y prowadzone trzyetapowo. W dwóch pierwszych przeprowadzono
badania ankietowe z wykorzystaniem list adresowych
wród ma³ych przedsiêbiorstw, ostatni etap to badania bezporednie z wykorzystaniem kwestionariusza badawczego.
Przedsiêbiorstwa objête badaniem zosta³y dobrane w sposób losowy. Liczba firm bior¹cych udzia³ w badaniach
zmienia³a siê w zale¿noci od etapu prowadzonych badañ.
Na pocz¹tku ankietowano 119 przedsiêbiorstw, póniej
bezporednim badaniem zosta³y objête 69 i 32 firmy. Prezentowane w tabeli 2 wyniki pochodz¹ przede wszystkim
z badañ bezporednich, ale tak¿e pokazano ogólne statystyki z pierwszego etapu badañ. Celem prowadzonych badañ
by³a identyfikacja przedmiotu, form oraz uwarunkowañ
wspó³dzia³ania gospodarczego ma³ych przedsiêbiorstw.
4. Wyniki badañ empirycznych
Dominuj¹c¹ grup¹ przedsiêbiorstw by³y mikroprzedsiêbiorstwa, deklaruj¹ce jako swój rodzaj dzia³alnoci  dzia³alnoæ us³ugow¹. 11 lat to redni czas ¿ycia badanych
przedsiêbiorstw.
Jednym z pytañ by³o wskazanie przez przedsiêbiorców,
z jakiej wielkoci przedsiêbiorstwami wspó³dzia³aj¹.
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Tab. 2. Struktura badanych przedsiêbiorstw
Respondenci w 57% wybrali ma³e przedsiêbiorstwa, 26%
partnerów gospodarczych to redniej wielkoci podmioty
i 17% to du¿e firmy. Z rozmów prowadzonych z przedsiêbiorcami wynika, i¿ du¿ymi partnerami s¹ najczêciej dostawcy oraz banki, mali i redni partnerzy to zleceniodawcy, odbiorcy i inni partnerzy gospodarczy. Strukturê odpowiedzi prezentuje rysunek 1.

Analizuj¹c wypowiedzi przedsiêbiorców na temat relacji
³¹cz¹cych ich firmy z innymi uczestnikami rynku, mo¿na
odnieæ wra¿enie, ¿e s¹ to opinie sprzeczne. Przyk³adem
mo¿e byæ z jednej strony rzetelnoæ i terminowoæ ma³ych
parterów gospodarczych, przez jednych oceniana jako cecha pozytywnie wyró¿niaj¹ca wspó³dzia³anie z ma³ymi
partnerami, za przez drugich oceniana jako co negatywnego. Rozbie¿noci wynikaj¹ z dowiadczeñ badanych.
Z prowadzonych rozmów wynika, ¿e szczególnie w bran¿y
budowlanej pojawiaj¹ siê nierzetelni partnerzy, którzy poprzez fakt istnienia sezonowoci ich us³ug, w okresie natê¿enia iloci ofert bior¹ zbyt du¿¹ liczbê zleceñ do realizacji, przez co nie s¹ w stanie wykonaæ ich równie dobrze
i terminowo.
Najwa¿niejsz¹ cech¹ ró¿nicuj¹c¹ relacje wspó³dzia³ania
ma³ych z ma³ymi i ma³ych ze rednimi i du¿ymi jest mo¿liwoæ dotarcia z ofert¹ i jasnej komunikacji z osobami decyduj¹cymi. Szczególnie ta cecha, pozytywnie wyró¿nia powsta³e relacje, bowiem, jak podkrelaj¹ przedsiêbiorcy,
Rys. 1. Struktura partnerów gospodarczych ze wzglêdu
z dobrej komunikacji i bezporednich relacji nawi¹zuj¹ siê
na kryterium wielkoci
trwa³e kontakty oraz wzajemne zaufanie i korzyci. Partnerzy staraj¹ siê bardziej, aby powsta³e kontakty by³y zadaW badaniach bezporednich zapytano respondentów, z kim
walaj¹ce dla obydwu partnerów. To w³anie brak tej cechy
chêtniej wspó³dzia³aj¹. Dominuj¹c¹ odpowiedzi¹ (44%
w wiêziach wspó³dzia³ania pomiêdzy ma³ymi a rednimi
wskazañ) by³a, ¿e nie ma znaczenia wielkoæ przedsiêbiori du¿ymi przedsiêbiorstwami jest oceniana przez responstwa, ale oferta, jak¹ sk³ada partner gospodarczy. 29% redentów jako g³ówna niekorzystna cecha tych relacji. Przez
spondentów wskaza³o ma³e przedsiêbiorstwa. Pozosta³e
to ocena ich kontaktów z du¿ymi, choæ bardziej korzystna
26% wskazañ dotyczy³o wyboru du¿ych i rednich partnefinansowo, obarczona jest ryzykiem. Podwy¿szone ryzyko
rów (por. rys. 2). W ponad po³owie przypadków (55%)
jest za cech¹, która czêsto mo¿e przekrelaæ chêæ wspó³o wyborze partnera decyduje jego wielkoæ.
dzia³ania. Dwie wypowiedzi respondentów odnonie ich
Czy mo¿na wskazaæ specyficzne cechy wspó³dzia³ania ze
oceny wspó³dzia³ania z du¿ymi partnerami w kontekcie
wzglêdu na wielkoæ partnera gospodarczego, które determo¿liwoci poniesienia zbyt du¿ego ryzyka jest znacz¹ca.
minuj¹ preferencje wyboru? W tabeli 3 zaprezentowano
Jeden z badanych powiedzia³: wspó³dzia³anie z du¿ymi firopinie respondentów na temat korzyci problemów wynimami jest jak jazda ma³ego auta i tira, nigdy nie wiesz, czekaj¹cych ze wspó³dzia³ania ma³ych przedsiêbiorstw z mago mo¿esz siê po nim spodziewaæ, a kolejny: wspó³dzia³a³ymi oraz rednimi i du¿ymi firmami.
nie z du¿ym parterem daje du¿e korzyci finansowe, ale tak¿e du¿y problem finansowy w przypadku braku
zap³aty. Niezale¿nie od tych opinii, ma³e przedsiêbiorstwa ceni¹ sobie wspó³dzia³anie z du¿ymi
partnerami. Du¿e i rednie przedsiêbiorstwa czêciej ni¿ ma³e s¹ w stanie zaoferowaæ lepsze warunki handlowe typu cena, dodatkowe rabaty, dostawa towaru, przed³u¿one terminy p³atnoci.
W koñcowym efekcie ma³e firmy mog¹ stosowaæ
bardziej konkurencyjne ceny. Gdyby nie fakt, i¿
miêdzy ma³ymi a rednimi i du¿ymi firmami nie istnieje taka jakoæ relacji objawiaj¹ca siê w lepszych
kontaktach intrepersonalnych oraz w lepszym wzaRys. 2. Preferencje wyboru partnera gospodarczego ze wzglêdu
jemnym traktowaniu, jak w przypadku ich kontakna jego wielkoæ
tów z innymi ma³ymi przedsiêbiorstwami, ma³e
Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem
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Tab. 3. Cechy specyficzne wspó³dzia³ania ma³ych przedsiêbiorstw z ma³ymi oraz rednimi i du¿ymi firmami
firmy zdecydowanie bardziej ceni³yby wspó³dzia³anie z t¹
grup¹ przedsiêbiorstw.
Na uwagê zas³uguje porównanie sformalizowania wspó³dzia³ania ma³ych przedsiêbiorstw z innymi uczestnikami
rynku. W przypadku relacji ma³ych firm z ma³ymi wspó³dzia³anie oparte jest na bardziej swobodnych relacjach. Czêsto wybiera siê umowê ustn¹, w której zdarzaj¹ siê zmiany
w zale¿noci od okolicznoci. W przypadku du¿ych i rednich partnerów gospodarczych czêciej formalizuje siê
wspó³dzia³anie. Niektórzy okrelaj¹ tê formalizacjê jako
zbiurokratyzowanie wspó³dzia³ania. Nie dotyczy to tylko
i wy³¹cznie kwestii samej umowy, która czêciej jest umow¹
pisemn¹, ale tak¿e sposobu komunikacji pomiêdzy partnerami (czêciej pisemna, z du¿ym wyprzedzeniem). Wiêkszoæ
przedsiêbiorców ocenia zbiurokratyzowanie wspó³dzia³ania
jako co negatywnego, ale s¹ opinie, ¿e dziêki temu warunki
wspó³pracy s¹ czytelniejsze dla obydwu stron.
5. Podsumowanie
Istnieje specyfika wspó³dzia³ania ma³ych przedsiêbiorstw
wynikaj¹ca przede wszystkim z cech wyró¿niaj¹cych te
podmioty od pozosta³ych uczestników rynku. Do najwa¿niejszych z punktu widzenia wspó³dzia³ania nale¿¹: po³¹czenie osoby przedsiêbiorcy z przedsiêbiorstwem, wp³yw
na decyzje firmy rodziny oraz uwzglêdnianie przy podejmowaniu decyzji interesów rodziny, ceniona przez przedsiêbiorców niezale¿noæ decyzyjna, finansowa i prawna
oraz istnienie sieci osobistych powi¹zañ przedsiêbiorcy
z rynkiem, które s¹ domen¹ ma³ych firm.
55% respondentów, bior¹c pod uwagê mo¿liwoæ nawi¹zania trwa³ych relacji z innym podmiotem rynku, bierze pod
uwagê jego wielkoæ. 29% badanych wybiera ma³e przedsiêbiorstwa ze wzglêdu na specyfikê tych relacji. Do g³ówStrona 48

nych pozytywnych cech nale¿y zaliczyæ ³atwy dostêp do
decydenta, brak barier komunikacyjnych oraz wzajemne
dopasowywanie oferty, tak aby obie strony by³y zadowolone. Do negatywnych nale¿¹ przede wszystkim s³abe parametry oferty, które przyk³adaj¹ siê na niewielkie korzyci
finansowe. 26% respondentów wybiera du¿ych i rednich
partnerów gospodarczych. Dobre warunki handlowe, a tak¿e dostêp do wiedzy o nowych technologiach, produktach
 to najwa¿niejsze cechy tych relacji. Cechy utrudniaj¹ce
wspó³dzia³anie ma³ych przedsiêbiorstw z du¿ymi i rednimi to brak lub niewielki dostêp do decydentów i s³aba komunikacja. 44% badanych decyzjê o wspó³dzia³aniu opiera
na dobrej ofercie, niezale¿nie od tego z jakiej wielkoci
partnerem gospodarczym ma do czynienia.
Reasumuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ma³e przedsiêbiorstwa s¹
niew¹tpliwie wa¿nymi podmiotami rynku, które w sposób
szczególny traktuj¹ wszystkie kraje UE. Wspólna polityka
nastawiona na wspieranie wspó³dzia³ania ma³ych przedsiêbiorstw jest zapewne wa¿na i cenna tak¿e dla samych
przedsiêbiorców. Czêsto jednak pope³nianie s¹ b³êdy, polegaj¹ce na niezrozumieniu specyfiki wspó³dzia³ania ma³ych
przedsiêbiorstw. Takie cechy jak niezale¿noæ tych firm,
czêsto determinuje sposób wspó³dzia³ania, a dzia³ania polegaj¹ce na wkraczaniu narzêdzi w strukturê w³asnoci czy
zarz¹dzania mog¹, w szczególnoci wród mikroprzedsiêbiorstw, przynieæ wiêcej szkód ni¿ korzyci.
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ger who creates the specific organizational culture or has
certain reasons for taking decisions about the company development. Attention was also paid to an important aspect,
appreciated by entrepreneurs, namely financial and economic independence which affects the choice of economic
cooperation forms. The knowledge of local market at which
the company operates also constitutes an important attribute, as well as the network of personal contacts, which depending on an entrepreneurs experience may facilitate the
establishment of cooperative relationships. The presented
characteristics are revealed in the context of small businesses interaction analysis with other market operators distinguished on the basis of size. Empirical research shows
that it is possible to extract characteristics of small-businesses interactions with other young and small to mediumsized and large companies. These first relationships are
characterized by easy access to decision-makers, lack of
communication barriers and cross-matching offer which results in both parties satisfaction. Negative aspects refer
mainly to poor offer parameters which bring about minor
financial benefit. Good commercial conditions and access
to knowledge about new technologies, products and the absence or limited access to decision-makers and poor communication constitute the most important features of interaction between small enterprises and large as well as medium sized ones. The research illustrates that small
businesses more easily interact with other small businesses,
but if medium and large enterprises improve communication and accessibility of policymakers, then small businesses would prefer to interact with such entities at the
market.
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SPECIFICITY OF ECONOMIC INTERACTION
WITH OTHER SMALL BUSINESS OPERATORS OF
THE MARKET
Abstract:
The presented paper discusses problems of small businesses economic co-operation defined as the establishment
of lasting relationships and links between firms which do
not represent typical market transactions. Particular attention was paid to specific interactions resulting from the occurrence of certain features distinguishing small firms from
other market players. On the basis of available literature the
following characteristics, differentiating interaction, were
selected: the combination of an entrepreneur with the company and the owner/manager with the family. The first two
characteristics determine the way of conducting business
activities owing to personal characteristics of owner/manaZarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem
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