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Wstęp

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku globalnym, powstanie i rozwój globalnej go-
spodarki usług oraz rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w skali globalnej 
spowodowały, że niezwykle istotne staje się nowe spojrzenie na przyszły rozwój przedsię-
biorstwa i dokonanie swoistej weryfikacji dotychczasowych koncepcji konkurencyjności 
i  źródeł wartości przedsiębiorstw. Tradycyjne koncepcje konkurencyjności koncentro-
wały się na podstawowych rynkowych czynnikach konkurencyjności oraz bezpośred-
nich ich źródłach, przypisując siłę sprawczą konkurencyjności przedsiębiorstwa kosztom 
(przewaga kosztowa), jakości (przywództwo jakościowe i  systemy sterowania jakością), 
różnicowaniu oferty (strategia dyferencjacji) czy intensywnej promocji (konkurencyjne 
strategie marketingowe). Tradycyjne koncepcje konkurencyjności zakładały ponadto,  
że przedsiębiorstwa nie są skłonne do współpracy i przyjmują postawę konfrontacyjną.

Współczesna perspektywa ekonomiczna istotnie zmienia podejście do konkurowa-
nia. Podstawowym wyróżnikiem nowych koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa 
są innowacje i  przedsiębiorczość oraz skłonność do współpracy. Coraz większa część 
przedsięwzięć gospodarczych jest realizowana dzięki współpracy między firmami a in-
nymi organizacjami. Wynika to z  faktu, że wytworzenie wartości dodanej, bez wzglę-
du na to, czy dotyczy zagadnień związanych z medycyną, nowymi technologiami czy 
marketingiem, staje się tak bardzo kosztowne i skomplikowane, że praktycznie jest nie-
możliwe do wytworzenia przez pojedynczą organizację. W globalnej gospodarce usług 
podstawową koncepcją staje się marketing relacji (relationship marketing, partnership 
marketing). Niepewność i zmienność rynku, nieciągłość, zmiany technologiczne, spadek 
zyskowności, wzrost rozmiarów i złożoności zasobów wiedzy, skomplikowane regulacje 
prawne są czynnikami, które determinują powstawanie przedsiębiorstw sieciowych. Nie 
ulega wątpliwości, że organizacje sieciowe wyrastają na gruncie nowego podejścia do 
konkurencji utożsamianej nie tyle z indywidualnymi zdolnościami przedsiębiorstw, ile 
ze zdolnościami wynikającymi z kooperacji w sieci wspólnych wartości, a ich istotą jest 
podzielna kontrola nad wyspecjalizowanymi i współgrającymi ze sobą zasobami, często 
o charakterze niematerialnym. Organizacje sieciowe są tworzone w sytuacji, gdy istnie-
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je potencjał strategiczny między partnerami organizacji, kreujący wartość dodaną, bę-
dąc tym samym czynnikiem generującym konkurencyjność podmiotów wchodzących  
w skład sieci.

Wydaje się, że teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji siecio-
wych można w pewien sposób uporządkować, przyjmując za punkt wyjścia dwie kate-
gorie istotnie powiązane ze strukturami sieciowymi, a mianowicie koordynację i kon-
figurację. Konfiguracja skupia uwagę na tym, gdzie lokuje się poszczególne czynności 
w łańcuchu wartości firmy, a koordynacja z kolei – na istocie czynności i stopniu, w ja-
kim koordynuje się rozproszone czynności w sieci lub pozostawia je w postaci autono-
micznej, to znaczy dostosowanej do miejscowych warunków.

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka wybranych teorii powstawania 
i funkcjonowania organizacji sieciowych.

Sieć jako hybrydowa forma przedsiębiorstwa i rynku

Wykształcanie się organizacji sieciowych wpisuje się w szerszy proces zmian doko-
nujących się w wyniku współczesnych wyzwań rozwojowych i konkurencyjnych1. Sieć 
można określić jako system, który2:

 • zapewnia podmiotowi gospodarczemu przetrwanie i  wzmocnienie pozycji wśród 
konkurentów dzięki wielostronnym relacjom współpracy,

 • umożliwia koncentrowanie się na kluczowych kompetencjach, które są aktywizowa-
ne i wykorzystywane w sposób skoordynowany, umożliwiając tym samym wspólne 
korzystanie z zasobów sieci i potencjału wiedzy,

 • jest ograniczony w związku z koniecznością zapewnienia możliwości kierowania siecią.
Najważniejszymi warunkami sprzyjającymi rozwojowi sieci międzyorganizacyj-

nych są te, które determinują współczesny krajobraz konkurencyjny, a zwłaszcza nie-
pewność i zmienność rynku, nieciągłość, zmiany technologiczne, spadek zyskowno-
ści, wzrost rozmiarów i złożoności zasobów wiedzy, złożone regulacje prawne3. Nie 
ulega wątpliwości, że podstawowym elementem współczesnych struktur organizacyj-
nych są sieci powiązań informacyjnych, które umożliwiają dzielnie się wiedzą oraz 
migrację wiedzy i inteligencji. Niewątpliwie wynika to z tzw. sieciowej logiki każdego 
systemu czy zbioru stosunków, w ramach których wykorzystuje się nowe technologie 
informacyjne. Stąd morfologia sieci wydaje się być dobrze dopasowana do wzrastają-
cej niepewności i złożoności otoczenia4. K. Kelly wskazuje, że dynamiczna sieć staje 
się symbolem nauki, jako jedyna organizacja zdolna do wolnego od nastawień rozwo-
ju lub do swobodnego uczenia się, mogąca pomieścić obok siebie mnogość rzeczywi-
ście rozbieżnych elementów5. W najogólniejszym zarysie organizację sieciową moż-
na rozumieć jako zbiór kilku samodzielnych podmiotów zajmujących się określoną 
działalnością gospodarczą powiązanych ze sobą więziami kooperacyjnymi, które są 
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jednocześnie zbiorem rozproszonych jednostek należących do jednej grupy6. Wynika 
z tego, że do organizacji sieciowych możemy zaliczyć wiele różnych form, np. alianse 
strategiczne, wspólne przedsięwzięcia badawcze, czy grona przemysłowe, a ogólnie 
rzecz ujmując – zgrupowania wszystkich tych podmiotów, które charakteryzuje okre-
ślonego typu zbieżność, pewne podobieństwo, dotyczące np. produktu, rynku, doce-
lowej grupy nabywców, stosowanej technologii, wiedzy czy sposobu działania wte-
dy, kiedy możliwe jest osiągnięcie efektu synergicznego7. Należy również zauważyć, 
że sieci międzyorganizacyjne stanowią specyficzną konstrukcję – hybrydową formę 
rynku i organizacji8.

TABelA 1. Sieci jako forma hybrydowa rynku i organizacji

Cechy rynku organizacji sieciowych

• absolutna dobrowolność wymiany
• oparcie wymiany na warunkach rynkowych

Organizacyjne cechy struktur sieciowych

• wzajemna koordynacja działań i dostosowanie w sferze procedur działania, technologii, infrastruktury 
itd., czyli wnętrza organizacji – niespotykane w klasycznej wymianie rynkowej

• decyzje w sprawie zasobów są podejmowane nie tylko indywidualnie, ale także wspólnie 
w wyznaczonym obszarze współpracy

• powtarzalny charakter wymiany i zamierzenia współdziałania obejmujące dłuższy horyzont czasowy
• obszerny zakres informacji o partnerach współdziałania dostępny podmiotom sieci

Źródło: A. Pietruszka-Otryl, Organizacja sieciowa, [w:] Podstawy zarządzania wiedzą w gospodarce opartej na wiedzy, red. 
B. Mikuła, A. Pietruszka-Otryl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007, s. 55.

Organizacje sieciowe są tworzone w sytuacji, gdy istnieje potencjał strategiczny mię-
dzy partnerami organizacji, kreujący wartość dodaną, będący tym samym czynnikiem 
generującym konkurencyjność podmiotów wchodzących w skład sieci, ale również gdy 
panują określone warunki sytuacyjne sprzyjające ich tworzeniu, m.in.9:

 • nieprzewidywalność, niepewność i zmienność rynku bądź średnie rozmiary rynku,
 • niemożność dokonania strategicznej akcji zakupu przez konkurentów z branży lub 

spoza niej w sytuacji atrakcyjnego rynku,
 • brak zainteresowania dokonaniem zakupu wynikający z nieatrakcyjnego charakte-

ru rynku i konkurencji,
 • trudno obliczalne koszty transakcyjne,
 • incydentalny charakter wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

Organizacje sieciowe posiadają więc następujące atrybuty10:
 • cechują się elastycznością, a więc możliwością przekonfigurowania układu,
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 • są układami strategicznego współdziałania ukierunkowanego na realizację pewne-
go celu strategicznego,

 • są oparte na potencjale strategicznym partnerów umożliwiającym osiągnięcie poten-
cjału synergicznego, tworzącego wartość dodaną,

 • rozszerzają możliwości wyboru strategicznego,
 • są zorientowane na dłuższą współpracę przy realizacji konkretnych projektów11.

Nie ulega wątpliwości, że organizacje sieciowe wyrastają na gruncie nowego podejścia 
do konkurencji utożsamianej nie tyle z indywidualnymi zdolnościami przedsiębiorstw, ile 
ze zdolnościami wynikającymi z kooperacji w sieci wspólnych wartości12, a ich istotą jest 
podzielna kontrola nad wyspecjalizowanymi i współgrającymi ze sobą zasobami, często 
o charakterze niematerialnym13. Zastosowanie tego typu rozwiązań wynika przede wszyst-
kim, jak wskazuje Z. Antczak, ze zbyt dużego, w stosunku do zmienności otoczenia, stop-
nia sformalizowania działań w tradycyjnych przedsiębiorstwach, a także wiąże się z cha-
osem i powstaniem swoistej luki informacyjnej, utrudniającej efektywne zarządzanie14. 

TABelA 2. Adaptacja przedsiębiorstwa do turbulentnego otoczenia

Podzielenie celów i zasad funkcjonowania

Elastyczność 

Kreatywne wykorzystanie chaosu i wprowadzanie innowacji

Upraszczanie struktur

Samoorganizacja 

Stymulowanie zaangażowania i współpracy

Tworzenie poczucia odpowiedzialności

Źródło: S.L. Dolan, S. Garcia, A. Anebach, Understanding and Managing Chaos in the Organizations, „International Journal 
of Management” 2003, Vol., No. 20, s. 28.

Wady i zalety sieciowych struktur organizacyjnych

Organizacja sieciowa, podobnie jak każda inna forma organizacyjna, ma swoje moc-
ne i słabe strony. Do podstawowych korzyści należą niewątpliwie15:

 • możliwość osiągania wyższej efektywności działania dzięki eliminacji kosztów hie-
rarchii organizacyjnej, zwiększeniu elastyczności działania, eliminacji kosztów kon-
kurencji w  stosunku do obecnych partnerów, lepszej lokalizacji środków inwesty-
cyjnych, obniżeniu kosztów kontroli i  biurokracji, kosztów negocjacji, związania 
klientów z siecią przez stworzenie możliwości kompleksowej obsługi itp.,
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 • sieć powiązań między partnerami sprzyja wymianie i wzajemnemu wykorzystaniu 
trudno dostępnych zasobów i kompetencji,

 • szybka wymiana informacji, sprzyjająca zwiększeniu szybkości i trafności podejmo-
wanych decyzji, podniesieniu konkurencyjności i wzajemnemu uczeniu się,

 • możliwość pozyskania nowej wiedzy i zwiększenia zdolności rozwojowych,
 • szeroka autonomia partnerów układu, co sprzyja innowacyjności, eksperymentowa-

niu i uczeniu się, a wzajemna współpraca umożliwia elastyczne wykorzystanie zdol-
ności produkcyjnych wchodzących do sieci firm,

 • eliminacja zależności hierarchicznych, wielostronna współpraca sprzyjają zwięk-
szaniu elastyczności.
Słabe strony organizacji sieciowych to przede wszystkim problemy związane z zarzą-

dzaniem wzajemnymi związkami, które mogą wynikać ze złożoności układu i  trudności 
w dokonywaniu wzajemnych rozliczeń. Ponadto, wzrost liczby uczestników podnosi koszty 
transakcyjne, stwarza groźbę pojawienia się zachowań oportunistycznych, jak również może 
być źródłem problemów z zarządzaniem informacjami czy ich wyciekiem. Niektórzy autorzy 
wskazują także na możliwość wyzysku partnerów sieci przez podmioty posiadające kontrolę 
nad najważniejszymi informacjami16. Ponadto, istnieje pułapka wpadnięcia w sieć pochła-
niającą, której opuszczenie jest związane z wysokimi kosztami i praktycznie niemożliwe17.

TABelA 3. Sieć przyjazna i pochłaniająca

Sieć przyjazna Sieć pochłaniająca

• stwarza przestrzeń do samodzielnego 
generowania wiedzy niejawnej

• przenikające się indywidualnie projekty
• brak blokad wejścia i wyjścia
• procesy chaotyczne
• wielość firm brokerów (integratorów)
• wielość kluczowych kompetencji

• narzuca standardy w zakresie wiedzy jawnej
• projekty narzucane przez firmę – integratora
• blokady wejścia i wyjścia
• strukturalizacja procesów
• jedna firma – integrator
• kluczowe kompetencje zastrzeżone dla firmy – 

integratora

Źródło: K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, AE Wrocław, Wrocław 
2005, s. 58. 

Podsumowując, można stwierdzić, że przedsiębiorstwo sieciowe, jako forma or-
ganizacyjna charakterystyczna dla globalnej, informacyjnej gospodarki „wyłoniła się 
poprzez interakcję między organizacyjnym kryzysem i zmianą a nowymi technologia-
mi informacyjnymi”18. Z prowadzonych wcześniej rozważań wynika, że sieć składa się 
z elementów, które są równocześnie autonomiczne i zależne względem niej i mogą być 
elementami innych sieci, a  tym samym innych systemów nastawionych na zgoła inne 
cele. Można zatem stwierdzić, że sprawność działania sieci będzie zależała od dwóch 
podstawowych atrybutów19:
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1) sprawności łączenia, a zatem jej strukturalnej zdolności do niezakłóconego procesu 
łączności między jej elementami,

2) spójności, czyli stopnia zazębiania się celów sieci z  celami jej poszczególnych 
elementów. 
Oczywiście warunków powodzenia organizacji sieciowej i jej efektywnego działania 

jest znacznie więcej. Warto chociażby wspomnieć o  uwarunkowaniach sytuacyjnych, 
pamiętając, że ta forma organizacji umożliwia skuteczne działanie w warunkach wyso-
kiej niepewności i złożoności otoczenia, ale stawia także wysokie wymagania w zakresie 
dostosowywania do zmiennej gospodarki globalnej, dostatecznej elastyczności działania, 
tworzenia nowych obszarów innowacyjności, pokonywania konformizmu i oportunizmu.

Niewątpliwie ważna jest także motywacja i  zachowania ludzi oraz świadomość, że 
nie wszyscy mogą być motywowani przez ryzyko i odpowiedzialność. Zespół Strategora 
wskazuje, że ludzie przedsiębiorstwa sieci powinni być wyposażeni w znaczną autonomię 
oraz wtapiani we wspólną kulturę, która pozwoli im uzyskać poczucie bezpieczeństwa 
oparte na normach zawodowych oraz ułatwi im samoorganizowanie się20. 

Istotnym elementem jest także respektowanie warunków odnoszących się do syste-
mów informacji i kontroli, przede wszystkim dlatego, że przedsiębiorstwo sieciowe, jak 
żadne inne, oparte jest na płynności i przejrzystości informacji. 

Konfiguracja i koordynacja a powstawanie i funkcjonowanie 
organizacji sieciowych

Wydaje się, że teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji siecio-
wych można w pewien sposób uporządkować, przyjmując za punkt wyjścia dwie kate-
gorie istotnie powiązane ze strukturami sieciowymi, a mianowicie koordynację i kon-
figurację. Konfiguracja skupia uwagę na tym, gdzie lokuje się poszczególne czynności 
w łańcuchu wartości firmy. Koordynacja – na istocie czynności i stopniu, w jakim koor-
dynuje się rozproszone czynności w sieć lub pozostawia je w postaci autonomicznej, to 
znaczy dostosowanej do miejscowych warunków. Możliwe są różne formy koordynacji 
czynności wykonywanych w  różnych lokalizacjach, w  tym ustalanie wspólnych stan-
dardów, wymiana informacji oraz określanie odpowiedzialności za poszczególne loka-
lizacje. Koordynacja może zatem umożliwić firmie wykorzystanie przewagi wynikającej 
z rozpraszania jej czynności. W koordynacji kluczowym zagadnieniem jest to, jak i kiedy 
informacja, technika oraz inne rodzaje wiedzy, uzyskane z różnych miejsc, zostaną zin-
tegrowane i znajdą odbicie w wyrobach, usługach, procesach czy innych czynnościach21.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na gruncie marketingu przemysłowego wyłoniła 
się teoria powiązań i wzajemnych relacji, opracowana przez IMP (The Industrial Marke-
ting and Purchasing Group), która opiera się na następujących założeniach22:
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RySUNeK 1. Wybrane teorie ekonomiczne wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie 
struktur sieciowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Łupicka, Teorie wyjaśniające powstawanie i  funkcjonowanie sieci logistycz-
nych, 2005, www.logforum.net.pl, z wyłączeniem teorii dotyczących stricte sieci logistycznych.

 • transakcje przyjmują charakter łańcuchów interakcji rozciągniętych w czasie,
 • sprzedawcy i nabywcy są połączeni relacjami powstającymi w wyniku interakcji (re-

lacje I rzędu o podłożu technicznym, ekonomicznym, społecznym),
 • sprzedawcy i nabywcy są połączeni relacjami powstającymi w wyniku kontaktów 

z otoczeniem (relacje II rzędu: technologiczne, materialne, oparte na wiedzy, oparte 
na zaufaniu, marketingowe),

 • poszczególne relacje rynkowe tworzą sieć powiązań oddziałującą wzajemnie na sie-
bie,

 • każda relacja polega na balansowaniu między opłacalną skalą produkcji a dostoso-
wywaniem do wymagań indywidualnych klienta,

 • relacje stanowią swoistego rodzaju konfrontację, w której partnerzy identyfikują 
i wykorzystują rozmaite aspekty posiadanych zasobów,

 • zdolność konkurencyjna będzie zależała od umiejętności zarządzania poszczególny-
mi relacjami (perspektywa krótkoterminowa), a także zarządzania całą siecią relacji 
(perspektywa długoterminowa).

Konfiguracja a teoretyczne podstawy struktur sieciowych

Jedną z  podstawowych teorii odnoszących się do konfiguracji jest niewątpliwie 
teoria produkcji międzynarodowej, która umiejscowiona jest na styku makroekono-
micznej teorii handlu międzynarodowego i  mikroekonomicznej teorii przedsiębior-
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stwa i w której przyjmuje się, że przedsiębiorstwo będzie angażować się w zagraniczne 
inwestycje bezpośrednie, jeżeli ma względną przewagę w posiadaniu zasobów w sto-
sunku do konkurentów. Jeśli spełniony jest ten warunek, to dla przedsiębiorstwa bar-
dziej korzystna jest internalizacja tej przewagi, co z kolei skutkuje bardziej zyskownym 
wykorzystaniem posiadanej przewagi w  powiązaniu z  co najmniej jednym walorem 
lokalizacyjnym w innym kraju niż macierzysty23. Oznacza to, że warunkiem powsta-
nia produkcji międzynarodowej jest połączenie specyficznych zasobów i  umiejętno-
ści, posiadanych przez przedsiębiorstwo z  walorami lokalizacyjnymi innego kraju. 
Ich identyfikacja wymaga odwołania się do dorobku teorii lokalizacji, zajmującej się 
określaniem wpływu różnego rodzaju czynników na przestrzenną strukturę działalno-
ści produkcyjno-handlowej przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest niewątpliwie eklektycz-
na teoria produkcji międzynarodowej J.H. Dunninga24 (znana też jako Paradygmat 
OlI  – Ownership–Location–Internalization), stanowiąca podsumowanie czynników 
skłaniających przedsiębiorstwa do podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych. W myśl tej teorii czynniki wpływające na decyzję o internacjonalizacji produkcji 
dzieli się na trzy grupy: 
1) specyficzne przewagi własnościowe (ownership specific adventages),
2) specyficzne przewagi internalizacji (internalization specific adventages),
3) specyficzne przewagi lokalizacyjne (location specific adventages).

Inaczej mówiąc, warunkiem podjęcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest 
jednoczesne wystąpienie trzech elementów:
1) posiadania specyficznych przewag, którymi nie dysponują inne przedsiębiorstwa 

działające na rynku zagranicznym,
2) wykorzystania tych przewag bezpośrednio, a nieudostępniania ich innym firmom,
3) korzystnego ulokowania produkcji za granicą.

Spełnienie tych warunków zapewnia przedsiębiorstwu zagranicznemu osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej nad przedsiębiorstwami lokalnymi25. 

TABelA 4. Specyficzne przewagi przedsiębiorstwa w różnych formach jego internacjonalizacji

Formy internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa

Specyficzna 
przewaga 
własności

Specyficzna 
przewaga 

internalizacji

Specyficzna 
przewaga 
lokalizacji

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie tak tak tak

Eksport tak tak nie

Międzynarodowe kontrakty tak nie nie

Źródło: J.H. Dunning, International Production and Multinational Enterprise, Allen and Urwin, London 1981.
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Zdaniem J.H. Dunninga model Portera w zbyt niewielkim stopniu uwzględnia rolę 
globalizacji produkcji i  rynków w  kreowaniu przewagi konkurencyjnej państw. Rola 
ta jest bowiem pochodną rosnącej roli współzależności gospodarczych wynikających 
z rozwoju sieci transgranicznych powiązań ekonomicznych. Ogólnie ujmując, znaczenie 
teorii lokalizacji dla tworzących się sieci przedsiębiorstw ciągle wzrasta, co jest następ-
stwem rozszerzającego się zakresu geograficznego współpracujących ze sobą firm.

Kolejną teorią, za pomocą której można wyjaśnić decyzje lokalizacyjne bezpo-
średniej inwestycji jest teoria międzynarodowego cyklu życia produktu Vernona26. 
Opiera się ona na założeniu, że każdy produkt przechodzi w swoim życiu produkcyj-
nym kilka etapów, tj. etap nowości (wprowadzenie towaru na rynek), etap rozwoju 
i dojrzewania oraz etap pełnej standaryzacji, który może prowadzić do fazy schył-
kowej, czyli stopniowego wycofywania się produktu z rynku. Teoria międzynarodo-
wego cyklu życia produktu zakłada, że cykl życia produktu składa się z trzech faz. 
W pierwszej fazie, zwanej fazą produktu innowacyjnego, wytwarzany przez przedsię-
biorstwo produkt ulega ciągłym modyfikacjom technologicznym i użytkowym, jest 
wytwarzany w niewielkich ilościach na rynek kraju wysoko rozwiniętego, w którym 
przedsiębiorstwo zlokalizowało produkcję. Pod koniec tej fazy rozpoczyna się nie-
wielki eksport do krajów o równie wysokim poziomie gospodarczym. Druga faza to 
faza dojrzałego produktu, w której producent dąży do osiągnięcia korzyści skali przez 
umasowienie produkcji, obniżenie kosztów i zmniejszenie cen, którym towarzyszy 
rosnący popyt. Następuje zmniejszenie produkcji w  kraju macierzystym, a  przed-
siębiorstwo zakłada filie w drodze inwestycji bezpośrednich w krajach rozwiniętych 
gospodarczo. W trzeciej fazie, określanej mianem standaryzowanego produktu, na-
stępuje całkowita standaryzacja produktu. Przedsiębiorstwo zostaje zmuszone do 
lokalizacji produkcji w krajach rozwijających się, gdzie ceny czynników produkcji  
są niższe.

Wielkie znaczenie dla zrozumienia procesu tworzenia się sieci ma również za-
sobowa teoria przedsiębiorstwa, która traktuje przedsiębiorstwo jako zbiór wyjąt-
kowych zasobów i umiejętności tworzących jego siłę i odróżniających je od innych 
podmiotów. Teoria zasobowa głosi, że przyszłość firmy jest uzależniona od opty-
malnego wykorzystania i utrzymania unikalnych zdolności: rdzennych kompeten-
cji. Analiza rynku czy jakości produktów według tej teorii nie daje wystarczających 
informacji o potencjale wzrostu firmy. Na rdzenne kompetencje składają się przede 
wszystkim aktywa niematerialne, takie jak wiedza i  umiejętności, które owocują 
wynikami finansowymi27.

Według M. Bratnickego28 istotniejszą rolę niż zasoby przedsiębiorstwa odgrywają 
kluczowe kompetencje. G. Hamel i C.K. Prahalad definiują je jako: kombinację umie-
jętności technologicznych, produkcyjnych i menedżerskich, która pozwala na uzyska-
nie efektów synergicznych w zakresie długotrwałej przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstwa i dywersyfikację w kierunku obszarów pozornie niezwiązanych z działalnością 



Wybrane teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych 341

przedsiębiorstwa29. Powstawanie organizacji sieciowych niewątpliwie umożliwia korzy-
stanie z  najlepszych kompetencji i  kluczowych kompetencji różnych przedsiębiorstw 
wchodzących w skład struktury sieciowej.

Koordynacja a teoretyczne podstawy struktur sieciowych

Punktem wyjścia teorii odnoszących się do koordynacji jest teoria kosztów trans-
akcyjnych. Do kosztów transakcyjnych, czyli kosztów transakcji rynkowych korporacji 
z niezależnymi podmiotami gospodarczymi, zaliczyć można30 koszty:

 • poinformowania podmiotów, które chcą zawrzeć transakcje,
 • negocjacji warunków transakcji,
 • sformułowania kontraktu,
 • kontroli realizacji kontraktu.

R. Coase sformułował twierdzenie, zgodnie z którym podstawą wyznaczania granic 
przedsiębiorstwa, a tym samym zakresów zadań realizowanych samodzielnie, nie powinny 
być uwarunkowania technologiczne, ale wysokość kosztów, które muszą zostać poniesio-
ne w związku z przeprowadzaniem transakcji hierarchicznych (wewnątrz organizacji) lub 
między przedsiębiorstwami na rynku31. Ostateczny wniosek Coase’a sprowadza się do tezy, 
iż w sytuacjach, gdy koszty koordynacji przez ceny są wyższe niż koszty koordynacji przez 
przedsiębiorców, istnieje ekonomiczne uzasadnienie dla tworzenia firm na rynku. O. Wil-
liamson określił te koszty mianem kosztów transakcyjnych i  zdefiniował jako: „kom-
paratywne koszty planowania, adaptacji i nadzoru nad wypełnianiem zadań w różnych 
strukturach zarządzania”32, wskazując jednocześnie, że wąsko wyspecjalizowane jednostki 
zazwyczaj uzyskują korzyści ekonomii skali i są w stanie zapewnić niższe koszty wytwo-
rzenia oferowanych produktów w porównaniu z przedsiębiorstwami, w których większość 
potrzebnych w działalności zakresów zadań, zmierzających do wytworzenia określonych 
dóbr i usług realizowana jest samodzielnie. O. Williamson uważa, że każdą relację ekono-
miczną, która przyjmuje postać problemu kontraktowego, można oceniać w kategoriach 
ekonomii kosztów transakcyjnych, u której podstaw leżą dwa zasadnicze założenia:
1) ograniczona racjonalność; oznacza, że podmioty gospodarujące są w intencjach ra-

cjonalne, ale tylko w ograniczonym zakresie; 
2) oportunizm; rozumiany jest jako przebiegłe dążenie do realizacji własnego interesu; 

zawierają się w nim także pewne negatywne formy, np. kłamstwo, kradzież, oszustwo. 
W celu unikania tych kosztów lub ich minimalizacji międzynarodowe korporacje 

budują swój wewnętrzny rynek między spółką matką a spółkami córkami (oddziały, fi-
lie), w ramach którego dokonują alokacji zarówno czynników wytwórczych, jak i wy-
tworzonych dóbr i usług. Efektem takiego procesu jest utworzenie sieci korporacyjnej, 
w której każda firma ustala i rozwija związki biznesowe z partnerami. 
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Teoria struktury branży koncentruje się na ekonomicznej strukturze sektora (bran-
ży) i poświęca wiele uwagi zjawisku integracji pionowej, na co wskazuje także teoria 
łańcucha wartości M.E. Portera. Z kolei teoria grona została wprowadzona niezależnie 
przez M.E. Portera33 i P. Krugmana34. Krugman wykorzystuje grona jako koncepcję wyj-
ściową do modeli wpisujących się w Nową Teorię Handlu. Natomiast Porter rozwinął 
grona i uczynił z nich narzędzie badania przewagi konkurencyjnej takich lokalizacji, jak 
regiony i miasta35. 

Według Portera grona (clusters) to: „geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych 
firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających 
w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek 
normalizacyjnych i  stowarzyszeń branżowych) w  poszczególnych dziedzinach, kon-
kurujących między sobą, ale także współpracujących”36. Grona są więc systemem wza-
jemnie powiązanych firm i instytucji. Wartość grona jako całości jest większa niż suma 
wartości poszczególnych jego części. To dopiero ta „wartość dodana”, jaką wytwarza gro-
no, uwalnia pozytywne procesy, wzmacniając konkurencyjność danej lokalizacji. Porter 
łączy je w trzy grupy korzyści37:
1. Zwiększanie wydajności firm lub sektorów należących do grona, obejmujące:

– dostępność wyspecjalizowanych nakładów i  pracowników dla miejscowych 
firm; proces tworzenia się i doskonalenia wysoko wyspecjalizowanej siły robo-
czej jest ciągły;

– dostęp do informacji, np. rynkowych (szczególnie informacji o bieżących po-
trzebach nabywców) czy technicznych;

– komplementarność firm i ich działań – lepsze kojarzenie nakładów oraz potrzeb 
firm, efektywniejszy podział funkcji między firmami, komplementarność ofero-
wanych produktów, wspólne działania marketingowe;

– dostęp do instytucji i dóbr quasi-publicznych; dzięki gronu rosną powiązania 
firm z otoczeniem instytucjonalnym – uniwersytetami, szkołami, samorządem; 
zapewnia to dostęp do kadr, wymianę wiedzy i wdrażanie innowacji z jednostek 
badawczych, nowe sposoby finansowania lub promocji wspierane przez władze; 
ponadto współwystępowanie wielu pokrewnych firm zachęca władze do wyspe-
cjalizowanych inwestycji w oświatę, informację, targi branżowe czy infrastruk-
turę;

– zachęty i pomiar efektywności; współwystępowanie rywalizujących ze sobą firm 
zmusza je do ciągłych porównań, podnoszenia efektywności; powtarzające się 
kontrakty i ciągła współpraca firm redukuje zachowania oportunistyczne i przy-
padki firm „jednego kontraktu” (nieuczciwych lub niesumiennych kontrahen-
tów), gdyż firmy nastawiają się na długookresową współpracę.

2. Zwiększanie zdolności do innowacji, dzięki następującym procesom:
– firmy wzajemnie się obserwują, podpatrując nowe, efektywne rozwiązania z są-

siedztwa (każda innowacja rozprzestrzenia się dużo szybciej),
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– nacisk konkurencyjny jest dużo silniejszy – potrzeba innowacji i ulepszeń, które 
dałyby przewagę nad sąsiadami, jest większa, firmy ciągle się doskonalą i specja-
lizują, poszukując nowych nisz rynkowych,

– eksperymentowanie w  firmach grona jest mniej kosztowne, firmy zaś często 
wzajemnie uzupełniają się przy wprowadzaniu innowacji,

– dyfuzja innowacji i wiedzy jest dużo szybsza dzięki współpracy, bezpośrednim kon-
taktom firm, wymianie doświadczeń, przepływowi pracowników, pomysłów itp.

3. Zachęcanie do tworzenia nowych firm, co umożliwia:
– łatwiejsze wejście na rynek (niższe koszty, lepsza informacja), tworzenie się 

„odprysków” firm,
– przyciąganie dalszych przedsiębiorstw z sektorów pokrewnych oraz firm uzu-

pełniających.
Coraz częściej w literaturze przedmiotu zaznacza się, że tradycyjny łańcuch wartości 

ulega dekonstrukcji, głównie z powodu rewolucji informatycznej, skutkującej powsta-
niem swoistej gospodarki informacyjnej, w  ramach której wyłoniły się nowe rodzaje 
strategii konkurencji. Obserwacje zachowań przedsiębiorstw we współczesnej gospo-
darce światowej oraz badania empiryczne pozwalają na zidentyfikowanie trzech nowych 
typów konkurencji38, nazywanych czasem zamiennie strategiami konkurencji czy stra-
tegiami modularnymi: 
1) dostrajania do modułu, 
2) opanowania modułu, 
3) tworzenia modułu. 

RySUNeK 2. Istota strategii dostrajania do modułu

Źródło: B. Gulski, Struktury sieciowe we wdrażaniu strategii modularnych, „Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 2, s. 36.
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Istota tych strategii polega na zawężeniu zakresu działalności przedsiębiorstwa tylko 
do wybranego ogniwa (ogniw) łańcucha wartości, usługi zaś potrzebne do zaoferowa-
nia odbiorcom finalnego produktu, a nawet fizyczne dostarczenie, zleca się innym pod- 
miotom. 

Strategia dostrajania do modułu polega na koncentracji przedsiębiorstwa na jed-
nym lub kilku podstawowych ogniwach łańcucha wartości, natomiast działania związa-
ne z pozostałymi ogniwami i koordynowanie ich działalności jest zlecane na zewnątrz. 
W strategii tej wykorzystuje się dekonstrukcję łańcucha wartości do kreowania przewagi 
konkurencyjnej przez wyzbywanie się niestrategicznych lub kapitałowo intensywnych 
aktywów w celu koncentracji na aktywach, które dodają najwięcej wartości. W rezultacie 
pojawia się możliwość wprowadzenia nowych zasad współpracy między podmiotami 
– dostosowywania i kontraktowania zamiast władania. W ten sposób tworzy się grupa 
przedsiębiorstw, które można nazwać ugrupowaniem modularnym.

Wydaje się, że strategia dostrajania do modułu może być z sukcesem wykorzystana 
w strukturach sieciowych typu dostawca–odbiorca. 

Strategia opanowania modułu polega na koncentracji na jednej warstwie łańcucha 
wartości i wykorzystaniu ekonomiki skali i nadzwyczajnych umiejętności. Umożliwia to 
koncentrację kadry zarządzającej oraz kapitału na funkcjach, na które przedsiębiorstwo 
ma największy wpływ. Zastosowany w trakcie realizacji prezentowanej strategii sposób 

RySUNeK 3. Istota strategii opanowania modułu

Źródło: Jak rys. 2, s. 38.  
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postępowania jest outsourcingiem podporządkowującym – z przedsiębiorstwa wypro-
wadzane są działania i zasoby, które nie mają strategicznego znaczenia dla zdobycia lub 
utrzymania przewagi konkurencyjnej w obszarach interesujących przedsiębiorstwo39.

B. Gulski wskazuje na następujące korzyści wynikające ze stosowania strategii opa-
nowania modułu40:

 • przywództwo w rozwijaniu umiejętności koniecznych w określonym ogniwie łańcu-
cha wartości, 

 • zdobycie akceptacji ze strony nabywców i innych uczestników gałęzi, mogących ko-
rzystać z ogniwa, 

 • w szczególnych przypadkach – gotowość do rezygnacji z części wartości dla utrzy-
mania dobrych stosunków z pozostałymi uczestnikami gałęzi – partnerami, konku-
rentami czy nabywcami, 

 • utrzymywanie kontroli nad nabywcami i zwiększanie stopnia zależności nabywców 
od siebie, 

 • dążenie do zwiększenia kosztów zamiany po stronie partnerów, 
 • rozszerzenie ogniwa o działalność przyległą lub o najnowsze technologie, by wykre-

ować funkcje, które są trudne do wydzielenia, 
 • dążenie do rozszerzenia ogniwa, przenikanie przez granice gałęzi, aby zwiększyć 

skalę działalności, 
 • obrona przed zagrożeniami ze strony innych gałęzi.

Ponadto, zwraca on uwagę na fakt, że wdrażanie omawianej strategii będzie ułatwio-
ne przede wszystkim dzięki stosowaniu układów typu dostawca–odbiorca, przy czym 
przedsiębiorstwo centralne jest dostawcą produktów dla innych przedsiębiorstw, które 
będą oferować klientom produkty lub usługi finalne.

Strategia tworzenia modułu polega na rozwoju zupełnie nowego rynku między ist-
niejącymi warstwami łańcucha wartości. Strategia ta może byś stosowana w warunkach 
radykalnych innowacji, które powodują głębokie przemiany w tworzeniu oraz sprzeda-
ży produktów. Ustanowienie nowego modułu wymaga od przedsiębiorstwa w pierwszej 
kolejności identyfikacji, czy aktywa i umiejętności, które tradycyjnie były częścią jej za-
właszczonego produktu lub procesu technologicznego, stanowią istotny element nowej 
warstwy biznesu41.

Wnioski

1. Podstawowym wyróżnikiem nowych koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa 
są innowacje i przedsiębiorczość oraz skłonność do współpracy.

2. Teorie wyjaśniające powstawanie i  funkcjonowanie organizacji sieciowych można 
w pewien sposób uporządkować, przyjmując za punkt wyjścia dwie kategorie, istot-
nie powiązane ze strukturami sieciowymi, a mianowicie koordynację i konfigurację.
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3. W ramach kategorii koordynacji powstawanie i funkcjonowanie organizacji siecio-
wych wyjaśniają m.in.: teoria kosztów transakcyjnych, teoria agencji, koncepcja łań-
cucha wartości Portera, koncepcja gron Portera, teoria struktury branży, koncepcja 
strategii dostrajania, opanowania i tworzenia modułu.

4. W ramach kategorii konfiguracji powstawanie i funkcjonowanie organizacji siecio-
wych wyjaśniają m.in.: teoria produkcji międzynarodowej, teoria lokalizacji, teoria 
międzynarodowego cyklu życia produktu, zasobowa teoria przedsiębiorstwa, teoria 
kluczowych kompetencji.

5. Termin sieci obejmuje wiele problemów i odnosi się do wielu poziomów i płaszczyzn 
analizy ekonomicznej, co zdecydowanie świadczy o potrzebie dalszych badań w tym 
obszarze.

Przypisy

1 C. Suszyński, Przedsiębiorstwo-wartość-zarządzanie, PWE, Warszawa 2007, s. 82.
2 M.K. Wyrwicka, Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, „Rozprawy”, nr 374, 

Politechnika Poznańska , Poznań 2003, s. 67.
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The selected theories explaining formation and functioning  
of network organizations

Summary

Dynamic changes in the global market, the rise and development of global servic-
es economy and the development of information and communication technologies on 
a global scale, caused the necessity of new look on the future development of the compa-
ny and make a kind of reassessment of existing concepts and sources of competitiveness 
of enterprises. Contemporary economic perspective significantly changes the approach 
to compete.  There is no doubt that network organizations grow on the basis of a new ap-
proach to competition - resulting from the cooperation in the network of shared values. 
Network organizations are formed when there is a strategic potential between partners 
in the organization that creates value

The aim of this study is to characterize the theories concerning the formation and 
functioning of network organizations.


