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Wprowadzenie

Współczesny świat to świat sieci, zarówno sieci identyfikowanych w różnych prze-
krojach gospodarki, jak i badanych w różnych perspektywach poznawczych nauki. 
Implikacją rosnącej popularności sieci w praktyce biznesu jest rosnące zaintereso-
wanie badaczy z zakresu zarządzania problematyką sieci międzyorganizacyjnych. 
Na gruncie nauk o zarządzaniu sieci stanowią przedmiot zainteresowania wielu sub-
dyscyplin1, takich jak: zarządzanie strategiczne (np.: sieci innowacji, klastry, alianse 
strategiczne, sieci franczyzowe), zarządzanie zasobami ludzkimi (np.: sieci kontaktów 
zawodowych tworzone m.in. przez LinkedIn, sieci relacji nieformalnych w organizacji, 
wewnętrzne sieci komunikacji), marketing (np. sieci społeczne klientów, sieci komu-
nikacji zewnętrznej), logistyka (np. sieci logistyczne, sieci dostaw) czy zarządzanie 
zasobami niematerialnymi (np. sieci wiedzy, kapitał społeczny w ujęciu sieciowym). 
Jednakże sieci, z uwagi na swoją specyfikę oraz nieograniczone wręcz zróżnicowanie 
[9, s. 48–54], wymagają innego niż dotychczasowe podejścia badawczego, zmuszając 
tym samym badaczy do poszukiwania metod i narzędzi badawczych pozwalających 
uchwycić ponadprzeciętną złożoność sieci współdziałania [10].

Jedną z metod badawczych zyskujących na popularności wśród badaczy z zakresu 
nauk o zarządzaniu jest zaczerpnięta z socjologii analiza sieci społecznych (Social 
Network Analysis – SNA, analiza sieciowa, analiza strukturalna). Okazuje się bowiem, 
że analiza sieciowa nie tylko od strony koncepcyjno-metodologicznej może być 

* Dr Patrycja Klimas – Katedra Teorii Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
1 Według propozycji podziału nauk o zarządzaniu na subdyscypliny Zespołu Komitetu Nauk Organizacji 

i Zarządzania PAN [szerzej w: 7].
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 stosowana w badaniach nauk o zarządzaniu [9; 14; 16; 27; 32], lecz także jej zasto-
sowanie może dostarczać wielu dodatkowych i wartościowych informacji odnośnie 
do funkcjonowania sieci międzyorganizacyjnych, w tym m.in. łańcuchów oraz sieci 
dostaw [np. 1; 2]2. Brak przeszkód metodologicznych, a także walory poznawcze 
aplikacji analizy sieciowej w badaniach nauk o zarządzaniu powodują, że jest ona 
coraz popularniejsza wśród badaczy. Warto jednak zauważyć, że do tej pory była 
ona wykorzystywana przede wszystkim w badaniach sieci prowadzonych z punktu 
widzenia zarządzania strategicznego, podczas gdy aplikacja zmiennych struktural-
nych w badaniach z innych subdyscyplin nauk o zarządzaniu – w tym z zakresu logi-
styki – należy raczej do rzadkości.

Jednym z głównych obszarów współczesnej koncentracji uwagi badawczej w logi-
styce są sieci dostaw [28, s. 76–77], które z punktu widzenia zarządzania strategicz-
nego stanowią jeden z wielu typów sieci międzyorganizacyjnych [23, s. 97–100]. 
Stosunkowo nową, metodologicznie i konceptualnie zasadną, a jednocześnie coraz 
częściej rekomendowaną [np.: 1; 4; 5; 15] metodą badań sieci dostaw jest analiza 
sieciowa. Jednakże według wiedzy autorki w dotychczasowym, nie tylko krajowym 
dorobku naukowym jest widoczny deficyt badań wykorzystujących zmienne struk-
turalne analizy sieciowej, koncentrujących się na sieciach dostaw. Co więcej, więk-
szość nielicznych prac naukowych wiążących analizę sieciową nie tylko z sieciami 
dostaw, lecz także z innymi aspektami istotnymi na gruncie logistyki ma charakter 
jedynie koncepcyjny i dość ogólny. Innymi słowy, w odniesieniu do subdyscypliny 
logistyki trudno doszukać się publikacji naukowych nie tylko wykorzystujących 
analizę sieciową w badaniach empirycznych, ale nawet identyfikujących skonkrety-
zowane możliwości aplikacji poszczególnych miar strukturalnych. Biorąc powyższe 
pod uwagę, celem artykułu jest prezentacja zmiennych strukturalnych wykorzysty-
wanych w analizie sieciowej wraz z możliwościami ich zastosowania w badaniach nad 
funkcjonowaniem oraz usprawnianiem sieci dostaw. Dodatkowym celem poznaw-
czym artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania analizy sieciowej oraz miar 
strukturalnych w przyszłych badaniach z zakresu logistyki skupiających się nie tylko 
na mechanizmach funkcjonowania sieci dostaw.

1.  Analiza sieciowa w badaniach sieci 
w subdyscyplinie logistyki

Znaczna odmienność zarówno uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
funkcjonowania sieci międzyorganizacyjnych w odniesieniu do pojedynczych orga-

2 Przyjmuje się, że pojęcia łańcuch dostaw, sieć dostaw, sieć logistyczna nie są tożsame [szerzej nt. kon-
ceptualizacji w: 28].
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nizacji powoduje, że sieci, a także badania nad nimi stanowią „wyzwanie wobec tra-
dycyjnej postawy badawczej” [26, s. 317]. Okazuje się, że ponadprzeciętna złożoność, 
płynność granic czy wysoki poziom dynamiki sieci [10] w dużej mierze ograniczają 
możliwość wykorzystywania tradycyjnych dla zarządzania metod badawczych. Jedną 
z najczęściej rekomendowanych metod eksploracji sieci międzyorganizacyjnych 
jest analiza sieciowa, której aplikacja w przeciwieństwie do dotychczas stosowanych 
metod pozwala wyjaśnić kluczowe aspekty funkcjonowania [8; 9; 10] oraz rozwią-
zać podstawowe problemy badania sieci [14; 16; 17; 27; 32], a tym samym uspraw-
nić procesy tworzenia wartości drogą optymalizacji struktury sieciowej [zob. 9, 
s. 102–121]. Zawężając perspektywę do sieci dostaw stanowiących specyficzny typ 
sieci międzyorganizacyjnych [23], analiza sieciowa3 może stanowić narzędzie wspie-
rające oraz dopełniające dotychczasowe metody [1; 3; 4; 15; 21] i modele badawcze 
[23] pozwalające badać nie tylko węzły sieci, lecz także istotne w logistyce [29] prze-
pływy między nimi.

Generalnie w odniesieniu do sieci dostaw analiza strukturalna może być prze-
prowadzana na trzech poziomach [14; 16]4:
1. poziom makro (sieci) – pozyskanie informacji o sieci dostaw jako całości;
2. poziom mezo (subsieci) – pozyskanie informacji o subsieciach, w tym o poszcze-

gólnych łańcuchach dostaw funkcjonujących w sieci, czy o fragmentach owych 
łańcuchów dostaw;

3. poziom mikro (pojedynczych węzłów i relacji) – pozyskanie informacji o człon-
kach sieci oraz relacjach (przepływach) między nimi.
Innymi słowy, w zależności od potrzeb miary strukturalne mogą dostarczać infor-

macji służących usprawnianiu sieci dostaw w wyniku: 1) doskonalenia sieci dostaw 
jako całości, 2) doskonalenia subsieci w sieci dostaw, w tym doskonalenia poszcze-
gólnych łańcuchów dostaw funkcjonujących w sieci, a także 3) doskonalenia pozycji 
poszczególnych ogniw (węzłów) sieci dostaw oraz jakości, wartości czy częstotliwości 
przepływów między nimi. W tym miejscu warto dodać, że w przypadku badań nad 
sieciami dostaw jest wykorzystywana głównie analiza sieci pełnych, tzw. full networks 

3 W tym miejscu warto dodać, że w przypadku badań sieci dostaw stosuje się metodę badawczą zoriento-
waną na analizę procesów (Supply Network Analysis Process; akronim SNAP), która jednak poza podobieństwem 
akronimu ma niewiele wspólnego z opisywaną tutaj analizą sieciową (akronim SNA). Podstawowa różnica 
między tymi metodami dotyczy przedmiotu dociekań oraz celu stosowania. Będąca przedmiotem niniejszego 
artykułu analiza sieciowa służy wizualizacji oraz analizie różnego typu relacji między względnie niezależnymi 
węzłami, podczas gdy SNAP odnosi się do tworzenia diagramów procesów występujących w sieciach dostaw 
i służy mapowaniu strategii sieci dostaw [31]. Ponadto z punktu widzenia logistyki powyższe metody także 
należy jednoznacznie odróżnić, gdyż odnoszą się do innych komponentów zarządzania łańcuchami dostaw 
[w ujęciu: 6]. SNA może być stosowana jako narzędzie oceny i doskonalenia struktury łańcucha dostaw, pod-
czas gdy SNAP znajduje zastosowanie w odniesieniu do ewaluacji oraz usprawniania procesów biznesowych.

4 W zależności od intencji badacza możliwe jest wykorzystanie zmiennych strukturalnych na wszystkich, 
na dwóch lub tylko na jednym poziomie analitycznym. Warto zauważyć, że niektórzy badacze przyjmują 
podejście dwupoziomowe [por. 12].
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[szerzej np. 30], dzięki czemu zostaje rozwiązany jeden z głównych problemów bada-
nia sieci międzyorganizacyjnych, tj. problem wyznaczenia granic sieci [9; 12; 16].

1.1. Zmienne strukturalne na poziomie sieci

Jednym z trzech komponentów zarządzania siecią dostaw jest struktura sieci 
[6], która także sama w sobie postrzegana jest jako „fascynujący obszar badań sieci 
dostaw” [5, s. 491]. Zarządzanie siecią dostaw, którego kluczowym aspektem jest 
zarządzanie procesami logistycznymi, odbywa się w przestrzeniach międzyorgani-
zacyjnych [6]. Umiejscowienie procesów zarządczych poza granicami pojedynczych 
organizacji powoduje, że sprawne zarządzanie siecią wymaga szczególnej koncen-
tracji na procesach integracji i koordynacji [6; 20] procesów oraz działań realizowa-
nych przez względnie niezależne podmioty. Biorąc pod uwagę, że integracja stanowi 
kluczowy czynnik sukcesu zarządzania sieciami dostaw [19], a miary strukturalne 
mogą dostarczać informacji służących doskonaleniu mechanizmów integracji [20], 
aplikacja analizy sieciowej w badaniach sieci dostaw wydaje się być zasadna.

Na najwyższym poziomie eksploracji analiza sieciowa dostarcza informacji odnoś -
nie do oceny sieci jako całości [16], wykorzystując w tym celu miary strukturalne zorien-
towane na węzły lub relacje między nimi. Wśród najczęściej wykorzystywanych miar 
wymienia się: wielkość sieci, stopień jednorodności węzłów, centralność oraz średnicę, 
aczkolwiek możliwe jest wykorzystanie szerszego zestawu mierników (por. tabela 1). 
Zawężając pole rozważań do najwyższego poziomu analizy, czyli do funkcjonowania 
sieci dostaw jako całości, wyniki analiz mogą zostać wykorzystane na rzecz:

 � zwiększania sprawności zarządzania sieciami w wyniku obniżki kosztów, poprawy 
elastyczności, poprawy jakości oraz czasu dostaw w sieci [22];

 � zwiększenia przejrzystości oraz efektywności mechanizmów integracji i koor-
dynacji [4; 22] przez zwiększone możliwości standaryzacji procesów, wzajemne 
dostosowanie i adaptację także na poziomie menadżerskim [20], a także w wyniku 
wzmacniania zaufania oraz współdziałania wewnątrz sieci [21];

 � optymalizacji procesów apriopriacji [9, s. 91–99] i tworzenia wartości w sieci 
dostaw [20];

 � zmniejszenia luk wiedzy w odniesieniu do zarządzania złożonością sieci dostaw 
[1; 10];

 � zwiększenia stabilności oraz zmniejszenia ryzyka niestabilności sieci – doskona-
lenie struktury sieci [5], ocena ryzyka izolacji, migracji, ścierania, klastrowania 
wewnętrznego w sieci dostaw [9];

 � optymalizacji centralizacji sieci dostaw [5];
 � zmniejszenia luk wiedzy w odniesieniu do zarządzania ryzykiem w sieci dostaw [1];
 � optymalizacji przepływów materialnych [15] i niematerialnych, w tym zwłaszcza 

wiedzy [9] oraz komunikacji nieformalnej [3] w sieciach dostaw.
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Biorąc pod uwagę zidentyfikowane obszary wykorzystania miar poziomu makro, 
można stwierdzić, iż na tym poziomie miary strukturalne wydają się mieć szczególne 
znacznie, gdyż mogą służyć rozwiązywaniu problemów specyficznych dla sieci mię-
dzyorganizacyjnych [9], w tym przede wszystkim usprawniania procesów zarządza-
nia siecią [3; 15].

Tabela 1.  Przegląd miar strukturalnych znajdujących zastosowanie w badaniach 
holistycznie postrzeganej sieci dostaw

Punkt 
odniesienia

Zmienna 
strukturalna Charakterystyka sieci Możliwości 
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Wielkość sieci Identyfikuje liczbę ogniw sieci dostaw.
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Homogeniczność
Określa stopień jednorodności ogniw pod względem 
ich własności oraz układów wykorzystywanych kanałów 
przepływów w sieci dostaw.

Gęstość
Określa, w jakim stopniu ogniwa sieci wykorzystują 
potencjalnie dostępne im kanały przepływów w sieci dostaw 
więzi.
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Centralność
Określa stopień, w jakim sieć dostaw jest scentralizowana 
w stosunku do maksymalnie zcentralizowanej sieci. 
Centralność jest miarą komplementarną dla gęstości.

Średni stopień
Określa przeciętną liczbę aktywnych kanałów, którymi 
następują przepływy realizowane przez poszczególne ogniwa 
sieci.
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Powiązanie
Informuje o stopniu, w jakim poszczególne ogniwa sieci są ze 
sobą wzajemnie powiązane. Poziom powiązania sieci jest 
także zwany miarą łączności sieci.

Liczba 
komponentów

Informuje, czy sieć jest podzielona na niezależne od siebie 
komponenty (układy ogniw, subsieci, podgrupy). 

Średni dystans
Określa przeciętną liczbę aktywnych kanałów, przez które 
możliwe jest zrealizowanie przepływu od jednego do 
drugiego ogniwa.
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Efekt małego 
świata

Określa przeciętną liczbę najkrótszych odległości między 
dwoma ogniwami sieci. Im efekt małego świata jest silniejszy, 
tym przez mniejszą liczbę aktywnych kanałów można 
zrealizować przepływ między dwoma dowolnymi ogniwami 
sieci.

Średnica

Określa najdłuższą w sieci ścieżkę między dwoma ogniwami. 
Im sieć ma większą średnicę, tym przez większą liczbę 
aktywnych kanałów należy zrealizować przepływ, aby 
przedmiot przepływu dotarł najkrótszą drogą od jednego 
ogniwa do innego, najdalej od niego oddalonego.

Zamknięcie

Informuje o liczbie utrzymywanych przez ogniwa aktywnych 
kanałów. Maksymalny poziom zamknięcia oznacza, że każde 
ogniwo w sieci dostaw realizuje przepływy ze wszystkimi 
pozostałymi.

* Przy założeniu takiej samej wielkości sieci.
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem: [9; 12; 14; 16; 17; 30; 32].
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1.2. Zmienne strukturalne na poziomie subsieci

Pośredni (mezo) poziom analityczny zastosowania analizy sieciowej dostarcza 
informacji odnośnie do oceny stopnia wewnętrznej spójności i integracji sieci [16], 
wykorzystując w tym celu zmienne strukturalne identyfikujące układy relacji mię-
dzy węzłami sieci wykazującymi większy stopień powiązania między sobą (wyższą 
gęstość) aniżeli stopień powiązania w sieci ujmowanej całościowo. Na tym poziomie 
jest możliwe wyłonienie ponadprzeciętnie spójnych części składowych (komponen-
tów) sieci, takich jak: kliki, klany, centra, czy plastry (por. tabela 2).

Tabela 2.  Przegląd miar strukturalnych znajdujących zastosowanie w badaniach 
komponentów sieci dostaw

Punkt 
odniesienia
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strukturalna Charakterystyka Możliwości 

zastosowania
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n-klan Identyfikuje zbiory ogniw powiązanych bezpośrednimi lub 
pośrednimi przepływami o długości nie wyższej niż n przy 
założeniu, że dwa dowolne ogniwa nie są od siebie oddalone 
o więcej niż n kanałów przepływu (tj. średnica n-klanu 
maksymalnie wynosi n). 

k-plex Identyfikuje zbiory ogniw realizujących minimalnie n-k przepływów 
wewnątrz sieci.

k-centrum Identyfikuje zbiory ogniw realizujących przepływy z przynajmniej k 
innymi ogniwami (tj. ogniwa o stopniu przynajmniej k). 

m-plaster Identyfikuje zbiory ogniw realizujących przynajmniej m 
przepływów wewnątrz sieci.

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem: [16; 17; 30; 32].

Wyniki analiz prowadzonych na poziomie subkomponentów (w tym poszczegól-
nych łańcuchów dostaw) sieci dostaw mogą zostać wykorzystane na rzecz:

 � optymalizacji złożoności sieci przez uzyskanie informacji o subkomponentach 
sieci najbardziej złożonych, określenie liczby subkomponentów, liczby oraz siły 
ich powiązań (analiza powiązań horyzontalnych oraz wertykalnych) z siecią 
postrzeganą całościowo [5];

 � zwiększenia poziomu integracji, zwiększenia stabilności oraz zmniejszenia ryzyka 
niestabilności sieci przez uzyskanie informacji o zbiorach najbliższych sobie 
ogniw (w ujęciu: geograficznym, społecznym, poznawczym, instytucjonalnym 
i organizacyjnym) [18];

 � identyfikacji oraz monitorowania „miejsc” (subkomponentów) sieci dostaw, w któ-
rych koncentrują się określone typy relacji/przepływów międzyorganizacyjnych 
– dbałość o odpowiedni poziom asymetrii w sieci.
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1.3. Zmienne strukturalne na poziomie węzłów i relacji

Na najniższym poziomie analitycznym analiza sieciowa dostarcza informacji 
o poszczególnych węzłach oraz relacjach utrzymywanych w sieci [16], wykorzystując 
w tym celu miary strukturalne zorientowane na pojedyncze węzły sieci. Do najczę-
ściej wykorzystywanych zmiennych strukturalnych zalicza się miary służące ocenie 
centralności indywidualnej poszczególnych ogniw sieci (por. tabela 3).

Tabela 3.  Przegląd miar strukturalnych znajdujących zastosowanie w badaniach 
pojedynczych elementów sieci dostaw

Punkt 
odniesienia

Zmienna 
strukturalna Charakterystyka sieci Możliwości 
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Po
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Stopień Liczba ogniw sieci, z którymi dane ogniwo powiązane jest 
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Stopień 
wychodzący

Liczba ogniw sieci, do których dane ogniwo kieruje przepływy.

Stopień
przychodzący

Liczba ogniw sieci, od których dane ogniwo otrzymuje 
przepływy.

Jakość 
kompozycyjna

Liczba ogniw o określonych z góry charakterystykach, z którymi 
organizacja utrzymuje bezpośrednie relacje.

Bliskość* Suma odległości danego ogniwa sieci od wszystkich innych 
członków sieci dostaw. Odwrotna miara centralności.

Pośrednictwo**

Częstotliwość pojawiania się danego ogniwa na ścieżce między 
dwoma innymi, niepołączonymi ze sobą ogniwami sieci dostaw. 
Miara centralności wykorzystywana jest m.in. do identyfikacji 
luk strukturalnych.

Wektor własny

Stopień, w jakim dane ogniwo jest powiązane bezpośrednio 
z innymi, najbardziej powiązanymi i centralnymi ogniwami 
sieci dostaw. Miara centralności wykorzystywana jest m.in. 
do identyfikacji najbardziej prestiżowych węzłów, w tym 
podmiotów flagowych.

* W polskiej literaturze closeness centrality jest tłumaczona jako: centralność bliskości [24], bliskość central-
ności [9], a także jako bliskość [12;16; 17; 31].
** W polskiej literaturze betweenness centrality jest tłumaczona jako: pośredniość centralności [9], pośredniość 
[12; 17], pośrednictwo [14; 17; 16], centralność przechodniości [24], przechodniość [31].
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem: [14; 16; 17; 30; 32].

Koncentracja uwagi badawczej na poszczególnych węzłach i relacjach między 
nimi pozwala uzyskać informacje znajdujące zastosowanie do:

 � optymalizacji stabilności sieci przez rozpoznanie siły relacji w sieci na podstawie 
ich intensywności, głębokości, wartości bądź częstotliwości przepływów;

 � optymalizacji złożoności sieci przez rozpoznanie struktur relacji skierowanych 
jednostronnych (asymetrycznych), skierowanych dwustronnych (symetrycznych) 
oraz nieskierowanych;
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 � optymalizacji stabilności sieci przez rozpoznanie struktur relacji pozytywnych 
i negatywnych [11, s. 119];

 � identyfikacji kluczowych członków sieci przejawiających predyspozycje do peł-
nienia roli orkiestratorów czy integratorów sieci dostaw [13].
W tym miejscu warto dodać, iż w zależności od sposobu zdefiniowania treści 

relacji poddanych eksploracji jest możliwe analizowanie relacji pośrednich lub bez-
pośrednich, skierowanych lub nieskierowanych, symetrycznych lub asymetrycznych, 
centralnych lub peryferyjnych, horyzontalnych, wertykalnych lub lateralnych. Sze-
rokie możliwości różnicowania oraz symultanicznego uwzględniania różnego typu 
relacji poddawanych analizie pozwalają w pełniejszy (tj. wielowymiarowy) sposób 
oceniać znaczenie, role, prestiż czy władzę poszczególnych członków sieci, nieograni-
czający się do uwzględniania tylko jednego aspektu, np. prominencji w sieci dostaw.

2.  Potencjał wykorzystania analizy sieciowej 
w badaniach w subdyscyplinie logistyki

Analiza sieciowa wydaje się być metodą badawczą, w której drzemie znaczący 
potencjał aplikacji w badaniach logistyki. Zidentyfikowane możliwości wykorzy-
stania miar strukturalnych uzasadniają coraz częściej pojawiające się w literaturze 
rekomendacje odnośnie do stosowania analizy sieciowej w badaniach tej konkretnej 
subdyscypliny nauk o zarządzaniu [1]. Pojawia się jednak pytanie o stan istniejącego 
dorobku naukowego logistyki, w którym wykorzystano miary strukturalne, a także 
o możliwe kierunki przyszłych badań wykorzystujących potencjał miar strukturalnych.

Według wiedzy autorki większość dotychczasowych badań z zakresu zarządzania 
stosujących analizę sieciową była prowadzona w ramach zarządzania strategicznego, 
podczas gdy w obszarze logistyki wykorzystywanie zmiennych strukturalnych wciąż 
stanowi swoiste metodologiczne novum [3; 15]. Nie tak dawne, bo opublikowane 
w 2007 roku na łamach „Journal of Business Logistics”, wyniki przeglądu literatury 
wykazały, że analiza sieciowa nie była stosowana w żadnych – ani w wewnątrz-, 
ani międzyorganizacyjnych – badaniach z zakresu logistyki [3, s. 140]. Co prawda, 
na przestrzeni czasu analiza sieciowa zaczęła wzbudzać coraz większe zainteresowanie 
logistyków, aczkolwiek większość dotychczasowych prac wiążących analizę sieciową 
z logistyką, zarządzaniem logistycznym, łańcuchami czy sieciami dostaw ma charak-
ter teoretyczny lub koncepcyjny, a prac empirycznych wciąż brakuje (por. tabela 4).

Biorąc pod uwagę szerokie spectrum możliwości, a także korzyści stosowania 
zmiennych strukturalnych w logistyce, pozostaje mieć nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości większa liczba badaczy zacznie wykorzystywać potencjał w niej drze-
miący [3; 15; 21]. W zasadzie niedostatek badań empirycznych wraz z mnogością 
oraz różnorodnością zmiennych strukturalnych powodują, że możliwości aplikacji 
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analizy sieciowej w badaniach logistyki wydają się być ograniczone jedynie potrze-
bami poznawczymi samych badaczy.

Tabela 4.  Przegląd dotychczasowych badań z zakresu logistyki wykorzystujących 
miary strukturalne5

Autorzy (rok) Przedmiot eksploracji Wykorzystane miary Obszar zastosowania  
z perspektywy logistyki

Lee (2005) Łańcuch dostaw Gęstość
(poziom makro) 

Zarządzanie łańcuchem dostaw 
– poprawa sprawności łańcucha przez 
wzmacnianie integracji w wyniku 
intensyfikacji zaufania i współdziałania.

Carter, Ellram & Tate 
(2007) Projekty logistyczne Centralność

(poziom mikro) 

Zarządzanie logistyczne – poprawa 
efektywności procesów logistycznych 
w przedsiębiorstwie.

Kim, Choi, 
Yan & Dooley  
(2011) 

Sieci dostaw 
oparte o przepływy 
materialne

Centralizacja 
i złożoność
(poziom makro)
Centralność
(poziom mikro) 

Zarządzanie siecią dostaw – poprawa 
sprawności sieci dostaw.

Sieci dostaw oparte 
o relacje kontraktowe

Sloane i O'Reilly 
(2013) 

Łańcuchy dostaw 
zdominowane przez 
MSP

Centralność  
(poziom mikro)
n-kliki  
(poziom mezo) 

Zarządzanie wertykalnymi 
i horyzontalnymi relacjami w łańcuchu 
dostaw – poprawa integracji 
w łańcuchu.

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem autorki jedną z opcji wyznaczenia kierunków przyszłych badań może 
być potrzeba minimalizacji pewnych ograniczeń występujących w dotychczaso-
wych badaniach z zakresu logistyki stosujących analizę sieciową. Po pierwsze, jak 
do tej pory podejście sieciowe było aplikowane przede wszystkim do rozpoznania 
struktur sieci [1], pozostawiając pozostałe komponenty zarządzania sieciami dostaw 
(np.: aspekty zarządcze, procesy biznesowe w ujęciu Coopera, Lamberta i Pagh [6]) 
poza obszarem dociekań. Po drugie, dotychczas zmienne strukturalne wykorzysty-
wano w badaniach nad dwoma typami sieciami dostaw, tj. tworzonymi w oparciu 
o relacje kontraktowe oraz przepływy materialne [15], natomiast przyjmując szero-
kie możliwości definiowania treści relacji, wydaje się, że analiza sieciowa może być 

5 Identyfikacja publikacji nastąpiła za pośrednictwem dwóch baz danych Ebsco oraz Scopus. Warunki 
wyszukiwania prac: supply chain management/SCM/Supply networks/logistics oraz SNA/social network 
analysis/network analysis/structural analysis – w słowach kluczowych lub tytule. Pod uwagę brano prace 
opublikowane wyłącznie w czasopismach naukowych, recenzowane, anglojęzyczne, dostępne w pełnej wersji. 
Łącznie wyłoniono 21 publikacji, w tym 4 prezentujące wyniki badań prowadzonych z zastosowaniem analizy 
sieciowej. Dodatkowo w celu identyfikacji prac empirycznych opublikowanych w języku polskim wykorzystano 
wyszukiwarkę Google.Scholar.com. Niestety, stosując analogiczne kryteria wyszukiwawcze w odniesieniu do 
tytułu publikacji nie została wyłoniona żadna praca naukowa, która zawierałaby wyniki badań empirycznych 
(stan na dzień 22.11.2015 r.). 
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wykorzystywana w znacznie szerszym kontekście poznawczym, np.: rozpoznanie sieci 
dostaw z punktu widzenia relacji nieformalnych, rozpoznanie struktury przepływów 
informacji i wiedzy w sieci dostaw, czy nawet rozpoznanie geograficznego rozmiesz-
czenia sieci dostaw z wykorzystaniem miar analizy sieciowej. Po trzecie, istniejący 
dorobek empiryczny wykorzystywał zmienne strukturalne w ograniczonym zakresie, 
skupiając się głównie na miarach centralności (poziom mikro) – zob. tabela 4. Zda-
niem autorki aplikacja miar z wszystkich trzech poziomów analitycznych powinna 
dostarczyć większej wartości poznawczej, pozwalając w sposób całościowy ocenić, 
a następnie usprawnić funkcjonowanie sieci dostaw. Po czwarte, wychodząc poza ramy 
badań nad sieciami dostaw należy wskazać, iż miary analizy sieciowej zdolne uchwy-
cić relacje oraz struktury relacji nie tylko formalnych, kontraktowych, lecz także nie-
sformalizowanych, niekontraktowych [2], a przede wszystkim relacje dedykowane 
przepływom wiedzy cichej [11, s. 41–44] mogłyby znaleźć zastosowanie też w bada-
niach ukierunkowanych na usprawnianie procesów logistyki wewnętrznej.

Podsumowanie

Jednym z aktualnych wyzwań przyszłych badań sieci międzyorganizacyjnych, 
w tym sieci dostaw wzbudzających znaczące zainteresowanie badaczy z zakresu 
logistyki, jest dobór odpowiedniego podejścia metodologicznego. Jedną z możli-
wych metod eksploracji sieci dostaw jest analiza sieciowa. Czynników przemawia-
jących za jej aplikacją jest kilka: zasadność teoretyczna (zgodność podstawowych 
założeń z wyróżnikami podejścia sieciowego w naukach o zarządzaniu), zasadność 
metodologiczna (rzetelność i trafność pomiaru sieci oraz jej strukturalnych skła-
dowych), możliwość pozyskania dodatkowych informacji i tworzenie nowej wie-
dzy o sieciach dostaw (informacje komplementarne dla informacji pozyskiwanych 
innymi metodami), czy wreszcie możliwość weryfikacji informacji i testowanie wie-
dzy już istniejącej (porównanie z informacjami pozyskiwanymi innymi metodami 
badawczymi). Niestety, aplikacja podejścia sieciowego w kontekście logistyki oraz 
sieci dostaw jak do tej pory nie zyskała znacznej popularności, co może być tłuma-
czone trudnościami w zakresie interpretacji zmiennych strukturalnych [15; 25] czy 
problemami wyznaczania granic sieci (zwłaszcza w badaniach nad sieciami egocen-
trycznymi). Jednakże, mimo tych barier, pozytywne implikacje stosowania podej-
ścia sieciowego oraz aplikacji analizy sieciowej wydają się być na tyle znaczące, że 
rekomendowanie ich wykorzystywania w przyszłych badaniach z zakresu logistyki 
wydaje się być uzasadnione.

075_OiK_nr_3_173_2016.indb   62 25/08/16   12:00



63ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2016 (173)

Analiza sieciowa i zmienne strukturalne w badaniach sieci dostaw

Bibliografia
[1] Bellamy M. A., Basole R. C., Network analysis of supply chain systems: A systematic review 

and future research, “Systems Engineering” 2013, Vol. 16 (2).

[2] Borgatti S. P., Li X., On social network analysis in a supply chain context, “Journal of Sup-
ply Chain Management” 2009, Vol. 45 (2).

[3] Carter C. R., Ellram L. M., Tate W., The use of social network analysis in logistics research, 
“ Journal of Business Logistics” 2007, Vol. 28 (1).

[4] Chen I. J., Paulraj A., Lado A. A., Strategic purchasing, supply management, and firm per-
formance, “Journal of Operations Management” 2004, Vol. 22 (5).

[5] Choi T. Y., Hong Y., Unveiling the structure of supply networks: case studies in Honda, 
Acura, and DaimlerChrysler, “Journal of Operations Management” 2002, Vol. 20 (5).

[6] Cooper M. C., Lambert D. M., Pagh J. D., Supply chain management: more than a new 
name for logistics, “The International Journal of Logistics Management” 1997, Vol. 8 (1).

[7] Cyfert Sz., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Subdyscypliny 
w Naukach o Zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego 
oraz zawartość tematyczna, „Organizacja i Kierowanie” 2014, nr 1 (161).

[8] Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 
2011, nr 11.

[9] Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

[10] Czakon W., „Droga po strukturze” – od strategii współdziałania do strategii sieci, „Prace 
Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2015, t. 32.

[11] Easley D., Kleinberg J., Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Con-
nected World, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

[12] Fuks K., Kawa A., Pierański B., Zastosowanie mierników SNA w analizie sieci przedsię-
biorstw, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5.

[13] Jędrysik P., Analiza sieciowa jako instrument usprawniający orkiestrację sieci, „Przegląd 
Organizacji” 2010, nr 10.

[14] Kawa A., Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA, „Przedsiębior-
czość i Zarządzanie” 2013, t. XIV, z. 13.

[15] Kim Y., Choi T. Y., Yan T., Dooley K., Structural investigation of supply networks: A social 
network analysis approach, “Journal of Operations Management” 2011, Vol. 29 (3).

[16] Klimas P., Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy 
metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

[17] Klimas P., Zastosowanie analizy sieciowej w badaniach kapitału społecznego, [w:] A. San-
kowska, K. Santarek (red.), Społeczne aspekty zarządzania, Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Warszawskiej, Warszawa 2014.

075_OiK_nr_3_173_2016.indb   63 25/08/16   12:00



64 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2016 (173)

Patrycja Klimas   

[18] Klimas P., Twaróg S., Inter-organizational proximity in the context of logistics-research 
challenges, “LogForum” 2015, Vol. 11 (1).

[19] Lambert D. M., Cooper M. C., Issues in supply chain management, “Industrial Marketing 
Management” 2000, Vol. 29 (1).

[20] Lazzarini S. G., Chaddad F. R., Cook M. L., Integrating supply chain and network ana-
lyses: the study of netchains, “Journal on Chain and Network Science” 2001, Vol. 1 (1).

[21] Lee P. D., Measuring supply chain integration: a social network approach, “Supply Chain 
Forum: An International Journal” 2005, Vol. 6 (2).

[22] Miguel P. L. de S., Brito L. A. L., Supply Chain Management measurement and its influ-
ence on Operational Performance, “Journal of Operations and Supply Chain Manage-
ment” 2011, Vol. 4 (2).

[23] Pająk W., Models as Tools of Analysis of a Network Organisation, “Business, Management 
and Education” 2013, Iss. 1.

[24] Siudak D., Sankowska A., Miary analizy sieciowej w ocenie strategii interlockingu – powią-
zania rad dyrektorów, „Nauki o Finansach” 2015, nr 22.

[25] Sloane A., O’Reilly S., The emergence of supply network ecosystems: a social network 
analysis perspective, “Production Planning & Control: The Management of Operations” 
2013, Vol. 24 (7).

[26] Stańczyk-Hugiet E., Zakończenie, [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński 
(red.), Sieci międzyorganizacyjne: współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządza-
nia, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.

[27] Światowiec-Szczepańska J., Strukturalny aspekt badania sieci w zarządzaniu strategicz-
nym, [w:] A. Stabryła, T. Małkus (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społe-
czeństwie informacyjnym, Mfiles.pl, Kraków 2014.

[28] Świerczek A., Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, „Logistyka” 2007, nr 1.

[29] Szołtysek J., Paradygmat logistyki a paradygmaty w logistyce, [w:] S. Kauf (red.), Logistyka 
i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, Uniwersytet Opolski, Opole 2012.

[30] Wasserman S., Faust K., Social network analysis: Methods and applications, Cambridge 
University Press, Cambridge 1994.

[31] Yee C. L., Tan K. H., Platts K. W., Managing ‘downstream’ supply network: A process and 
tool, “International Journal of Production Economics” 2006, Vol. 104.2.

[32] Zdziarski M., Analiza sieci, [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugier, B. Jasiński (red.), Sieci 
międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydaw-
nictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.

075_OiK_nr_3_173_2016.indb   64 25/08/16   12:00



65ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2016 (173)

Analiza sieciowa i zmienne strukturalne w badaniach sieci dostaw

ANALIZA SIECIOWA I ZMIENNE STRUKTURALNE 
W BADANIACH SIECI DOSTAW

Streszczenie

W świetle coraz głośniejszej dyskusji naukowej jednym z głównych wyzwań badań sieci 
międzyorganizacyjnych jest dobór odpowiednich metod badawczych, gdyż w większości 
przypadków aplikacja metod stosowanych w badaniach pojedynczych organizacji nie jest 
metodologicznie zasadna. Jedną z rekomendowanych, ale póki co rzadko wykorzystywanych 
– zwłaszcza w badaniach z zakresu logistyki – metod badawczych pozwalających dotrzymać 
warunków rygoru metodologicznego jest analiza sieciowa.
Celem artykułu jest prezentacja możliwości zastosowania analizy sieciowej oraz miar struk-
turalnych w badaniach sieci dostaw, a także korzyści płynących z jej aplikacji w badaniach 
z zakresu logistyki. Możliwości empirycznego wykorzystania zmiennych strukturalnych 
przedstawiono w przekroju trzech poziomów analizy sieci dostaw, tj.: sieci, jej subsieci oraz 
tworzących ją węzłów i relacji. Dodatkowo w artykule zaprezentowano przegląd dotychcza-
sowych, ale wciąż deficytowych – zwłaszcza w odniesieniu do logistyki – badań wykorzystu-
jących analizę sieciową, a także sformułowano pewne rekomendacje odnośnie do możliwości 
wykorzystania zmiennych strukturalnych w przyszłych tego typu badaniach, w tym głównie 
w badaniach nad sieciami dostaw.

Słowa kluczowe: analiza sieciowa, analiza sieci społecznych, sieci 
dostaw, sieci międzyorganizacyjne, zmienne strukturalne

NETWORK ANALYSIS AND STRUCTURAL VARIABLES 
IN RESEARCH ON SUPPLY NETWORKS

Abstract

Among significant challenges in case of research on business networks there is the selec-
tion of an appropriate methodological approach including justified research methods. In 
the light of modern scientific discussion about methodological issues related to networks it 
becomes clear that most of prior methods and techniques which have been used in case of 
research on companies is not adequate and is not justified in research on networks of com-
panies. One of the recommended, however rather rarely used in empirical practice, research 
method it is network analysis (structural analysis, social network analysis) being described 
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as a method which meets all of the methodological requirements specific for inter-organ-
izational networks.
This paper aims at presentation of the possibilities of application of network analysis in research 
on supply networks, focusing on identification of the most important advantages from the 
logistics point of view. The applicability of network analysis and different structural variables 
in particular, are presented in a cross-section of three different levels of the supply network 
analysis, namely: network level, sub-group level, and node/relationship level. Furthermore, 
in this paper the review of prior however scarce research on networks run in the context of 
logistics and using network analysis is presented, as well as some suggestions about the pos-
sible and promising application of structural variables in future studies on supply networks 
are included.

Key words: network analysis, social network analysis, structural 
analysis, structural variables, interorganizational networks
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