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Wprowadzenie

Skuteczna działalność na rynkach międzynarodowych wymaga od przedsię-
biorstw adaptacji struktur i form współpracy w zależności od otoczenia, w którym 
one działają. Realizacja zaplanowanych celów strategicznych jest ułatwiona poprzez 
świadomy i aktywny proces budowania struktury powiązania oraz relacji przez 
przedsiębiorstwo – lidera strategicznej sieci biznesowej1. Tworzenie oraz rozwój stra-
tegicznej sieci biznesowej jest efektem wdrażania strategii dominującego przedsię-
biorstwa – lidera sieci, który dobiera do współpracy firmy umożliwiające skuteczną 
realizację zakładanych celów strategicznych. Strategiczne podejście ułatwia sprawne 
zarządzanie powiązaniem na rynku zagranicznym oraz przyczynia się, w efekcie 
współpracy kooperantów oraz rozwoju nieformalnych relacji, do tworzenia nowej 
wiedzy. Elementem warunkującym osiąganie zamierzonych celów strategicznych 
jest odpowiednio zbudowana architektura powiązania determinująca transfer wie-
dzy w ramach sieci. Celem artykułu jest prezentacja wybranych elementów archi-
tektury powiązania, w tym w szczególności jej niematerialnych wymiarów, które 
przyczyniają się do osiągania sukcesu przez lidera strategicznej sieci biznesowej 
w działalności na rynku zagranicznym.

* Dr Aleksandra Hauke-Lopes – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
1 W artykule zamiennie stosuje się pojęcia sieć biznesowa oraz powiązanie sieciowe.
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1. Wpływ transferu wiedzy na sukces przedsiębiorstwa

Zasoby posiadane przez przedsiębiorstwo można rozpatrywać szeroko, jako wszel-
kie aktywa, które firmy wykorzystują w swoich procesach i działaniach [8, s. 27], lub 
wąsko, jako zbiór dostępnych czynników posiadanych lub kontrolowanych przez firmę, 
które następnie są przetwarzane w dobra końcowe [1, s. 35]. Mogą one być wytwo-
rzone wewnątrz własnych struktur lub pochodzić z zewnętrznych źródeł. W drugim 
przypadku nabycie zasobów może być dokonane poprzez ich zakup, kupno licencji 
lub utworzenie powiązań sieciowych z innymi podmiotami. Źródłem ponadprze-
ciętnych zysków są strategiczne zasoby wytwarzane wewnątrz firmy, które nie mogą 
być przedmiotem transakcji [9, s. 38]. Wyodrębnione z zasobów dane, a następnie 
informacje są poddawane procesom analizy, selekcji oraz modyfikacji. Rezultatem jest 
nowa wiedza stanowiąca jeden z kluczowych komponentów przewagi konkurencyj-
nej przedsiębiorstwa. W artykule wiedza jest definiowana jako ogół informacji, które, 
w efekcie zachodzącej w określonym kontekście transformacji oraz przy wykorzysta-
niu posiadanych przez pracowników zasobów i kompetencji, zostały przekształcone 
w specyficzny, strategiczny dla danego przedsiębiorstwa zasób wiedzy decydujący 
o pozycji konkurencyjnej. Przez rozwój, transfer i odpowiednie zastosowanie wiedzy 
przedsiębiorstwo może umacniać pozycję konkurencyjną na rynku zagranicznym.

W odróżnieniu od innych zasobów niematerialnych wiedza zyskuje wartość, 
gdy jest rozpowszechniana wśród pracowników, dlatego w artykule przyjęto, że klu-
czową determinantą budowania przewagi konkurencyjnej jest przekazywanie wiedzy 
w ramach powiązania, czyli jej transfer. Transfer wiedzy obejmuje procesy tworzenia 
lub pozyskiwania wiedzy, jej oceny, modyfikacji, adaptacji, przekazywania, zastoso-
wania oraz przechowywania. Nie ogranicza się on zatem tylko do samego procesu 
wymiany – ważna jest asymilacja wiedzy przez osoby, do których była ona kiero-
wana. Powstające w efekcie ciągłych interakcji oraz poprawy zdolności absorpcyj-
nych nowe zasoby wiedzy stanowią podstawę umacniania pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa na rynku.

Lider sieci biznesowej w celu realizacji zamierzonej strategii powinien aktywnie 
działać w obszarach warunkujących osiąganie sukcesu przez własne przedsiębiorstwo 
oraz stworzoną sieć. Do głównych determinant sukcesu lidera oraz sieci biznesowej, 
działającej na rynku zagranicznym, można zaliczyć: relacje, zaufanie, atmosferę, pro-
cesy adaptacyjne, interakcję oraz pozycję w powiązaniu sieciowym [13]. W artykule 
przyjęto, iż sukces lidera strategicznej sieci biznesowej jest definiowany jako osiąga-
nie relatywnie lepszych wyników od najbliższych konkurentów. Do pomiaru sukcesu 
można wykorzystać, oprócz finansowych wyników przedsiębiorstwa, np. wielkości 
sprzedaży czy udziału w rynku, także efekty skutecznego transferu wiedzy, takie jak 
liczbę wdrożonych innowacji czy zgłoszonych pomysłów.
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Skuteczny transfer wiedzy ma miejsce, jeśli spełnione są cztery podstawowe 
warunki: odbiorca zrozumiał wiedzę, następnie ją przetworzył, przekazał innym 
lub zostawił dla siebie oraz kiedy nowa wiedza, będąca efektem powyższych dzia-
łań, została zastosowana w celu realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa. Jako 
determinanty skutecznego transferu wiedzy uważa się kulturę organizacyjną przed-
siębiorstwa oraz nastawienie pracowników do tego procesu [12, s. 15–16]. Przedsię-
biorstwo w celu zapewnienia skutecznego transferu powinno stworzyć odpowiednią 
kulturę organizacyjną, na którą składają się: kapitał społeczny, zaufanie, komunikacja 
i atmosfera, oraz czynnie wspierać pracowników w dzieleniu się wiedzą. W efekcie 
transferu i rozwoju zasób ten staje się specyficzny dla przedsiębiorstwa, natomiast 
jego strategiczny charakter umożliwia umacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku 
zagranicznym.

2.  Strategiczna sieć biznesowa jako podejście 
do współpracy między przedsiębiorstwami

Przedsiębiorstwa nie działają samodzielnie – aby zrealizować zaplanowane cele, 
współpracują z innymi podmiotami na rynku. Współpraca umożliwia stworzenie 
podstaw pod rozwój relacji oraz zaufania wspierających skuteczny transfer wiedzy. Na 
podstawie przeglądu literatury przedmiotu, biorąc pod uwagę między innymi pozycję 
przedsiębiorstw w sieci, motywy powstania oraz czas trwania powiązań, wyróżnia się 
dwa podejścia do analizy powiązania sieciowego funkcjonującego na rynku business-
-to-business: podejście tradycyjne oraz podejście strategiczne. Niezależnie od podejścia 
do współpracy niewątpliwą korzyścią w świetle zasobowej teorii firmy, wynikającą 
z funkcjonowania w sieci biznesowej, jest dostęp do materialnych i niematerialnych 
zasobów kooperantów, zwiększenie innowacyjności pracowników i poprawa, dzięki 
współpracy, efektywności zastosowanych zasobów. Ponadto działalność w powiązaniu 
sieciowym umożliwia firmom uzyskanie wpływu na strukturę branży, obniża poziom 
niepewności, zmniejsza obawy przed działaniami konkurentów oraz daje możliwość 
dostępu do nowych informacji lub umiejętności [20, s. 166–167].

Porównanie dwóch podejść do analizy sieci biznesowej jest przedstawione na 
rysunku 1. W tradycyjnym podejściu do analizy powiązań sieciowych kluczowe 
znaczenie w tworzeniu oraz rozwoju sieci mają: współpraca, nawiązane relacje 
oraz budowane zaufanie, które w efekcie zachodzących procesów dostosowawczych 
wspierają budowanie stabilnego powiązania sieciowego. Współpraca oraz powtarza-
jące się transakcje powodują zacieśnianie relacji biznesowych między partnerami 
[por. m.in. 6, 11] i umacniają sieć biznesową. W przypadku analizy sieci biznesowych 
w podejściu strategicznym należy przede wszystkim uwzględnić zamysł stworzenia 
powiązania, który jest przyczynkiem do tworzenia oraz rozwoju relacji w ramach 
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powiązania sieciowego [4, 14]. Tworzona sieć jest w tym przypadku efektem strate-
gii lidera sieci (focal enterprise), który chce zrealizować zaplanowane cele na rynku 
zagranicznym.

Rysunek 1. Porównanie dwóch podejść do analizy sieci biznesowych

PODEJŚCIE SIECIOWE W UJĘCIU TRADYCYJNYM

WSPÓŁPRACA ROZWÓJ RELACJI I ZAUFANIA SIEĆ BIZNESOWA

PODEJŚCIE SIECIOWE W UJĘCIU STRATEGICZNYM

STRATEGIA LIDERA
SIECI

STRATEGICZNA SIEĆ
BIZNESOWA

ROZWÓJ RELACJ
I ZAUFANIA

Źródło: opracowanie własne.

Strategiczna sieć biznesowa powstaje w wyniku planowanych działań głównego 
przedsiębiorstwa (lidera). Lider odpowiednio do przyjętego modelu biznesowego 
dobiera współpracujące podmioty w sposób umożliwiający osiąganie efektów syner-
gii. Dzięki połączeniu zasobów pochodzących z różnych przedsiębiorstw, specjalizu-
jących się w zdefiniowanym obszarze działalności, lider oraz stworzone przez niego 
powiązanie może szybciej i sprawniej reagować na presję konkurencyjną pojawia-
jącą się w otoczeniu zewnętrznym. Współpraca w ramach strategicznej sieci bizne-
sowej ma charakter bardziej sformalizowany niż w podejściu tradycyjnym. Ponadto 
w literaturze przedmiotu podkreśla się długoterminowy i etapowy charakter rozwoju 
powiązań w ramach strategicznej sieci biznesowej. Tworzenie strategicznej sieci biz-
nesowej powinno być, jak proponują J. Partanin i K. Möller [16], procesem, w trak-
cie którego lider równolegle, choć nie zawsze równocześnie nawiązuje współpracę 
z innymi podmiotami. Elementem umożliwiającym nawiązanie oraz rozwój współ-
pracy są tzw. „korzyści wspólne” [2, s. 803], możliwe do osiągnięcia przez wszystkie 
podmioty uczestniczące w powiązaniu. Podstawowym celem i zarazem korzyścią 
dla przedsiębiorstw współpracujących w podejściu strategicznym jest uzyskiwanie 
lub utrwalanie przewagi konkurencyjnej w odniesieniu do przedsiębiorstw spoza 
sieci [14, s. 32]. Charakter relacji między podmiotami strategicznej sieci biznesowej 
jest determinowany liczbą, siłą (intensywnością) oraz bliskością powiązań między 
uczestnikami [19, s. 444]. Lider strategicznej sieci biznesowej w celu uzyskania prze-
wagi konkurencyjnej na rynku rozwija własne kluczowe umiejętności, wyodrębniając 
mniej ważne elementy łańcucha wartości poza przedsiębiorstwo do współpracujących 
z nim w ramach sieci niezależnych podmiotów. W efekcie specjalizuje się w obsza-
rach, które umożliwiają osiąganie sukcesu. Relacje występujące w strategicznej sieci 
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biznesowej są połączeniem współpracy oraz rywalizacji – przedsiębiorstwa realizują 
cele własne oraz wspólne dla wszystkich podmiotów powiązania [4, s. 212].

Strategiczne podejście do tworzenia sieci biznesowych jest odpowiednie dla 
firm działających na konkurencyjnym oraz zmiennym rynku business-to-business. 
Współpraca w tym podejściu umożliwia aktywne i szybkie działania w odpowiedzi 
na zmieniającą się sytuację na rynku. Podejście to umożliwia także odpowiednie do 
strategii tworzenie i zarządzanie architekturą powiązania sieciowego warunkującą 
transfer wiedzy na rynku zagranicznym.

3.  Transfer wiedzy w ujęciu strategicznej sieci 
biznesowej na rynku zagranicznym

Transfer wiedzy powinien sprawnie przebiegać wewnątrz przedsiębiorstwa oraz 
w ramach stworzonej sieci strategicznej. Jednym z czynników warunkujących oraz 
ułatwiających skuteczny transfer wiedzy w strategicznej sieci biznesowej są kom-
petencje sieciowe (network competence) [por. m.in. 17, 15]. Kompetencje sieciowe 
można określić jako całokształt rutyn oraz działań podejmowanych przez lidera stra-
tegicznej sieci biznesowej w trakcie nawiązywania, rozwoju oraz zakończenia danej 
relacji [15, s. 741]. Istotnie warunkują one tworzenie, rozwój i zarządzanie relacjami 
ze strategicznymi kooperantami w ramach powiązania sieciowego oraz wpływają 
na pozycję konkurencyjną lidera na rynku zagranicznym. Umożliwiają również 
korzystanie i zarządzanie relacjami zewnętrznymi, jakie posiada przedsiębiorstwo 
w danym powiązaniu sieciowym, w tym z dostawcami [7].

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa rodzaje kompetencji sieciowych – zwią-
zane z zasobami oraz z działalnością przedsiębiorstw mającą na celu wykorzystanie 
tych zasobów [18]. Odpowiednia architektura strategicznych kompetencji obejmuje 
warstwy zasobów, kompetencji i zdolność organizacyjną, które są powiązane z działa-
niami koordynującymi oraz umacniającymi dane powiązanie [18, s. 939]. Kompeten-
cje sieciowe determinują powstanie oraz rozwój innych zdolności posiadanych przez 
przedsiębiorstwa działające w sieci, w tym zdolności związanych z transferem wiedzy 
w strategicznej sieci biznesowej. Transfer wiedzy w powiązaniu sieciowym występuje 
między wszystkimi współpracującymi podmiotami, dlatego ważna jest świadomość 
lidera dotycząca obszarów tworzenia wiedzy. Lider sieci biznesowej może czerpać swoją 
wiedzę z trzech podstawowych źródeł: zewnętrznych, wewnętrznych oraz własnych. 
Źródła zewnętrzne dostarczają wiedzę od podmiotów, które nie mają bezpośrednich 
relacji z przedsiębiorstwami należącymi do strategicznej sieci biznesowej. Można do 
nich zaliczyć agencje informacyjne czy firmy prowadzące szkolenia. Wiedza pocho-
dząca z wewnętrznych źródeł jest efektem interakcji zachodzących w ramach strate-
gicznej sieci biznesowej, czyli przede wszystkim między liderem i współpracującymi 
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z nim kooperantami. W efekcie powstaje unikatowa, strategiczna dla powiązania 
sieciowego wiedza. Ostatni, trzeci poziom tworzenia i rozwoju wiedzy ma miejsce 
wewnątrz struktur przedsiębiorstwa – lidera strategicznej sieci biznesowej. Poziom 
ten, jak wspomniano wcześniej, można uznać za kluczowe źródło wiedzy mogącej 
przyczynić się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, gdyż od kom-
petencji, zaangażowania oraz możliwości swobodnego tworzenia oraz dzielenia się 
wiedzą przez pracowników zależy sukces przedsiębiorstwa oraz powiązania siecio-
wego na rynku. Stopień zaangażowania pracowników determinuje intensywność 
transferu zachodzącego na pozostałych poziomach powiązania.

Lider strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym musi być 
świadomy obiektywnych i subiektywnych różnic, jakie występują między rynkami 
zagranicznymi a rynkiem krajowym. Różnice obiektywne, występujące niezależnie 
od oceny pracowników, mają źródło przede wszystkim w dystansie kulturowym, róż-
nicach ekonomicznych, prawnych czy geograficznych. Różnice subiektywne wyni-
kające między innym z odczuwanego przez pracowników dystansu psychicznego, 
mają swe źródło w indywidualnych doświadczeniach we współpracy z partnerami 
z wybranego rynku zagranicznego czy typie osobowości pracownika. Tworząc pod-
stawy pod optymalną architekturę powiązania sieciowego na rynku zagranicznym, 
wspierającą transfer wiedzy, należy analizować oba wymiary różnic i barier. Mogą one 
mieć istotny, pozytywny lub negatywny, wpływ na rozwój relacji, budowanie zaufa-
nia, atmosferę oraz komunikację – elementy determinujące transfer wiedzy w przed-
siębiorstwie oraz stworzonej strategicznej sieci biznesowej na rynku zagranicznym.

4.  Architektura powiązania sieciowego  
– podstawowe założenia

Przez współpracę w strategicznej sieci biznesowej lider może kształtować archi-
tekturę powiązania odpowiednio do posiadanych zasobów i przyjętej strategii dzia-
łania. Powstała w wyniki zamysłu strategicznego unikatowa dla danego powiązania 
architektura może być traktowana jako strategiczny zasób lidera. Istotnie wpływa 
ona na transfer wiedzy w przedsiębiorstwie i tworzonej strategicznej sieci bizneso-
wej oraz ułatwia działalność przedsiębiorstwa na nowym rynku. Z uwagi na to, iż 
w literaturze przedmiotu problem architektury powiązania sieciowego nie jest sze-
roko analizowany [por. 9; 18], artykuł ma na celu próbę częściowego uzupełnienia 
istniejącej w tym zakresie luki.

Badacze analizują architekturę w trzech wymiarach: wewnętrzną (opartą ona 
relacjach między pracownikami przedsiębiorstwa), zewnętrzną (obejmującą relacje 
z kooperantami) oraz architekturę sieci (kontakty między firmami prowadzącymi 
podobną działalność) [9, s. 191] lub rozpatrują architekturę z perspektywy zdolności 
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sieciowych [18]. Wydaje się, iż w kontekście nielicznych opracowań na temat archi-
tektury powiązania sieciowego, dyskusję należy uzupełnić o materialny lub niemate-
rialny wymiar wewnętrznych oraz zewnętrznych elementów powiązania. W tabeli 1 
zaproponowano podstawowe elementy charakteryzujące materialne i niematerialne 
wymiary architektury wewnętrznej oraz zewnętrznej powiązania sieciowego na rynku 
zagranicznym w ujęciu strategicznej sieci biznesowej.

Tabela 1. Elementy architektury powiązania sieciowego na rynku zagranicznym

Składniki architektury wewnętrznej Składniki architektury zewnętrzne

Składniki materialne Składniki niematerialne Składniki materialne Składniki niematerialne

Zasoby materialne 
(budynki, wyposażenie, 
urządzenia techniczne) 

Zasoby niematerialne 
lidera (know-how, 
poziom zaufania, kanały 
transferu wiedzy) 

Istniejące kontakty, 
umowy w ramach 
strategicznej sieci 
biznesowej

Nieformalny transfer 
wiedzy w strategicznej 
sieci biznesowej

Wynikające ze schematów 
organizacyjnych 
rozmieszczenie 
pracowników 
w przedsiębiorstwie

Formalne i nieformalne 
relacje między 
pracownikami lidera sieci;
sieci społeczne

Wynikające ze strategii 
struktura sieci

Formalne i nieformalne 
relacje w ramach 
strategicznej sieci 
biznesowej;
sieci społeczne

Struktura formalna 
przedsiębiorstwa

Nieformalna struktura 
przedsiębiorstwa

Formalne schematy 
współpracy 
z kooperantami

Nieformalna struktura 
sieci

Formalne kanały 
komunikacji 
w przedsiębiorstwie

Stopień formalizacji 
komunikacji 
w przedsiębiorstwie

Formalne kanały 
komunikacji 
w strategicznej sieci 
biznesowej

Stopień formalizacji 
komunikacji między 
kooperantami

Źródło: opracowanie własne.

Do materialnych elementów architektury powiązania w ujęciu wewnętrznym 
oraz zewnętrznym można zaliczyć formalną strukturę przedsiębiorstwa (położenie 
budynków, działów, rozmieszczenie pracowników w przedsiębiorstwie) oraz mate-
rialne aktywa przedsiębiorstwa wchodzące w skład strategicznej sieci biznesowej 
(aparatura, sprzęt techniczny). Na ten wymiar architektury składają się także for-
malne, wynikające z hierarchii czy dokumentów powiązania między pracownikami 
i kooperantami oraz oficjalne formy i sposoby komunikacji w ramach przedsiębior-
stwa i całej sieci. Pojawiające się wewnątrz tych struktur problemy są, ze względu 
na swoją specyfikę, łatwe do zauważenia i rozwiązania mimo, iż kooperantów mogą 
dzielić różnice kulturowe czy duży dystans psychiczny.

W przypadku niematerialnych elementów architektury powiązania zarówno obser-
wacja, jak i diagnoza zaistniałych problemów są utrudnione. Elementy składające się 
na ten wymiar architektury w większości nie są łatwe i szybkie w obserwacji, jednak 
w istotny sposób wpływają na pozycję konkurencyjną lidera sieci. Jedynie dłuższa, 
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wnikliwa i stała analiza może umożliwić rozpoznanie istniejących w ramach tych 
struktur problemów. Na niematerialny wymiar architektury powiązania składają się 
między innymi nieformalne relacje istniejące w przedsiębiorstwie i całej strategicz-
nej sieci biznesowej, stopień formalizacji komunikacji, swoboda komunikacji oraz 
zaufanie między pracownikami sieci. Problemy, jakie się pojawiają w tym wymia-
rze architektury, mogą być mocno uzależnione od dystansu psychicznego i kulturo-
wego występującego między rynkami zagranicznymi. Różnice kulturowe oraz duży 
dystans psychiczny z uwagi na swój niematerialny charakter utrudniają współpracę 
oraz transfer wiedzy, przyczyniając się do powstawania problemów w powiązaniu 
i negatywnie wpływając na pozycję konkurencyjną lidera na rynku.

5.  Kluczowe elementy architektury powiązania 
sieciowego warunkujące skuteczny transfer wiedzy 
na rynku zagranicznym

Projektowanie architektury powiązania ułatwiającej transfer wiedzy jest czaso-
chłonnym, trudnym oraz wielokierunkowym procesom. Wymaga od lidera konse-
kwencji oraz zaangażowania, a także świadomości, że stworzona architektura musi 
służyć wszystkim podmiotom uczestniczącym w powiązaniu na rynku zagranicznym. 
Tworząc optymalną architekturę powiązania wspierającą transfer wiedzy w ramach 
strategicznej sieci biznesowej na rynku zagranicznym, lider powinien przede wszyst-
kim likwidować powstające w przedsiębiorstwie problemy w komunikowaniu się pra-
cowników (na poziomie przedsiębiorstwa oraz całej sieci) oraz tworzyć podstawy do 
długoterminowej, opartej na zaufaniu współpracy w ramach powiązania.

Analizując znaczenie obu wymiarów architektury w kontekście zasobowej teorii 
firmy, można jednoznacznie stwierdzić, iż dla osiągania przewagi konkurencyjnej 
na rynku zagranicznym kluczowy jest niematerialny wymiar architektury strategicznej 
sieci biznesowej. Elementy składające się na niematerialny wymiar architektury mają 
w przeważającej części charakter strategicznych zasobów przedsiębiorstwa i w istotny 
sposób decydują o jego pozycji konkurencyjnej na rynku zagranicznym. Specyficzny 
dla danego powiązania oraz przedsiębiorstwa charakter elementów niematerialnej 
architektury powiązania stanowi podstawę do osiągania sukcesu. Lider strategicznej 
sieci biznesowej w trakcie planowania architektury powiązania sieciowego powinien 
zadbać o rozwój niematerialnych wymiarów przez koncentrację działań w ramach 
trzech głównych obszarów: tworzenia i rozwoju zaufania między pracownikami, 
pogłębiania integracji pracowników oraz wspierania sieci społecznych oraz rozwoju 
marketingu partnerskiego w ramach powiązania (por. rysunek 2).

Pierwszy aspekt niematerialnej architektury powiązania – zaufanie – jest wyni-
kiem współpracy, natomiast poziom zaufania zależy od historii współpracy. Im 
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dłużej i bezproblemowo przebiegała kooperacja, tym poziom obustronnego zaufa-
nia jest wyższy. Wysoki poziom zaufania umożliwia transfer bardziej zaawansowanej 
i strategicznej wiedzy. Nieodłącznym komponentem rozwoju zaufania jest formalna 
i nieformalna komunikacja w przedsiębiorstwie oraz w sieci. Formalna komunikacja 
może zostać ułatwiona np. przez rozwój infrastruktury informatycznej czy konsulta-
cje w ramach zespołów eksperckich. Z kolei ułatwienie rozwoju nieformalnej komu-
nikacji ma na celu rozwój i pogłębianie istniejących sieci społecznych, które redukują 
asymetrie informacji, w efekcie zmniejszając koszty transakcyjne [10, s. 209]. Pracow-
nicy nawiązują nowe znajomości i rozwijają sieci społeczne, co ułatwia współpracę 
na płaszczyźnie zawodowej, w szczególności na nowym kulturowo rynku. Sieci spo-
łeczne przyczyniają się też do efektów synergii poprzez połączenie wiedzy i innych 
zasobów lidera z wiedzą i zasobami pracowników współpracujących w ramach sieci.

Rysunek 2.  Główne obszary działań lidera w trakcie budowania architektury 
powiązania na rynku zagranicznym.

Sieci społeczne Integracja

Zaufanie

Architektura
powiązania

Źródło: opracowanie własne.

Drugi kluczowy wymiar niematerialnej architektury powiązania w kontekście 
transferu wiedzy obejmuje działania wspierające integrację pracowników przedsię-
biorstwa – lidera strategicznej sieci biznesowej oraz relacje między pracownikami 
danego powiązania. Pogłębianiu integracji pracowników mogą służyć regularne spo-
tkania pracowników, rotacje pracowników w ramach przedsiębiorstwa, nagradzanie 
innowacyjnych rozwiązań, pomoc w działalności wspólnot praktyków lub wyjazdy 
integracyjne pracowników. Budują one poczucie wspólnoty i ułatwiają dzielenie się 
wiedzą podczas współpracy.

Ostatni, trzeci kluczowy wymiar niematerialnej architektury powiązania w kon-
tekście wspierania transferu wiedzy w ramach sieci dotyczy partnerskiego podej-
ścia do współpracy. Lider strategicznej sieci biznesowej na rynku zagranicznym 
powinien w swojej strategii uwzględniać elementy marketingu partnerskiego oraz 
wewnętrznego, w tym przede wszystkim budowę, rozwój oraz umacnianie długo-
trwałych relacji ze wszystkimi podmiotami tworzącymi strategiczną sieć biznesową 
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na rynku zagranicznym. Bazując na elementach marketingu wewnętrznego, pracow-
nicy powinni mieć poczucie, iż są ważni dla przełożonych, oraz być świadomi strate-
gii przedsiębiorstwa, jego misji i celów do osiągnięcia. Przełożeni powinni otwarcie 
i rozmawiać z podwładnymi, informując ich na bieżąco o sytuacji w przedsiębior-
stwie, oraz dzielić z nimi nawet niekorzystnymi wiadomościami [3].

Tworzenie odpowiedniej architektury jest ułatwione przez dobre relacje w firmie 
i ze współpracującymi podmiotami, spłaszczenie organizacji i zewnętrznych powią-
zań, a także zrozumienie dla różnic kulturowych oraz osobowościowych. Architek-
tura powiązania umożliwiająca niesformalizowane dzielenie się wiedzą, zapoznanie 
się z problemami osób z innych działów, sprzyjająca rozwojowi zaufania i sieci spo-
łecznych, tworzy podstawy do kreatywności oraz znajdowania nowych rozwiązań 
problemów. Innowacyjne rozwiązania są ważne w trakcie działalności na nowym 
kulturowo, konkurencyjnym rynku zagranicznym. Dlatego odpowiednio skonstru-
owana architektura powiązania przyczynia się do osiągania przez lidera sukcesu.

Zewnętrzny wymiar architektury powiązania powinien umożliwiać współpracę 
wszystkim uczestnikom powiązania w oparciu o zasady marketingu partnerskiego 
[por. 5]. Dzięki temu lider oraz współpracujące podmioty będą miały poczucie 
względnego bezpieczeństwa, co może przyczynić się do podniesienia jakości współ-
pracy. Zewnętrzna architektura powiązania powinna umożliwiać rozwój i pogłębia-
nie relacji w strategicznej sieci biznesowej, szybki i bezproblemowy obieg zasobów 
i zapewniać swobodny transfer potrzebnej lub istotnej wiedzy między podmiotami 
powiązania. Tworząc architekturę powiązania, lider równolegle powinien wspierać 
wewnętrzne oraz zewnętrzne elementy architektury. Jedynie połączenie obu tych 
wymiarów umożliwi skuteczny transfer wiedzy w strategicznej sieci biznesowej na 
rynku zagranicznym.

Podsumowanie

Optymalna architektura powiązania powinna łączyć materialne i niematerialne 
aspekty, ze szczególnym uwzględnieniem tych ostatnich, jako elementów ułatwiają-
cych osiąganie sukcesu przedsiębiorstwa na nowym rynku. Powinna także likwido-
wać bariery w komunikacji i zachęcać pracowników do wymiany zasobów.

Zasobem decydującym o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz powią-
zania sieciowego jest wiedza. Dlatego też, z uwagi na jej strategiczny charakter, 
konstruując architekturę powiązania, lider strategicznej sieci biznesowej powinien 
skoncentrować się na trzech podstawowych działaniach w obrębie przedsiębiorstwa 
oraz powiązania wspierających transfer wiedzy: tworzeniu i rozwoju zaufania, pogłę-
bianiu integracji pracowników oraz rozwoju sieci społecznych i marketingu part-
nerskiego. Elementy te nabierają szczególnego znaczenia w przypadku działalności 
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przedsiębiorstwa na nowym rynku zagranicznym, gdyż umożliwiają tworzenie oraz 
rozwój wiedzy oraz pomagają w umacnianiu zaufania warunkującego skuteczny 
transfer tego zasobu. Odpowiednio skonstruowana architektura powiązania wraz 
z koncentracją działań na własnych kluczowych zdolnościach może przyczynić się 
do osiągnięcia sukcesu przez lidera strategicznej sieci biznesowej w trakcie działal-
ności na rynku zagranicznym.

Tworzenie optymalnej architektury powiązania ułatwiają dobre relacje w firmie 
i z podmiotami współpracującymi z przedsiębiorstwem, spłaszczenie organizacji 
i zewnętrznych powiązań czy zrozumienie dla różnic kulturowych i osobowościo-
wych. Różnice kulturowe mogą doprowadzić do sztucznych podziałów w przedsię-
biorstwie, co w efekcie zahamuje transfer wiedzy. Przez rozwój i umacnianie relacji 
i zaufania, warunkujących skuteczny transfer wiedzy, lider strategicznej sieci bizneso-
wej może wzmocnić pozycję konkurencyjną i osiągać sukces na rynku zagranicznym.

Architektura powiązania ma duży wpływ na transfer wiedzy w działalności przed-
siębiorstwa na rynku o wysokim dystansie psychicznym, który utrudnia współpracę 
i wymianę zasobów między partnerami. Dystans psychiczny oraz dystans kulturowy 
stanowią wyzwanie dla lidera strategicznej sieci biznesowej, dlatego warto byłoby 
w dalszych rozważaniach zastanowić się, na ile architektura powiązania powinna być 
modyfikowana w zależności od rynku, na którym przedsiębiorstwo działa. Wnioski 
z przyszłych rozważań mogą odpowiedzieć na pytanie, które elementy materialnej 
oraz niematerialnej architektury powiązania są niezmienne, a które należy dostoso-
wać do rynku zagranicznego, na którym działa lider strategicznej sieci biznesowej.
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ELEMENTY ARCHITEKTURY POWIĄZANIA WARUNKUJĄCE 
SKUTECZNY TRANSFER WIEDZY NA RYNKU ZAGRANICZNYM 
– UJĘCIE KONCEPCYJNE

Streszczenie

Strategicznym zasobem przedsiębiorstwa decydującym o pozycji konkurencyjnej przedsię-
biorstwa na rynku zagranicznym jest wiedza. Od skuteczności transferu tego zasobu zależy 
sukces firmy na rynku zagranicznym. W celu zapewnienia skutecznego transferu wiedzy 
przedsiębiorstwo musi zadbać o stworzenie architektury powiązania sieciowego, która uła-
twiałaby ten proces oraz umożliwiałaby sprawne dzielenie się wiedzą. Architektura powiązania 
jest rozpatrywana w prezentowanym artykule na przykładzie strategicznej sieci biznesowej. 
Podejście to umożliwia konstruowanie architektury tak, aby firma mogła dopasować strukturę 
wewnętrzną i zewnętrzną do przyjętej strategii działania na odmiennym kulturowo rynku 
zagranicznym. Wartykule przedstawiono elementy architektury powiązania sieciowego, które 
warunkują skuteczny transfer wiedzy i tym samym są szczególnie ważne w kontekście umac-
niania przewagi konkurencyjnej lidera na rynku zagranicznym.

Słowa kluczowe: architektura powiązania, strategiczna 
sieć biznesowa, transfer wiedzy, przewaga konkurencyjna, 
internacjonalizacja

ELEMENTS OF NETWORK ARCHITECTURE IMPACTING THE 
EFFECTIVE KNOWLEDGE TRANSFER IN FOREIGN MARKET 
– CONCEPTUAL APPROACH

Abstract

Knowledge is considered as being a strategic resource that determines the company's com-
petitive position on the foreign market. The effectiveness of knowledge transfer impacts the 
success of the company. In order to ensure effective knowledge transfer the company needs 
to construct the network architecture that would facilitate this process and enable the effi-
cient sharing of knowledge. Network architecture is investigated in the paper in the strategic 
business network approach. Within this approach the company can adapt its internal and 
external structure to the accepted strategy on the culturally different foreign market. The 
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article presents the elements of the network architecture that determine the effective transfer 
of knowledge, and thus are particularly important in the context of strengthening the com-
petitive advantage in a foreign market.

Key words: network architecture, strategic business network, 
knowledge transfer, competitive advantage, internationalisation


