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WYKORZYSTANIE WIRTUALNO-SIECIOWEJ
KONCEPCJI DO PRZEŁAMYWANIA BARIER
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MMŚP
– STUDIUM PRZYPADKU
Streszczenie: Po silnej fali kryzysu przedsiębiorstwa wciąż stoją przed wyzwaniem budowania ciągłej przewagi konkurencyjnej. Obecnie konkurencyjność ma szeroką skalę międzynarodową. Poszukiwanymi pracownikami są specjaliści nowoczesnych technologii i tworzenia
innowacji. Innowatorzy mają analizować napływające informacje z rynku oraz mieć umiejętność przekształcenia potrzeb klientów w ulepszone, nowe, spersonalizowane produkty, którymi przedsiębiorstwo będzie mogło się wyróżnić. Organizacje starają się przez ciągłe doskonalenie formy i procesów wewnątrzorganizacyjnych osiągnąć poziom dojrzałości pozwalający
na tworzenie innowacyjnych produktów/usług. Ogromną szansą wydaje się wykorzystanie
sieciowości i wirtualności w celu wykorzystania określonych dóbr, zasobów i kapitału bez
redundancji postrzeganej aktualnie jako koszt danej inwestycji.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa wirtualno-sieciowe, innowacje, sieciowo-wirtualna strategia, sieciowość, wirtualność.

1. Wstęp
Niepewność gospodarcza i zmienność otoczenia to dwa podstawowe czynniki, które
mają wpływ na powstawanie barier rozwoju i wzrostu organizacji gospodarczych.
Obecnie można zaobserwować bardzo silny wpływ zaskakujących informacji o sytuacji ekonomicznej poszczególnych krajów, które natychmiastowo przekładają się
na uwarunkowania działalności organizacji. Napływające informacje o zachwianiach gospodarczych zwiększają niepewność gospodarczą i możliwość realizacji
założonych planów. Wieloletnie strategie często nie zakładały tak silnie turbulentnych zmian jak bankructwa państw europejskich czy przeobrażenia gospodarcze
w potęgach światowych (Stany Zjednoczone). Wprowadzany informacyjny chaos
tworzy pierwszą z wielu barier wzrostu przedsiębiorstw, zwiększając poczucie obawy o aktualność zbudowanej strategii i dalszego rozwoju. Szanse na uzyskanie konkurencyjności pojawiają się wraz z globalnym sposobem wytwarzania i sprzedaży
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produktów/usług. Przedsiębiorstwa wciąż poszukują szans i możliwości tworzenia
innowacyjnych lub ulepszonych rozwiązań w celu zwiększenia udziału w rynku.
Polscy przedsiębiorcy w planach wzrostu i rozwoju coraz częściej biorą pod
uwagę rynki globalne, a nie tylko lokalne. Oczekując ekspansji, poszukują rozwiązań, które uwzględniając ich aktualne czynniki ekonomiczne, pozwolą na kontrolowany rozwój. Jednym z owych rozwiązań jest zastosowanie narzędzi dostępnych
dzięki dynamicznemu stosowaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych.
Wirtualno-sieciowe koncepcje zakładają wykorzystanie technologii, w tym szczególnie Internetu, jako motywację do wytwarzania lepszych produktów/usług. Często jednak polskie przedsiębiorstwa przechodzą pewnego rodzaju proces, realizują
poszczególne fazy rozwoju dojrzałości organizacyjnej, aby w zależności od potrzeb
i umiejętności czerpać korzyści z nowoczesnych technologii.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnych możliwości i szans
rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora MMŚP na globalnym rynku produktów/
usług, dotychczas funkcjonujących w lokalnym otoczeniu pozyskiwania klienta,
przy wykorzystaniu koncepcji wirtualności i sieciowości z uwzględnieniem pojawiających się przeszkód, ryzyka i zagrożeń (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Praktyczną część artykułu będzie stanowiło studium przypadku firmy sektora szkoleniowo-doradczego, która poszukując szans wzrostu i zwiększenia liczby
klientów, opracowała strategię ekspansji z rynku lokalnego na rynek krajowy, a następnie europejski.

2. Podstawowe pojęcia
Internet rozszerzył i rozwinął wśród organizacji zjawisko sieciowości (relacji współpracy) do skali globalnej, umożliwiając tworzenie różnorodnych form i odmian,
w tym wirtualnych. Z perspektywy uwzględniającej sieciowość w strategii przedsiębiorstwa najważniejszą innowacją jest poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych
układów współpracy. Pozwala to danemu przedsiębiorstwu uzyskać konkurencyjną
wartość dodaną, a także uczy elastyczności i innowacyjności, koniecznej zarówno
do szybkiego wchodzenia do sieci, jak i do wychodzenia z niej [Niemczyk 2007,
s. 30].
Innowacje w działalności przedsiębiorstw definiuje się jako nieciągłe przedsięwzięcia nowych kombinacji czynników wytwórczych, odnoszących się do wprowadzania nowego produktu, nowej metody produkcji, otwarcia nowego rynku, zdobycia
nowego źródła surowców lub prefabrykatów i przeprowadzenia nowej organizacji
procesów gospodarczych. Można je rozpatrywać w ujęciach: wąskim i szerokim.
Pierwsze z nich oznacza zmiany w metodach wytwarzania i w produktach, bazując
na nowej lub niewykorzystanej dotąd wiedzy. W drugim ujęciu innowacje rozumiane będą jako każda zmiana w produkcji polegająca na przyswojeniu uzyskanej wiedzy [Leksykon zarządzania… 2004, s. 168].
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Należy zwrócić uwagę, że w literaturze już przy definiowaniu pojęcia klaster
przywoływane jest sformułowanie sieć (network). Wydaje się, że pojęcie sieciowości stanowi zjawisko, które w historii działań ludzkich występowało najwcześniej.
Na tle pojawiających się technologii informacyjnych i komunikacyjnych zaczęto
używać terminu wirtualność (virtual). Ze względu na stosunkowo nowe zjawisko
i jego kształtowanie, różnorodne interpretacje w tłumaczeniach obcojęzycznych
wielu autorów nie zastosowało jednoznacznej precyzji określenia pojęć wirtualności i sieciowości. W literaturze często spotyka się zamienne stosowanie obu terminów w zależności od kontekstu ich stosowania. Jednocześnie są one często używane
w celu wyjaśniania różnych zjawisk i przeobrażeń gospodarczo-społeczno-informacyjnych zachodzących na tle dynamicznie rozwijającej się technologii. Na podstawie
analizy literatury przedmiotu oraz na potrzeby pełniejszego określenia opisywanego
procesu badawczego jako definicję własną przyjęto, że struktura wirtualno-sieciowa jest możliwa dzięki współpracy pomiędzy ludźmi i organizacjami za pomocą
dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwalających na pokonanie ograniczeń organizacyjnych, terytorialnych i czasowych.
Pojawia się pytanie, w jaki sposób odróżnić sieciowość i wirtualność. K. Perechuda wyróżnia oba pojęcia, przypisując wirtualności możliwość podejmowania
przez przedsiębiorstwa działań na łańcuchach wartości niematerialnych, które pozwalają na wypełnienie luk kompetencyjnych, wykreowanie nowego produktu/usługi i zbudowanie przewagi konkurencyjnej [Perechuda 2011].
W niniejszym artykule nie wprowadzono rozróżnienia między pojęciami organizacji, przedsiębiorstwa i firmy oraz założono, że mogą być one stosowane
wzajemnie dla opisu podmiotów podejmujących działalność gospodarczą. Takie stanowisko dominuje u większości autorów tematu w przypadku opisu zjawisk na tle
przeobrażeń gospodarczych i komercyjnych. W opracowaniu nazewnictwa będą
stosowane przemiennie.

3. Popytowe podejście do rozwoju przedsiębiorstwa
Przejście na perspektywę potrzeb klienta tkwi w głównym założeniu podstaw kształtowania potencjału rozwojowego organizacji gospodarczych. Obecne informatyczno-komunikacyjne warunki dają klientowi możliwość wyboru produktu/usługi
na globalnym rynku spośród najkorzystniejszych ofert z analizą porównawczą cen,
opinii, dyskusji, odradzania lub rekomendacji. Konkurencyjność zmieniła swój wymiar i stanęła przed nowymi wyzwaniami, znosząc dotychczasowe warunki funkcjonowania.
Obecnie przedsiębiorstwa wykorzystują wiedzę pozyskaną od swoich klientów do opracowywania i generowania koncepcji rozwoju nowych produktów/usług
i ulepszania dotychczasowych. Sposoby pozyskiwania owej wiedzy, przetwarzania
i narzędzi umożliwiających jej wykorzystanie do tworzenia innowacji są mocno
złożonym i trudnym w praktyce procesem. Największe globalne organizacje szero-

Wykorzystanie wirtualno-sieciowej koncepcji do przełamywania barier rozwoju…

115

ko pojmowanego rynku IT regularnie przeprowadzają badania satysfakcji nie tylko
wśród klientów końcowych swoich produktów, ale także wśród partnerów i dystrybutorów. Regularnie i z wyraźną skrupulatnością pytają swoich partnerów biznesowych o jakość obsługi, relacje z opiekunem, czas obsługi, jakość komunikacji,
uwagi i wskazówki do wprowadzenia ulepszeń produktowych. Często chcą popierać
informacje o awariach i usterkach on-line w czasie rzeczywistym, aby je przetwarzać i dodawać w kolejnych wersjach. Rynek komunikacji z klientem nabrał zaskakującego znaczenia. Przesunięcie tworzenia danego produktu/usługi przez klienta
według określonej przez niego potrzeby wydaje się największą innowacją dla firmy. Klienci chętnie dzielący się swoimi pomysłami i potrzebami stają się częścią
organizacji tak jak jej pracownicy, współpracownicy, partnerzy biznesowi i wszyscy członkowie wchodzący w skład sieci. Popytowe podejście do rozwoju przedsiębiorstwa jest procesem trudniejszym, droższym i dłuższym, daje jednak większe
szanse na trafienie w aktualne światowe trendy i pozwala, przynajmniej częściowo,
pominąć etap kreowania potrzeby wśród klientów już gotowego i przygotowanego
na rynek produktu/usługi.
Rysunek 1 umożliwia pokazanie procesu scalania (lejkowania) poszczególnych
informacji pozyskiwanych z każdego możliwego umiejscowienia istniejącego produktu/usługi danej organizacji w całość w celu wygenerowania innowacyjnych koncepcji. Wówczas wyróżnianym, ostatecznym wynikiem jest ulepszony lub nowy
produkt/usługa, który powstał dzięki umiejętnej analizie informacji zaczerpniętych
jednocześnie z otoczenia, bezpośrednio od klienta i wewnątrzorganizacyjnych analiz.
Obecny
produkt/usługa

ulepszony/nowy
prodykt/usługa

Rys. 1. Lejek scalania informacji w celu wykreowania innowacyjnego produktu/usługi
w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne.
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4. Wirtualno-sieciowa koncepcja w przełamywaniu barier
rozwoju przedsiębiorstw – studium przypadku
Podstawowym przedmiotem działalności firmy Centrum Innowacji ProLearning jest
działalność usługowa i doradcza w zakresie szkoleń IT. Dodatkowo profil jest poszerzony o usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu: bezpieczeństwa, zarządzania
projektami, kompetencji biznesowych, modeli biznesowych, zarządzania jakością
itd. CI ProLearning specjalizuje się w realizacji złożonych projektów z wyżej wymienionej tematyki na bazie potrzeb biznesowych klientów oraz z wykorzystaniem
innowacyjnych technologii i systemów.
Zakres działalności obejmuje:
• szkolenia doskonalące umiejętności oraz poszerzające kompetencje,
• certyfikowane egzaminy,
• doradztwo, wdrożenia,
• udział w projektach naukowo-badawczych.
Analiza przedstawiona w niniejszym artykule została przygotowana na podstawie obserwacji uczestniczącej, informacji pozyskanych od pracowników i klientów
firmy (ankiety) oraz materiałów wewnątrzorganizacyjnych.
Zwiększenie udziału w rynku przez wirtualno-sieciową ekspansję terytorialną zostało w firmie Centrum Innowacji ProLearning wprowadzone jako jedna
z opracowanych koncepcji do przełamania barier rozwoju. Internet znosi ograniczenia: przestrzenne, czasowe i geograficzne.
Według najnowszych publikacji i badań [PARP 2011] pozyskiwanie informacji z Internetu o potrzebach klientów i użytkowników staje się głównym motorem
działań rozwojowych i proinnowacyjnych przedsiębiorstw. Jednocześnie zbiór informacji o zmieniających się potrzebach i wartościach klienta stanowi najbardziej
aktualną bazę danych.
Przezwyciężanie problemów polega na świadomości ograniczeń, jakie pojawiają się w każdej organizacji gospodarczej. W analizowanym przypadku CI ProLearning identyfikacja problemów i zagrożeń polegała na analizie aktualnego stanu
możliwości poszukiwania szans rynkowych i reagowania na nie. Owa identyfikacja
stanowiła pośrednią fazę do opracowania możliwości ekspansji terytorialnej.
Elastyczność i innowacyjność zostały wyłonione jako aktualnie stosowane
w strategii poszukiwania nowych okazji rynkowych. Z kolei wirtualność i sieciowość pojawiły się w procesie reagowania na okazje rynkowe.
Strategia CI ProLearning wskazuje na kluczowe trudności i próbę ich przezwyciężenia:
• W latach 2008-2010 – przetrwanie.
• Lata 2011-……. – poszukiwanie niszowych luk kompetencyjnych organizacji
(czyli ludzi w tej organizacji) i w odpowiedzi budowanie nowej oferty wyróżniającej się na rynku na podstawie dostępnych technologii IT.
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Motto: Wysoki potencjał szkoleń, rozwoju, innowacji…
Rytuał: reaguj na ZMIANĘ!
Warunki brzegowe elastyczności w firmie CI ProLearning:
Gotowość do pozyskania zróżnicowanych i niszowych kompetencji.
Wizerunek kreatywnej firmy.
Wirtualność i sieciowość.
Zaufanie klienta.
Odpowiedzialność (gwarancja usług).
Postawa klienta – analiza.
Warunki brzegowe innowacyjności w firmie CI ProLearning:
Czy nowe to innowacyjne? Wprowadzanie ulepszeń do istniejących produktów/
usług.
Rola IT (w ujęciu wewnątrzorganizacyjnym) w osiąganiu innowacyjności w organizacji:
– globalnej,
– krajowej,
– regionalnej.
Orientacja na klienta.
Orientacja firmy na Europę.
Zniesienie granic organizacyjnych.
Aktywne słuchanie otoczenia i klientów.

Rys. 2. Proces reagowania na okazje rynkowe w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu koncepcji
wirtualności i sieciowości
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2 przedstawia możliwości reagowania na pojawiające się okazje rynkowe. Owe możliwości są ściśle skorelowane z aktualną fazą dojrzałości organizacyjnej firmy CI ProLearning. Zaobserwowano, że obecnie stosowane procesy
(procedury, narzędzia, dostępne kompetencje) pozwalają wykorzystywać koncepcje
wirtualności i sieciowości jedynie do reagowania na szanse rynkowe.
Stąd CI ProLearning dąży do stanu przedstawionego na rys. 3, czyli do osiągnięcia takiej dojrzałości, która pozwoli na kreowanie i poszukiwanie okazji rynkowych,
czyli na zwiększenie szansy na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i łatwiejszą ekspansję terytorialną na rynki zagraniczne.

Rys. 3. Proces poszukiwania okazji rynkowych w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu koncepcji
wirtualności i sieciowości
Źródło: opracowanie własne.

Bardzo istotnym aspektem staje się bezpieczeństwo informacji i ochrona własności intelektualnej, szczególnie przy próbie ekspansji na rynku krajowym i europejskim. Procedury, koszty i trudność pojęciowo-prawna w obszarze ochrony
własności intelektualnej są dla małej firmy kolejną barierą w jej rozwoju. CI ProLearning przeprowadziło procedurę zastrzeżenia znaku towarowego w Krajowym
Urzędzie Patentowym. Dojrzałość produktowa (w tym powiązana zdolność finansowa, procesowa i organizacyjna) nie jest dziś na tyle duża, aby firma była w stanie
samodzielnie wprowadzić innowacyjny produkt/usługę na globalny rynek. Rysunek 4
przedstawia aktualny stan przedsiębiorstwa i dążenie do stanu w przyszłości przy
wykorzystaniu koncepcji wirtualności i sieciowości.

Wykorzystanie wirtualno-sieciowej koncepcji do przełamywania barier rozwoju…

119

Rys. 4. Proces rozwoju przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu koncepcji sieciowości i wirtualności
Źródło: opracowanie własne.

5. Podsumowanie
Możliwości wykorzystania wirtualno-sieciowej koncepcji do przełamywania barier
rozwoju przedsiębiorstw sektora MMŚP zależy od wielu czynników zewnętrznych
i dojrzałości organizacyjnej danej firmy. Prawdopodobnie przedsiębiorstwa będą
musiały reagować na zmiany gospodarcze jeszcze szybciej niż dotychczas i pozwolić klientowi na wejście w strukturę organizacyjną firmy w celu wykreowania możliwie najlepiej spersonalizowanego produktu/usługi zapewniającego uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Z kolei od dojrzałości wewnątrzorganizacyjnej zależy, w jakim
stopniu dane przedsiębiorstwo będzie mogło wykorzystywać warunki wirtualno-sieciowe do generowania okazji rynkowych i reagowania na nie (dysponowanie zasobami wewnętrznymi umożliwiającymi działanie na poziomie: krajowym, regionu
geograficznego, globalnym).
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THE USE OF THE VIRTUAL-NETWORK CONCEPTION
TO BREAK BARRIERS IN THE DEVELOPMENT
OF ENTERPRISES IN SME’S SECTOR – CASE STUDY
Summary: After a heavy crisis wave enterprises are still facing the challenge to build
a constant advantage in competitiveness. Nowadays competitiveness has a wide global scale.
Enterprises seek specialists in modern technologies and innovations creation. Innovators are
to analyze the information coming from the market and to have the ability to transform customers’ needs in better, new, personalized products that will allow the enterprise to stand out.
Organizations try to reach the level of maturity that allows to create innovative products/services, by constant improvement of internal forms and processes. A huge chance seems to be the
use of networkingness and virtualiness in order to take advantage of certain goods, resources
and capital without redundancy regarded as a cost of the given investment.
Keywords: virtual-network businesses, innovations, network and virtual strategy, networking,
virtuality.

