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Wstęp
Przedstawiamy Państwu artykuły przygotowane przez uczestników kolejnej konferencji poświęconej zarządzaniu strategicznemu, organizowanej w roku 2016 przez
Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Tak jak w poprzednich latach koncentrujemy się na zarządzaniu strategicznym
i szczególnie eksponujemy relacje w tym zakresie między teorią i praktyką.
Zarządzanie strategiczne staje przed nowymi wyzwaniami współczesnej gospodarki. W związku z tym dynamicznie ewoluuje, a kierunki tej ewolucji są dziś
trudne do przewidzenia i jednoznacznego zaprojektowania. Zdaniem organizatorów
konferencji jest to mocny argument, by cyklicznie organizować spotkania osób zajmujących się tą problematyką. Uważamy, że to jedna z nielicznych okazji w naszym
kraju, by specjaliści zarządzania strategicznego spotkali się w tak szerokim gronie, wymienili poglądy i zainspirowali się wzajemnie do dalszych badań. Sądzimy,
że przyczyniamy się w ten sposób do rozwoju tej ważnej i wciąż przyszłościowej
dyscypliny nauk o zarządzaniu. Tradycyjnie ukierunkowujemy naszą konferencję
na poszukiwanie związków pomiędzy praktyką i teorią. Jesteśmy przekonani, że
zarządzanie strategiczne – jako nauka stosowana – wymaga swego rozwoju inspiracji z praktyki gospodarczej i musi być przez nią weryfikowane. Stąd w publikacji
eksponujemy opracowania naukowe oparte na rozpoznaniu praktyki gospodarczej.
A podczas samej konferencji staramy się konfrontować teoretyków z praktykami
zarządzania strategicznego.
Bardzo liczymy, że tegoroczna konferencja, a także publikacja będąca jej rezultatem, dostarczą cennych inspiracji dla uczestników i czytelników. Gorąco zachęcamy do dyskusji z autorami artykułów – zarówno za pośrednictwem naszej katedry,
jak i bezpośrednio z twórcami. Będzie to najcenniejszy plon naszego wspólnego
przedsięwzięcia oraz wkład do rozwoju nauk o zarządzaniu.
Andrzej Kaleta
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SIECI KORPORACYJNE
W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM1
CORPORATE NETWORKS
IN STRATEGIC MANAGEMENT
DOI: 10.15611/pn.2016.444.43

Streszczenie: W artykule przedstawiono sieci korporacyjne, będące wynikiem powiązań kapitałowych i personalnych spółek, jako emergentne sieci biznesowe. Są one podstawą przepływu informacji i wiedzy, wymiany doświadczeń oraz praktyk zarządczych. Z tego względu
sieci korporacyjne są istotnym środowiskiem osadzenia przedsiębiorstwa. W artykule przyjęto tezę, że sposób osadzenia, wyrażony pozycją przedsiębiorstwa w sieci korporacyjnej, oraz
wzorzec struktury sieci korporacyjnej są determinantami efektów działalności gospodarczej
przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję sieci korporacyjnych
w świetle interdyscyplinarnych badań literaturowych. W kolejnych wskazano możliwości
włączenia analizy sieci korporacyjnych oraz pozycji przedsiębiorstwa w takiej sieci do analizy strategicznej dzięki zastosowaniu narzędzi analizy sieci społecznych.
Słowa kluczowe: sieci korporacyjne, analiza sieci społecznych, pozycja w sieci.
Summary: The article presents corporate networks as emergent business networks which are
a result of capital and personal ties between companies. They are the basis for the flow of information and knowledge, exchange experiences and management practices. For this reason,
corporate networks are an important environment of enterprise embeddedness. The article
assumes that the way a firm is embedded in a network, expressed by its position in the corporate network and the pattern of the structure of the corporate network are determinants of
the firm performances. In the first part of the article the concept of corporate networks in the
interdisciplinary research literature is presented. In the next part of this article the possibility
of including the analysis of corporate networks and the company’s position in such a network
to strategic analysis is pointed out. This extention of strategic analysis has become possible
due to the technique and tools of social network analysis.
Keywords: corporate networks, social network analysis, position in a network.

1
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum nauki przyznanych na podstawie
decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00461.
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Sieci korporacyjne w zarządzaniu strategicznym

1. Wstęp
W dobie rozwoju paradygmatu sieci w naukach o zarządzaniu palącym problemem
wydaje się wyznaczenie zadań subdyscypliny zarządzania strategicznego dotyczących aplikacji koncepcji sieci. Idea sieci w różnych perspektywach zarządzania strategicznego jest przedmiotem rozważań koncepcyjnych wielu autorów. Problem sieci
ujmowany jest jako nowa struktura organizacyjna zastępująca hierarchiczną formę
przedsiębiorstwa lub jako fenomen sam w sobie, wyłaniający się w ramach bieżącej działalności biznesowej niezależnych podmiotów. Pierwsze podejście wiąże się
z tworzeniem sieci o określonych celach, posiadających granice i koordynowanych
przez lidera. Przykładem są przedsiębiorstwa rozszerzone, klastry, logistyczne sieci
dostaw czy sieci wartości. Drugie ujęcie sieci odwołuje się do istniejących sieci
biznesowych tworzonych emergentnie w wyniku szeroko rozumianej wymiany gospodarczej przez podmioty prowadzące działalność biznesową. W tym podejściu
sieci nie stanowią przedmiotu koordynacji lub zarządzania i nie mają wyznaczonych
granic. Wskazane dychotomiczne ujęcie sieci przedstawia rysunek 1.
Sieci strategiczne (organizacyjne) –
zakładane i koordynowane przez architekta
sieci organizacyjne
(np. przedsiębiorstwa rozszerzone, klastry,
sieci dostaw itp.)
Sieci
w zarządzaniu
strategicznym
Sieci biznesowe – rozwijają się stopniowo
poprzez biznesowe relacje (sieci
korporacyjne, sieci innowacyjności itp.)

Rys. 1. Podejścia sieciowe w zarządzaniu strategicznym
Źródło: opracowanie własne.

O ile sieci organizacyjne stały się trwałym przedmiotem zainteresowań zarządzania strategicznego [np. Czakon 2012; Klimas 2014], o tyle sieci emergentne wciąż
nie stanowią integralnej części analizy strategicznej. W artykule zaproponowano
podejście do analizy sieci korporacyjnych postrzeganych jako sieci biznesowe, definiowanych jako społeczno-ekonomiczna instytucja oparta na strukturze powiązań
personalnych członków organów zarządczo-nadzorczych spółek oraz powiązań kapitałowych tychże spółek.
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Sieci korporacyjne, będące podstawą przepływu informacji i wiedzy, wymiany doświadczeń oraz praktyk zarządczych, są istotnym środowiskiem osadzenia
przedsiębiorstwa. W artykule przyjęto tezę, że sposób osadzenia, wyrażony pozycją
przedsiębiorstwa w sieci korporacyjnej, oraz wzorzec struktury sieci korporacyjnej
są determinantami efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję sieci korporacyjnych
w świetle interdyscyplinarnych badań literaturowych. W kolejnych wskazano możliwości włączenia analizy sieci korporacyjnych oraz pozycji przedsiębiorstwa w takiej sieci do analizy strategicznej dzięki zastosowaniu narzędzi analizy sieci społecznych (SNA, social network analysis).

2. Sieci korporacyjne w naukach o zarządzaniu
Sieci korporacyjne stanowią formę społecznych i ekonomicznych instytucji, których
struktura stanowi źródło zasobów i ograniczeń dla uczestników sieci [Davis 1991;
Kogut 2012]. Są one tworzone najczęściej nieświadomie przez inwestorów, członków rad nadzorczych i menedżerów w wyniku biznesowych decyzji. Struktura sieci korporacyjnych jest zdeterminowana przez powiązania kapitałowe i powiązania
członków organów zarządczo-nadzorczych [Kogut, Walker 2001]. Sieci powiązań
członków rad nadzorczych i zarządów (interlocking directorate) dotyczą sytuacji,
w której ta sama osoba zasiada w organach zarządczo-nadzorczych więcej niż jednej
firmy. Powiązania te tworzą złożoną sieć firm i osób mającą istotne konsekwencje
społeczno-polityczne i ekonomiczne.
W literaturze badania dotyczące tego typu powiązań oraz ich wpływu na formułowanie strategicznych decyzji i przepływu informacji [Gulati, Westphal 1999;
Haunschild, Beckman 1998] związane są z różnymi nurtami teoretycznymi. Zjawisko powiązań korporacyjnych badane jest w ramach nauk politycznych, społecznych
oraz nauk o zarządzaniu. Najczęściej wskazywane są trzy podejścia. Pierwsze odnosi
się do teorii zależności od zasobów, w ramach którego powiązania personalne mają
na celu zmniejszenie niepewności dostępu do zasobów wywołanej pogłębiającą się
zależnością przedsiębiorstwa od zasobów zewnętrznych [Pfeffer, Salancik 1978].
Podejście to jest związane z naukami o zarządzaniu, w których zjawisko powiązań
spółek jest legalnym instrumentem kontroli firm. Druga perspektywa, mająca swoje
korzenie w naukach politycznych, odnosi się do teorii hegemonii klasowej. Zgodnie
z tą teorią powiązania personalne są rezultatem specyficznych więzi społecznych
w ramach elitarnej klasy wyższej [Koenig, Gogel 1981]. Z jednej strony zapewnienie w organach zarządczo-nadzorczych wpływowych i cenionych osób prowadzi do
wzrostu reputacji firmy i good will wśród interesariuszy, z drugiej natomiast wyłoniona elita korporacyjna skupia w sobie znaczną władzę w całym systemie. Trzecia interpretacja koncepcji sieci korporacyjnych wywodzi się z nauk społecznych
i polega na badaniu powiązań jako społecznych relacji z wykorzystaniem techniki
analizy sieci społecznej. W tym ujęciu przedmiotem szczególnej fascynacji auto-
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rów jest wzorzec struktury sieci i odkrywanie zjawiska małego świata w kontekście
sieci więzi kapitałowych [Kogut, Walker 2001] i personalnych [Sankowska, Siudak
2016]. Jednak bez względu na perspektywę badań sieci korporacyjnych niezaprzeczalnym faktem jest, że złożone powiązania kapitałowo-personalne spółek stanowią
charakterystyczną cechę rozwoju globalnej gospodarki w ostatnich dekadach [Kentor, Jang 2004].
Powiązania personalne odgrywają rolę kanałów komunikacyjnych umożliwiających dzielenie się informacją między członkami rad, którzy mają dostęp do wewnętrznej i poufnej informacji wielu firm. Z tego względu powiązania te można
traktować jako instrument dyfuzji informacji oznaczającej rozpowszechnienie się
informacji w ramach sieci. W szczególności dotyczy to informacji strategicznych
oraz międzyorganizacyjnej wiedzy, umożliwiającej silnym i wpływowym spółkom
sprawowanie kontroli nad innymi firmami. Z drugiej strony powiązania personalne
i wynikający z nich przepływ informacji mogą promować koordynację działań między dwiema lub więcej firmami, zmierzających do osiągniecia określonych wspólnych celów. Więzi mogą również prowadzić do rozwoju wzajemnego zaufania i zobowiązań w konkurencyjnym świecie korporacji.
Architektura sieci korporacyjnych stanowi wyznacznik danej gospodarki narodowej. Wpływa ona na konkurencję i sposób koordynacji rynku kapitałowego (np. konkurencyjny lub kooperatywny kapitalizm w zależności od dominującego modelu nadzoru korporacyjnego) [Windolf 2014]. Korporacyjne sieci mają przy tym dynamiczny
charakter. Ich struktura ulega zmianom, zarówno pod wpływem zdarzeń lub zjawisk
mających miejsce na poziomie mikro (np. fuzje i przejęcia), jak i na poziomie makro
(np. liberalizacja rynków, globalizacja kapitału, prywatyzacja i kryzysy; zob. rys. 2).
Poziom makro

Cała sieć nie podlega kontroli
pojedynczej firmie

liberalizacja, globalizacja kapitału, prywatyzacja, kryzysy

SIEĆ KORPORACYJNA

strategie, np. fuzje i przejęcia
Poziom mikro

Rys. 2. Determinanty zmian sieci korporacyjnej
Źródło: opracowanie własne.

Firmy mogą kształtować
swoje sieci-ego (strategie)
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3. Sieci korporacyjne w perspektywie analizy sieci społecznych
Głównym komponentem każdej sieci społecznej są aktorzy (lub węzły) oraz więzi
(lub relacje). Ich powiązania tworzą sieć. Aktorzy mogą reprezentować jednostki na
różnym poziomie zbiorowości, takich jak osoby, firmy, kraje. Więzi między aktorami także mogą być różnego typu (np. przyjaźń, konkurencja) i mogą być charakteryzowane według wielu różnych wymiarów, takich jak czas trwania, częstotliwość
czy podobieństwo [Borgatti, Li 2009]. Dzięki więziom kapitałowym i personalnym
spółki są powiązane strukturą sieci społecznych.
Powiązania korporacyjne są badane w ramach SNA na podstawie baz danych,
które umożliwiają zastosowanie narzędzi i technik analizy strukturalnej. Dane gromadzone są najczęściej w postaci sieci dwumodalnych (inaczej zwanych sieciami
przynależności), w których członków organów nadzorczo-zarządczych oraz akcjonariuszy „przypisuje się” do danych spółek. Uzyskane w ten sposób sieci dwumodalne najczęściej przekształca się w sieci jednomodalne. Dzięki takiej transformacji
możliwa staje się analiza struktury sieci korporacyjnej. Sieci kapitałowe i personalne
zazwyczaj analizowane są osobno, chociaż istnieje możliwość ich zsumowania. Ideę
przekształcenia korporacyjnych sieci przynależności w sieć jednomodalną przedstawia rysunek 3.
C6

C1

a) sieć dwumodalna
C2

N1

N2
C7

C5

C3

C8

C4

C1

C6

C2
b) sieć jednomodalna

C7
C5

C3

C4
C1,… CN – spółki
N1, N2 – członkowie organów zarządczo-nadzorczych albo akcjonariusze

Rys. 3. Przekształcenie dwumodalnych sieci korporacyjnych w sieci jednomodalne
Źródło: opracowanie własne.
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Badania sieci korporacyjnych w ramach podejścia SNA rozwijają się szczególnie intensywnie w ostatnich latach. Generalnie wyróżnia się dwa nurty badań.
Pierwszy dotyczy procesu, który determinuje strukturę i charakterystykę sieci jako
całości, drugi odnosi się do mechanizmów lub procesów, które współdziałając ze
strukturą sieci, wpływają na wyniki poszczególnych przedsiębiorstw.
3.1. Perspektywa badawcza całych sieci korporacyjnych
Analiza całej sieci ma szczególne znaczenie w przypadku dążenia do określenia makroekonomicznych uwarunkowań działania przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowaniu
narzędzi analizy strukturalnej istnieje możliwość określenia gęstości, centralności
i stabilności sieci. Wyniki analizy pozwalają nie tylko zidentyfikować najbardziej
centralne podmioty w sieci, ale także wzorzec struktury sieci determinujący przepływ informacji i dyfuzję wiedzy oraz praktyk zarządczych. Szczególnie istotnym
odkryciem w zakresie struktury sieci korporacyjnej jest potwierdzana licznymi wynikami badań zgodność struktur korporacyjnych wielu krajów z modelem małego
świata [np. Kogut, Walker 2001; Davis i in. 2003; Conyon, Muldoon 2008; Sankar
i in. 2015; Sankowska, Siudak 2016]. Zjawisko małego świata, opisywane w literaturze od lat 60. ubiegłego stulecia [Milgram 1967], zdobyło analityczną podbudowę
dzięki pracy Wattsa i Strogatza [1998]. Własności sieci są odkrywane przez porównanie obserwowanej sieci z siecią losową (tzn. z losowym grafem), która ma tyle
samo węzłów i tyle samo relacji przypadających średnio na aktora, ile w sieci obserwowanej. Opracowana metodologia umożliwia testowanie sieci korporacyjnych
w różnych układach czasowych i przestrzennych.
Wielokrotna weryfikacja empiryczna struktur korporacyjnych w wielu krajach
i także w różnych okresach historycznych wskazuje na stosunkową uniwersalność
i trwałość modelu małego świata w kontekście sieci korporacyjnych. Można na tej
podstawie zakładać specyficzny sposób komunikacji i przepływu informacji. Struktura małego świata oznacza, że relatywnie niewiele podmiotów jest bezpośrednio
z sobą powiązanych, jednakże mogą one „dojść do siebie” w stosunkowo niewielkiej
liczbie „kroków”. Drugą cechą struktury małego świata jest nakładanie się na siebie
kręgów „znajomości” poszczególnych podmiotów. Zatem struktura sieci korporacyjnych zdecydowanie ułatwia szybką dyfuzję informacji dzięki stosunkowo krótkim przeciętnym ścieżkom dostępu. Niemniej dostęp do informacji w sieci o takiej
strukturze nie ma charakteru demokratycznego i zależy od zajmowanej przez przedsiębiorstwo pozycji w sieci [Uzzi i in. 2007].
Cechy małego świata nie muszą być intencjonalne, są spowodowane przez relatywnie mały udział losowych więzi. Należy także podkreślić, że żaden szczególny
węzeł lub krawędź nie jest krytyczny dla utrzymania zjawiska małego świata dla sieci korporacyjnej. Zachowania typowe dla małego świata w kontekście sieci korporacyjnych przejawiają się tym, że tylko niewielka liczba pośredników jest potrzebna
i dostępna do rozpowszechnienia informacji i wiedzy wśród firm, chociaż przyczyny
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i przebieg samego zjawiska wskutek złożoności sieci mogą nie być już tak oczywiste. Częste spotkania członków organów nadzorczych w sieciach małego świata stanowią idealne medium dla szybkiego rozprzestrzeniania się strategii, praktyk,
plotek i wszystkiego, co może rozprzestrzeniać się w formie bezpośrednich spotkań.
Krótsze długości ścieżek sieci małego świata powodują łatwiejszą dyfuzję tego, co
rozprzestrzenia się przez powiązane węzły. Dynamiczne właściwości małego świata
zapewniają wgląd w trwałość krajowej struktury własności firm, będącej w przypadku wielu krajów (zwłaszcza gdzie dominuje europejski model kontynentalny
nadzoru korporacyjnego) siecią rzadką. Dynamika małego świata mimo samodzielnych strategii poszczególnych uczestników sieci i zmian zewnętrznych sprawia, że
struktura małego świata dąży stale do replikacji.
3.2. Perspektywa pozycji przedsiębiorstwa w sieci
Drugi kierunek analizy sieci korporacyjnych ma na celu określenie pozycji w sieci badanego podmiotu (spółki). Podejście to przypomina koncepcję analizy przedsiębiorstwa w sektorze, jednak różni się ono zasadniczo zarówno pod względem
metody analizy, jak i celu analizy. Celem analizy pozycji przedsiębiorstwa w sieci
korporacyjnej jest określenie stopnia oddalenia od pozycji uprzywilejowanej w sieci, ułatwiającej przedsiębiorstwu dostęp do zasobów informacyjnych jakościowo
najlepszych ze względu na czas dostępu oraz różnorodność (unikatowość) informacji w stosunku do informacji uzyskiwanych przez inne przedsiębiorstwa w sieci.
Jednak sama koncepcja uprzywilejowanej pozycji w sieci nie jest jednoznaczna.
Wynika ona z konkurujących podstaw teoretycznych wyjaśniających najkorzystniejsze usytuowanie podmiotu w sieci. Dwa ścierające się poglądy mają swoje źródło
w teoriach kapitału społecznego: teorii mocnych więzi [Coleman 1988] i teorii siły
luźnych więzi [Granovetter 1973, 1985]. Zgodnie z pierwszą teorią uprzywilejowana pozycja podmiotu w sieci wynika z licznych mocnych więzi, gwarantujących
zaufanie, niższe koszty transakcyjne i większą skłonność partnerów takich więzi do
specyficznych inwestycji w relacje. Druga teoria wskazuje natomiast niebezpieczeństwo zamknięcia podmiotu w sieciach mocnych więzi przez ograniczenie dostępu do
nowych unikatowych zasobów informacyjnych. Według tego podejścia sukces jednostki jest zdeterminowany utrzymywaniem luźnych odległych więzi i stosunkowo
umiarkowaną liczbą więzi mocnych. O przewadze ma decydować w dużej mierze
dostęp do unikatowych i rzadkich zasobów wiedzy w stosunku do wiedzy zdobywanej przez inne podmioty w sieci.
Przeprowadzane badania empiryczne wskazują na większe uzasadnienie podejścia siły luźnych więzi [Burt 2004; McEvily, Zaheer 1999]. Teoria ta jest dodatkowo
wzmocniona koncepcją luk strukturalnych [Burt 1992], zgodnie z którą przewagę
w sieci posiada ta jednostka, która odgrywa rolę pośrednika między niepowiązanymi
podmiotami. Wypełniając lukę strukturalną, podmiot korzysta z tego w dwojaki sposób: ma zapewniony dostęp do rzadkiej (bo niedostępnej dla wszystkich) informa-
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cji i ma możliwość kontrolowania przepływu takiej informacji w sieci. Koncepcja
luk strukturalnych oraz luźnych więzi podkreśla znaczenie nieredundantności relacji. Wzrost liczby powiązań bez wzrostu różnorodności nie prowadzi do sukcesu.
Utrzymywanie licznych, lecz jałowych kontaktów wiąże się nie tylko z ograniczonym dostępem do unikatowych zasobów wiedzy, ale także z nadmiernymi kosztami
utrzymywania relacji.
Osadzenie w sieci zewnętrznych relacji z innymi organizacjami ma znaczące
implikacje dla wyników firmy [Gulati i in. 2000]. Mimo znaczenia więzi luźnych
badanie wskazuje na bezpośrednią i dodatnią korelację zysków firmy z liczbą powiązań bezpośrednich [Haunschild, Beckman 1998]. W środowisku biznesowym,
wraz ze wzrostem niepewności, firmy z większą liczbą powiązań wykazują lepsze
wyniki mierzone wzrostem sprzedaży i zwrotem z kapitału (ROE) [Nicholson et al.
2004]. Badania dowodzą także mediującego charakteru pozycji w sieci w stosunku
do wpływu innowacyjności na wyniki firmy [np. Zaheer, Bell 2005].

4. Zakończenie
Wielu autorów z zakresu zarządzania strategicznego od lat wskazywało strategiczne
znaczenie sieci dla funkcjonujących w nich przedsiębiorstw. Coraz śmielej pisano
o konieczności tworzenia strategii na poziomie sieci. To podejście odnosiło się jednak bardziej do rozwoju sieci strategicznych koordynowanych przez lidera. Sieci
emergentne nie były natomiast przedmiotem szerzej zakrojonych badań w ramach
zarządzania strategicznego. Wraz z rozwojem metodologii SNA podejście to powinno ulec zmianie. Istnieją obecnie technika i narzędzia umożliwiające zbadanie sieci
biznesowej, którą współtworzy dane przedsiębiorstwo, i co więcej: istnieje możliwość określenia pozycji tejże firmy w owej sieci.
Zaznaczone w artykule kierunki i metody badań wskazują ogromny potencjał
SNA w kontekście rozwoju przedmiotu analizy strategicznej i metod analizy strategicznej. Włączenie do analizy, właściwej dla planowania strategicznego, sieci korporacyjnych wypełnia poziom mezoanalizy, umiejscowiony między tradycyjnym
poziomem makro- i mikroanalizy przedsiębiorstwa. Pierwsze wyniki badań dowodzą istnienie a zależności między zajmowaną pozycją spółki w sieci korporacyjnej
a jej wynikami gospodarczymi. Jest to zasadniczy argument przemawiający za koniecznością włączenia sieci korporacyjnych do analizy strategicznej. O ile badanie
całych sieci ma znaczenie z punktu widzenia uwarunkowań makroekonomicznych,
o tyle badanie pozycji przedsiębiorstwa w sieci prowadzi do rezultatów ściśle dotyczących konkretnego przedsiębiorstwa, a więc ułatwiających ocenę pozycji strategicznej firmy. W tym aspekcie badanie pozycji firmy w sieci jest zbieżne z celami
analizy strategicznej.
Proponowane podejście analizy sieci korporacyjnych ma jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze, niezbędne jest właściwe dostosowanie narzędzi SNA do potrzeb analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Po drugie, konieczne jest określenie
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relatywnego wpływu sieci na pozycję strategiczną firmy w stosunku do poziomu
makro- i mikrootoczenia oraz wnętrza firmy. W tym zakresie nieodzowne są dalsze
badania empiryczne. Po trzecie, niezbędny jest rozwój teorii zarządzania strategicznego w zakresie sieci biznesowych. Obecnie większość badań sieci emergentnych
realizowana jest na podstawie założeń i hipotez czerpanych z teorii kapitału społecznego, zarówno w ujęciu relacyjnych, jak i strukturalnym.
Podsumowując, zarządzanie strategiczne ma obecnie szanse na znaczny rozwój
teorii i metodyki badania sieci dzięki korzystaniu z doświadczeń innych dyscyplin.
Warunkiem jest otwartość naukowców i przełamywanie rutyny wypracowanej w dotychczasowej tradycji zarządzania strategicznego.
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