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Streszczenie
Organizacja wirtualna stanowi tymczasową formĊ wspóápracy rozproszonych
podmiotów, powoáaną do osiągniĊcia wspólnego celu. W artykule dokonano strategicznej analizy dziaáalnoĞci organizacji wirtualnej, gáównie przy zastosowaniu analizy
SWOT. Na kanwie róĪnych ujĊü w literaturze przedstawiono autorską propozycjĊ analizy SWOT dla hipotetycznej organizacji wirtualnej.
Sáowa kluczowe: organizacja wirtualna, analiza SWOT.

Wprowadzenie
Dynamiczne zmiany otoczenia sprawiają, Īe podmioty gospodarcze dokonują
znaczących przeksztaáceĔ i reorientacji swych strategii, a w konsekwencji zmian
w strukturze i zasadach funkcjonowania. Jednym z waĪnych kierunków przeksztaáceĔ jest podejmowanie róĪnych form strategicznej wspóápracy z innymi podmiotami (np. alianse strategiczne, organizacje wirtualne) w celu podniesienia efektywnoĞci i skutecznoĞci dziaáaĔ rynkowych. W przypadku organizacji wirtualnej nastĊpuje odejĞcie od tradycyjnej, sztywnej i jasno zdefiniowanej formy strukturalnej
przedsiĊbiorstwa, w kierunku zawierania związków miĊdzyorganizacyjnych, powoáywanych do realizacji okreĞlonych zadaĔ o charakterze gospodarczym, w zaáoĪonym okresie czasu.
Ogólnie organizacja wirtualna stanowi tymczasową zbiorowoĞü kooperujących podmiotów, którzy áączą swe zasoby dla osiągniĊcia okreĞlonego celu. Model
organizacji wirtualnej jest czĊsto wskazywany przez naukowców i specjalistów
1
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z obszaru zarządzania w kontekĞcie strategicznym jako przyszáoĞciowy paradygmat
prowadzenia elastycznej dziaáalnoĞci biznesowej w turbulentnym, niepewnym
i wymagającym otoczeniu. Celem artykuáu jest dokonanie analizy strategicznej
dziaáalnoĞci organizacji wirtualnej. Aby zrealizowaü tak postawiony cel, w artykule
przeprowadzono analizĊ SWOT organizacji wirtualnej. WczeĞniej w artykule pokrótce zaprezentowano istotĊ organizacji wirtualnej oraz dokonano przeglądu dotychczasowych ujĊü analizy SWOT dla organizacji wirtualnej.

1. Organizacja wirtualna jako opcja strategiczna
ZáoĪonoĞü i niepewnoĞü otoczenia rynkowego determinuje koniecznoĞü systematycznej ewolucji struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania wspóáczesnych przedsiĊbiorstw. WĞród róĪnych strategicznych kierunków adaptacji przedsiĊbiorstw do wymogów otoczenia wymieniü moĪna podejmowanie wielopodmiotowej kooperacji gospodarczej w formie organizacji wirtualnej. Model organizacji
wirtualnej powstaá jako efekt syntezy róĪnych metod i koncepcji zarządzania oraz
rozwiązaĔ z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnej. Paradygmat organizacji wirtualnej zakáada temporalną wspóápracĊ gospodarczo niezaleĪnych podmiotów, których poáączony potencjaá zasobów umoĪliwia zrealizowanie okreĞlonego zlecenia rynkowego. Kooperacja w ramach organizacji wirtualnej moĪe zachodziü pomiĊdzy rozproszonymi geograficznie podmiotami, co implikuje moĪliwoĞü
prowadzenia dziaáalnoĞci i realizowania zleceĔ rynkowych w skali globalnej.
Organizacja wirtualna wyáoniáa siĊ jako swoisty efekt syntezy róĪnych metod
i koncepcji zarządzania oraz zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ogólnie organizacjĊ wirtualną (OW) moĪna zdefiniowaü jako
formĊ wspóápracy niezaleĪnych, profesjonalnych i wzajemnie uzupeániających siĊ
jednostek gospodarczych, wspóádzielących kluczowe zdolnoĞci, zasoby, koszty
i ryzyko, w celu optymalnego wykorzystania szans pojawiających siĊ w otoczeniu
i wystĊpującej wzglĊdem klienta/klientów jako jednolity podmiot. Kooperujące
w ramach organizacji wirtualnej podmioty gospodarcze tworzą pewną holistyczną
jednoĞü organizacyjną, która wyróĪnia siĊ elastycznoĞcią struktury i procesów,
efektywnoĞcią dziaáania, otwartoĞcią na zmiany (szanse otoczenia) oraz innowacyjnoĞcią dostarczanych produktów i usáug. Formalizacja wspóápracy partnerów
w OW ograniczona jest do niezbĊdnego minimum, co skutkuje brakiem koniecznoĞci zawierania umów. OrganizacjĊ wirtualną mogą tworzyü zarówno podmioty
o komplementarnych kompetencjach, jak równieĪ jednostki o zbliĪonym profilu
dziaáalnoĞci. Poáączenie zasobów róĪnych podmiotów, kooperujących w ramach
OW, skutkuje powstaniem efektów synergicznych i tworzeniem nowych wartoĞci
dla odbiorców.
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Krytyczną rolĊ w sprawnej i skutecznej realizacji procesów OW odgrywa
technologia informacyjno-komunikacyjna, tworząc platformĊ wspóápracy i
wspóádzielenia zasobów rozproszonym terytorialnie jednostkom gospodarczym.
NarzĊdzia i Ğrodki IT zapewniają podmiotom zgrupowanym w OW uzyskanie
efektywnoĞci kosztowej, niezawodnoĞci, bezpieczeĔstwa oraz funkcjonalnoĞci dla
wspólnie i czĊsto równolegle wykonywanych procesów, czynnoĞci oraz zadaĔ na
rzecz klienta/klientów. W rezultacie technologia IT staje siĊ kluczowym komponentem organizacji wirtualnej wpáywającym na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej.
Jak zauwaĪa B. Wawrzyniak – w turbulentnym otoczeniu strategiczne kierunki zarządzania konkurencyjnoĞcią przedsiĊbiorstwa powinny byü zorientowane
na ksztaátowanie zdolnoĞci szybkiego analizowania i wyszukiwania szans, potencjalnych moĪliwoĞci rynkowych oraz elastycznej struktury przedsiĊbiorstwa dopasowującej siĊ do aktualnego ukáadu potrzeb (Najda-Janoszka 2010). MoĪna
uznaü, Īe model organizacji wirtualnej speániając powyĪsze zaáoĪenia, mieĞci siĊ
jako waĪny kierunek strategicznych dziaáaĔ podejmowanych przez wspóáczesne
przedsiĊbiorstwa. Wirtualna organizacja jest postrzegana jako strategia wspóápracy, podejmowana dla wykorzystywania pojawiających siĊ okazji rynkowych
(Sankowska 2009), polegająca na moĪliwoĞci wykorzystywania nie tylko wáasnych, ale równieĪ zewnĊtrznych zasobów przez ich zakup, aneksjĊ, poáączenie
lub powierzenie (Xu, Wei, Fan 2002).
Podmioty podejmują strategiczną wspóápracĊ w ramach organizacji wirtualnej, gdyĪ kooperacja pozwala na osiągniĊcie wiĊkszych korzyĞci (np. zdobycie
nowych Ĩródeá dochodów, nabycie nowych kompetencji i rozwój wiedzy, dostĊp
do nowych rynków, zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego), niĪ gdyby dziaáaáy na
rynku autonomicznie. Ponadto kierownictwo wielu podmiotów dostrzega, Īe zamiast dáugotrwaáego, kosztowego i ryzykownego rozwijania szerokiego spektrum
róĪnych umiejĊtnoĞci i kompetencji we wáasnym zakresie znacznie lepszym rozwiązaniem moĪe okazaü siĊ zawiązywanie kooperacji i pozyskanie niezbĊdnych
zasobów od partnerów na rzecz wspólnego realizowania zlecenia klienta. Przystąpienie podmiotu do organizacji wirtualnej wiąĪe siĊ z gruntowną analizą, poáączoną z predykcją nowych warunków funkcjonowania i rozpoznaniem, czy
wspóápraca z innymi partnerami jest korzystna, nie bĊdzie skutkowaü nieakceptowalnym rozproszeniem zasobów i nie wpáynie na utratĊ pozycji rynkowej.
Podmioty zainteresowane kooperacją w ramach organizacji wirtualnej powinny
przede wszystkim rozpoznaü jej cel i zasady wspóápracy. Inne istotne zagadnienia
niezbĊdne do przeprowadzenia analizy w zakresie uczestnictwa w organizacji
wirtualnej przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Zagadnienia związane ze wspóádziaáaniem danego podmiotu w organizacji wirtualnej
Wymiar
Rynkowy

Zasoby i zdolnoĞci

Partnerzy

Architektura
sieci

TrwaáoĞü sieci

Stosunki
z partnerami
w sieci

Sterowanie
w sieci

Cele sieci

Zagadnienia do rozwaĪenia przez podmioty zainteresowane kooperacją w OW
– Czy uczestnictwo w OW jest zgodne z przyjĊtą strategią, celami i misją?
– Czy udziaá w OW pozwoli dostarczyü dotychczasowym i potencjalnym odbiorcom
nowych wartoĞci?
– Czy przystąpienie do OW pozwoli zwiĊkszyü udziaá w rynku?
– Jak przedstawia siĊ nasz obecny áaĔcuch wartoĞci (od akwizycji do momentu dostarczenia produktu odbiorcy)?
– Które z powyĪszych elementów áaĔcucha wartoĞci pokrywają siĊ z naszymi kompetencjami?
– Które obszary wáasnych zadaĔ zlecimy do wykonania innym podmiotom?
– Jak moĪna dla siebie osiągnąü najwiĊksze oddziaáywanie synergiczne?
– Czy sieü tworzą pojedyncze osoby, grupy osób czy teĪ organizacje gospodarcze?
– Jakie specjalne zadania stawia siĊ partnerom?
– Czy nasza kultura organizacyjna przystaje do wartoĞci wyznawanych przez innych
partnerów w OW?
– Czy posiadamy pozytywne doĞwiadczenia ze wspóápracy z partnerami stanowiącymi
potencjalnych kooperantów w OW?
– Jaką formĊ i liczebnoĞü powinna mieü OW, aby umoĪliwiü speánienie potrzeb odbiorcy i maksymalizacjĊ wartoĞci dodanej?
– Jakie zostaną zastosowane technologie informacyjno-komunikacyjne?
– Czy posiadamy odpowiedni potencjaá technologiczny niezbĊdny do uczestnictwa
w OW?
– Ile czasu zajmie nam przygotowanie do peánego uczestnictwa w OW?
– Czy naszym celem jest krótkotrwaáe, czy dáuĪsze partnerstwo?
– Jaki jest potencjalny czas funkcjonowania OW?
– Co trzeba w OW uregulowaü umowami, a które obszary i zasady nie wymagają
formalnego uregulowania (zaufanie zamiast umowy)?
– Jak przedstawia siĊ nasza wiedza o potencjalnych partnerach w OW?
– Czy wymagane są kontakty osobiste?
– Czy w ramach OW oczekuje siĊ jakichĞ stosunków, zaleĪnoĞci, i jakie bĊdą konsekwencje tych zaleĪnoĞci?
– Czy sieü jest sterowana centralnie i czy partnerstwo jest automatycznie koordynowane?
– Jak okreĞlamy (definiujemy) swoje wáasne role wewnątrz OW?
– Czy inne istniejące/potencjalne struktury sieciowe bĊdą/mogą oddziaáywaü na OW?
– Z jakiego waĪnego powodu decydujemy siĊ przystąpiü do OW: zapewnienia odpowiedniej jakoĞci, niskich kosztów, elastycznoĞci, dostĊpu do wiedzy, z powodu wraĪliwoĞci na czas, umiĊdzynarodowienia, wraĪliwoĞci na innowacje, itp.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Zimniewicz 2000, s. 326–330.

Podmioty zainteresowane kooperacją w ramach OW powinny akceptowaü
wspóádziaáanie w przestrzeni wirtualnej i dąĪyü do systematycznego rozwijania
swych kompetencji (szczególnie tych, które mogą byü wartoĞciowe dla potencjalnych partnerów i pozwolą w przyszáoĞci na efektywne uczestnictwo w takich miĊdzyorganizacyjnych strukturach jak organizacja wirtualna). Potencjalni uczestnicy
organizacji wirtualnej winni cechowaü siĊ równieĪ samoorganizacją, samokontrolą
oraz samodyscypliną w zakresie powierzonych do wykonania w ramach OW zadaĔ.
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2. Analiza SWOT dziaáalnoĞci gospodarczej
WĞród róĪnych metod i technik analitycznych sáuĪących strategicznej analizie
przedsiĊwziĊü, projektów, przedsiĊbiorstw lub innych obiektów – waĪną rolĊ peáni
analiza SWOT. Ogólnie analiza SWOT (S – Strengths, W – Weaknesses, O –
Opportunities, T – Threats) jest definiowana jako algorytm procesu analizy strategicznej, mający na celu systematyczną i wszechstronną ocenĊ zewnĊtrznych i wewnĊtrznych czynników okreĞlających kondycjĊ bieĪącą i potencjaá rozwojowy badanego obiektu (Gierszewska, Romanowska 2003). Poprzez analizĊ SWOT moĪna
zebraü, uporządkowaü i zaprezentowaü dane opisujące wnĊtrze organizacji wirtualnej oraz jej otoczenie.
Tabela 2
Analiza SWOT hipotetycznej organizacji wirtualnej (J. Kisielnicki)
Mocne strony (Strengths)
 DuĪa elastycznoĞü dziaáania
 DuĪa szybkoĞü realizacji transakcji
 Prowadzenie wspólnej polityki w zakresie
dziaáania organizacji
 ObniĪenie kosztów realizacji transakcji
 ObniĪenie nakáadów inwestycyjnych dla rozwoju organizacji
 Zmniejszenie do niezbĊdnego minimum prawnej
obsáugi transakcji
 Wkáad do wspólnej wirtualnej organizacji tego,
w czym kaĪdy z partnerów jest najlepszy i w
peáni profesjonalny

Sáabe strony (Weaknesses)
 KoniecznoĞü posiadania Ğrodków finansowych na
rozwój Technologii Informacyjnej (IT) umoĪliwiającej realizacjĊ transakcji, w tym: sieü globalną oraz duĪe bazy danych
 KoniecznoĞü istnienia zaufania do wszystkich
partnerów wspóápracujących w ramach wirtualnej
organizacji
 MoĪliwoĞü wáączenia siĊ do organizacji niesprawdzonych i niekompetentnych firm
 TrudnoĞci w egzekwowaniu naleĪnoĞci od sprawcy niepowodzenia transakcji
 Brak formalnego zwierzchnictwa oraz moĪliwe
trudnoĞci w koordynacji realizacji transakcji

Szanse (Opportunities)
 MoĪliwoĞü szybkiego reagowania na zmiany
w otoczeniu, a w szczególnoĞci szybkiej reakcji
na pojawienie siĊ niszy rynkowej,
 Realizacja transakcji mimo barier prawnych,
organizacyjnych i innych
 MoĪliwoĞü wykorzystywania najnowoczeĞniejszych metod i technik zarządzania
 MoĪliwoĞü wspóápracy z partnerami, którzy
w innych warunkach nie kooperowaliby ze sobą
 Brak uprzedzeĔ kulturowych, rasowych itp.
w kontaktach miĊdzy partnerami

ZagroĪenia (Threats)
 NiewydolnoĞü urządzeĔ komputerowych
 Brak uregulowaĔ prawnych dla funkcjonowania
organizacji wchodzących w skáad organizacji wirtualnych i ich odpowiedzialnoĞci wobec klientów
i wzglĊdem siebie
 Nieprzygotowanie organizacji, jak równieĪ klientów do korzystania z organizacji wirtualnej

ħródáo: J. Kisielnicki za: Grudzewski i inni 2007.

W literaturze dokonywano wielokrotnie analizy SWOT dla róĪnych hipotetycznych i realnych organizacji wirtualnych. Dla podmiotów rozwaĪających uczestnictwo w organizacjach wirtualnych analiza hipotetycznej OW umoĪliwi gáĊbsze
zrozumienie specyfiki tej formy kooperacji. W kolejnym etapie analiza SWOT dla
hipotetycznej OW moĪe staü siĊ punktem odniesienia, weryfikacji oraz korekty do
strategicznej analizy realnych wielopodmiotowych przedsiĊwziĊü w formie OW.
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Zaprezentowane analizy SWOT cechują siĊ ogólnoĞcią, jednak potencjalnym podmiotom rozwaĪającym uczestnictwo w sieciowych formach kooperacji pozwalają
zidentyfikowaü i przybliĪyü potencjaá organizacji wirtualnej.
Jednym z pierwszych badaczy, który juĪ w 1997 roku podjąá siĊ przedstawienia
analizy SWOT dla organizacji wirtualnej, jest J. Kisielnicki. Analiza SWOT przeprowadzona przez J. Kisielnickiego byáa wielokrotnie cytowana w wielu publikacjach poĞwiĊconych organizacji wirtualnej. Opracowane pozycjonowanie strategiczne hipotetycznej organizacji wirtualnej podlegaáo na przestrzeni ostatnich lat
pewnym zmianom. Zmodyfikowana wersja analizy SWOT opracowana przez J.
Kisielnickiego zostaáa ukazana w tabeli 2.
Inne ujĊcie analizy SWOT dla hipotetycznej organizacji wirtualnej zaproponowaá M. Hirsch, dodatkowo oznaczając argumenty literowo (U – utworzenie i D –
dziaáalnoĞü), które zostaáy zaliczone do silnych i sáabych stron OW. AnalizĊ potencjalnej organizacji wirtualnej przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3
Analiza SWOT hipotetycznej organizacji wirtualnej (M. Hirsch)
Mocne strony (Strengths)
– U SzybkoĞü stworzenia takiej organizacji
– U NiĪsze niĪ w przypadku organizacji rzeczywistej koszty powstania takiej organizacji
– D SzybkoĞü przepáywu informacji i realizacji
transakcji
– D àatwiejszy dostĊp do informacji innych czáonków organizacji
– D ElastycznoĞü dziaáania
– D NiĪsze niĪ w przypadku organizacji rzeczywistej koszty funkcjonowania organizacji
Szanse (Opportunities)
– Brak czĊĞci ograniczeĔ prawnych, z którymi
muszą borykaü siĊ organizacje rzeczywiste
– Dalszy rozwój infrastruktury informatycznej na
Ğwiecie, co umoĪliwi globalizacjĊ dziaáaĔ takiej
organizacji

Sáabe strony (Weaknesses)
– U/D KoniecznoĞü posiadania przez czáonków
organizacji kompatybilnej technologii informatycznej
– U/D NiepewnoĞü związana z maáą wiedzą na
temat partnerów (czy są uczciwi, rzetelni, czy
dotrzymają naszych zobowiązaĔ)
– D MoĪliwy brak jednoznacznego przywództwa
w takiej organizacji
– D Potrzeba stworzenia oĞrodka koordynującego
dziaáania takiej organizacji
ZagroĪenia (Threats)
– Pogorszenie warunków korzystania z ogólnodostĊpnej infrastruktury komunikacyjnej (przede
wszystkim Internet), które moĪe spowodowaü
koniecznoĞü budowy niezaleĪnych sieci áącznoĞci, czyli podwyĪszyü koszty funkcjonowania
– W przypadku niektórych krajów (chyba takĪe
Polski) niski stopieĔ rozwoju infrastruktury komunikacyjnej
– Próby przejĊcia kontroli nad przepáywem informacji przez organy administracyjne (vide: Chiny
a Internet)

ħródáo: Hirsch 1997.

Inne spojrzenie na analizĊ SWOT teoretycznej organizacji wirtualnej prezentuje S. Uzdowski (tabela 4). Autor ten podkreĞla kolektywny charakter przeprowadzonego badania, wskazując jednoczeĞnie, iĪ gáĊbokoĞü dokonanej analizy SWOT
jest w znacznym stopniu ograniczona przez ogólnikowy zakres przedmiotu badania.
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Tabela 4

Analiza SWOT hipotetycznej organizacji wirtualnej (S. Uzdowski)
Mocne strony (Strengths)
 Elastyczny model biznesowy
 Zintensyfikowany poziom konkurencyjnoĞci
 Zmniejszenie czasu potrzebnego do wprowadzenia na rynek nowych produktów i usáug
 KoherentnoĞü dziaáaĔ
 ZwiĊkszanie siáy przetargowej
 ObniĪanie kosztów
 Osiąganie efektu synergii
 Minimalizacja wydatków inwestycyjnych
 Poprzez scalanie kluczowych kompetencji nastĊpuje intensyfikacja know-how
 Wyeliminowanie ograniczenia czasowego,
dostĊp przez 24 h
 Poprzez integracjĊ powstaje moĪliwoĞü pozyskania deficytowych czynników produkcji
Szanse (Opportunities)
 MoĪliwoĞü osiągania korzyĞci dziĊki wspóápracy
z najdalej oddalonymi partnerami
 Szeroki dostĊp do rynku globalnego oraz lokalnego
 Pozyskiwanie nowych grup klientów
 Báyskawiczne reakcje na pojawiające siĊ zmiany
na rynku
 Realizacja przedsiĊwziĊü pomimo istnienia barier
organizacyjnych oraz legislacyjnych danego paĔstwa
 Osiąganie korzyĞci z poáączenia kluczowych
kompetencji grupy przedsiĊbiorstw
 MoĪliwoĞü implementacji najnowoczeĞniejszych
technologii
 Stosowanie najnowoczeĞniejszych metod zarządzania
 Wykorzystywanie dĨwigni kompetencyjnych
 Eliminacja barier kulturowych

Sáabe strony (Weaknesses)
 KoniecznoĞü posiadania oraz utrzymywania
technologicznej infrastruktury
 ZwiĊkszone wydatki inwestycyjne na rozwój
zaimplementowanych technologii
 Relacje oparte na wzajemnym zaufaniu
 MoĪliwoĞü integracji przedsiĊbiorstw niewnoszących poĪądanych kluczowych kompetencji
 MoĪliwoĞü pojawienia siĊ przedsiĊbiorstw typu
easy rider
 Ograniczone mechanizmy motywacyjne (telepraca)
 Zbiorowa odpowiedzialnoĞü oraz partycypacja
w realizowanej stracie
 Podziaá wypracowanego zysku wedáug stopnia
partycypacji
ZagroĪenia (Threats)
 Ograniczona wydajnoĞü infrastruktury technologicznej
 PodatnoĞü infrastruktury technologicznej oraz
zainstalowanego oprogramowania na ataki wewnĊtrzne oraz zewnĊtrzne
 Pokusa naduĪycia – moral hazard
 Brak umów prawnych dotyczących funkcjonowania czáonków wirtualnej organizacji
 Brak ogólnego nadzoru
 Brak koordynacji dziaáaĔ

ħródáo: (Uzdowski 2006, s. 181-182).

Z przedstawionych ujĊü analizy SWOT widaü, Īe potencjaá organizacji wirtualnej (wykorzystywanie mocnych stron) pochodzi z poáączonych zasobów i kompetencji ogóáu wspóápracujących w ramach OW podmiotów. PowyĪsze prezentacje
analiz SWOT podkreĞlają, Īe z powstaniem i dziaáalnoĞcią organizacji wirtualnej
wiąĪą siĊ równieĪ zagroĪenia o charakterze organizacyjnoprawnym, mentalnoĞciowym i technologicznym.
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Tabela 5
Analiza SWOT dla organizacji wirtualnej

Mocne strony (Strengths)
 Wysoka elastycznoĞü rynkowa i otwartoĞü na
szanse páynące z otoczenia
 Krótki czas powoáania OW i szybkoĞü w realizacji
zleceĔ klienta
 ObniĪenie kosztów transakcyjnych poprzez strukturalne i proceduralne uproszczenia
 Wykorzystywanie wyáącznie najlepszych zasobów
(kompetencji) kaĪdego z podmiotów
 Wspóádzielenie kosztów, ryzyka i wiedzy przez
partnerów OW
 Wysoka efektywnoĞü i skutecznoĞü procesów
informacyjnych
 Koncentracja na realizacji podstawowego celu
gospodarczego
 ZdolnoĞü do konkurowania z innymi (czĊsto
wiĊkszymi) podmiotami
 Niskie nakáady inwestycyjne niezbĊdne dla realizacji zlecenia klienta i dalszego rozwoju OW
 MoĪliwoĞü kreowania i dostarczania innowacyjnych produktów
Szanse (Opportunities)
 Rozwój e-biznesu, postĊpująca wirtualizacja
procesów gospodarczych oraz informatyzacja
przedsiĊbiorstw i instytucji
 Wielowymiarowy rozwój IT generujący szersze i
gáĊbsze moĪliwoĞci zastosowania technologii informacyjnej w gospodarce
 PogáĊbiająca siĊ tendencja do specjalizacji przedsiĊbiorstw
 Rozwój róĪnych form wspóádziaáania gospodarczego na rynkach (np. zawiązywanie aliansów
strategicznych, itp.)
 Tendencje do poszukiwania nowych rozwiązaĔ
poprawiających jakoĞü, obniĪających koszty
i ograniczających bariery prawne funkcjonowania
organizacji
 Wzrost mobilnoĞci personelu i rozwój telepracy
 MoĪliwoĞci sfinansowania inwestycji i projektów
w oparciu o Ĩródáa zewnĊtrzne (programy unijne,
fundusze)
 Wzrost popularnoĞci outsourcingu i innych metod
zarządzania
 Wzrost wiedzy dotyczących technologii informacyjnej oraz najnowszych technik zarządzania

Sáabe strony (Weaknesses)
 WystĊpowanie wysokiego poziomu zaufania
pomiĊdzy podmiotami tworzącymi OW
 KoniecznoĞü posiadania i uĪytkowania przez
kaĪdego z partnerów odpowiedniej i kompatybilnej technologii informacyjnokomunikacyjnej
 Brak wypracowanych reguá wspóápracy w razie
niepowodzenia (np. kwestia odpowiedzialnoĞci,
reklamacje, podziaá kosztów, itp.)
 Ryzyko wspóápracy w ramach OW z nieprofesjonalnym podmiotem (np. moĪliwoĞü naduĪywania wáadzy, samowola podmiotów, nieuczciwoĞü, brak bezpoĞredniej kontroli, itp.)
 Rozmyta toĪsamoĞü OW utrudniająca pozyskanie zaufania klientów
 MoĪliwoĞü wystĊpowania trudnoĞci w sterowaniu OW oraz problemy w opanowaniu przez
partnerów ogóáu umiejĊtnoĞci niezbĊdnych do
skutecznej kooperacji w przestrzeni wirtualnej
ZagroĪenia (Threats)
 Brak kompleksowych rozwiązaĔ makroekonomicznych (np. w zakresie miĊdzynarodowych
regulacji prawnych) dynamizujących powstawanie i rozwój przedsiĊbiorstw
 Bariery kulturowe i zachowawcze poglądy
czáonków róĪnych grup spoáecznych i zawodowych na nowe sposoby prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej
 MoĪliwoĞü wystąpienia problemów w zakresie
bezpieczeĔstwa procesów informacyjnych realizowanych w przestrzeni wirtualnej (np. cyberterroryzm, ataki hakerskie, dziaáalnoĞü wywiadowcza)

ħródáo: opracowanie wáasne.

Wszystkie zaprezentowane analizy SWOT uwypuklają przewagĊ czynników
pozytywnych nad negatywnymi, zarówno tych wewnĊtrznych, jak i zewnĊtrznych.
Potwierdza to atrakcyjnoĞü organizacji wirtualnej dla strategicznych wyborów
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wspóáczesnych podmiotów, jednakĪe dla peánego sukcesu niezbĊdne jest dogáĊbne
rozumienie istoty i specyfiki funkcjonowania OW.
Podsumowanie
Organizacja wirtualna stanowi przyszáoĞciową formĊ wspóápracy przedsiĊbiorstw o znacznym potencjale strategicznym. Organizacja wirtualna dostarcza
wielu korzyĞci, ale z tą formą wspóápracy wiąĪą siĊ równieĪ pewne zagroĪenia.
NarzĊdziem umoĪliwiającym ocenĊ zewnĊtrznych i wewnĊtrznych czynników
okreĞlających stan i potencjaá rozwojowy OW jest zaprezentowana w artykule analiza SWOT. Dalszy rozwój badaĔ poĞwiĊconych kooperacji w ramach dynamicznie
tworzonej sieci powiązaĔ oraz postĊp w technologiach IT sprzyjaü bĊdą wzrastającej popularnoĞci organizacji wirtualnych.
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STRATEGIC ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITY IN THE FORM OF
VIRTUAL ORGANIZATION
Summary

Virtual organizations make the form of cooperation of territorially dispersed subjects, evoked for the achievement of common goal. In the article the strategic analysis
of virtual organization was presented. In the paper strategic analysis of virtual organization’s business activity mainly with the application of SWOT analysis was performed.
On the background of different literature expressions was presented author’s proposal of
SWOT analysis for hypothetical virtual organization.
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