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Zarządzanie współczesnym
przedsiębiorstwem

ynamicznie narastająca złożoność współcze-
snego rynku wiąże się często ze zmianą rzą-
dzącej nim logiki. Liniowy charakter zmian

rynkowych, pozwalający kadrze zarządzającej na kom-
fort podejmowania decyzji opartych na modelach ra-
cjonalnego wyboru1), ustępuje coraz wyraźniej wystę-
powaniu zjawiska paradoksów. Takie warunki wymu-
szają zmianę sposobu postrzegania sytuacji problemo-
wych przez menedżerów, a co za tym idzie zmianę
sposobu funkcjonowania współczesnych przedsię-
biorstw. Umiejętność postrzegania i rozwiązywania
problemów w kategoriach paradoksów stanowi pod-
stawę podejmowania efektywnych decyzji, szczegól-
nie w perspektywie zarządzania strategicznego.

Traktowanie problemów strategicznych jako pa-
radoksów wymaga zrozumienia ich istoty. B. de Wit
i R. Meyer opisują paradoks w kategoriach problemu
posiadającego dwa krańcowe rozwiązania – jedno roz-
wiązanie jest prawdziwe i równocześnie drugie roz-
wiązanie jest prawdziwe2). Wobec powyższego, mając
do rozwiązania problem strategiczny, kadra zarządza-
jąca powinna wykorzystywać obydwa rozwiązania
w tym samym czasie i możliwie w jak największym
zakresie po to, aby maksymalizować korzyści z nich
płynące. Podstawowym paradoksem funkcjonującym
w obszarze zarządzania strategicznego jest porządek
kontra chaos. Pierwsza krańcowość prowadzi do sta-
bilizacji przedsiębiorstwa i jest warunkiem przetrwa-
nia, druga krańcowość zapewnia elastyczność i jest
warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa.

Wspomniana powyżej koncepcja dialektyczna ma
swoje odzwierciedlenie w praktykach menedżerskich.
Wyrazem tychże praktyk jest dynamiczna koncepcja
zarządzania, opracowana na podstawie badań empi-
rycznych przez S.L. Brown i K. Eisenhardt, znana
jako koncepcja zarządzania na krawędzi chaosu3). Spoj-
rzenie to obejmuje pięć zasadniczych elementów:
� improwizację, � wspólne dostosowywanie się, � od-
nowę, � eksperymentowanie, � kształtowanie tempa
zmian. Praktyki improwizacji polegają na łączeniu
innowacyjności ze zdolnością do efektywnych działań
bieżących. Wspólne dostosowywanie się kładzie nacisk
na jednoczesne wykorzystywanie efektu synergiczne-
go z utrzymaniem niezależności poszczególnych czę-
ści. Odnowa obejmuje zagadnienie korzystania z na-

bytych doświadczeń i kwestie odkrywania nowości.
Okazje i uczenie się są fundamentami eksperymento-
wania, które zespala zaangażowanie w przyszłość
z elastycznym kształtowaniem przyszłości. U podłoża
kształtowania tempa zmian jest reżyseria zmian i rytm
wyznaczany przez rynek.

Wprowadzenie koncepcji zarządzania na krawędzi
chaosu pozwala na efektywne poruszanie się w obsza-
rze sprzeczności strategicznych, jednakże koncepcja
ta wymaga przełamania wielu dotychczasowych sche-
matów myślowych. Jednym z nich jest dotychczaso-
we spojrzenie na zasoby przedsiębiorstwa, kładące
nacisk na zasoby materialne i nie doceniające zaso-
bów niematerialnych. W tym kontekście szczególnie
pomijane są elementy dynamiki społecznej jako no-
śnika efektywności przedsiębiorstwa. Tymczasem
umiejętne zarządzanie złożoną dynamiką społeczną
stanowi solidne narzędzie sprawnego wdrażania kon-
cepcji zarządzania na krawędzi chaosu, co za tym idzie
efektywnego godzenia sprzeczności strategicznych.

Zarządzanie sprzecznościami procesu
tworzenia strategii

ektura literatury przedmiotu wskazuje, iż
w badaniach z obszaru zarządzania strategicz-
nego następuje wyraźne przesunięcie uwagi

od treści strategii do procesów tworzenia strategii.
Większość projektów badawczych, związanych z pro-
cesami tworzenia strategii, ma charakter wielowymia-
rowych analiz teoretycznych (koncepcja paradoksów
Boba de Witta i Rona Meyera4); szkoły myślenia stra-
tegicznego opisane przez H. Mintzberga, B. Ahlstran-
da, J. Lampela5); kluczowe logiki badań strategii scha-
rakteryzowane przez C.A. Lengnick-Hall, J.A. Wolf-
fa6) itp.).

Podobne podejście prezentuje M. Bratnicki, który,
opisując proces tworzenia strategii przedsiębiorstwa
na bazie koncepcji pięciowymiarowej, używa metody
dialektycznej7). Zgodnie z powyższą koncepcją proces
tworzenia strategii jest złożoną konfiguracją jego po-
szczególnych wymiarów: ideologicznego, polityczne-
go, poznawczego, biurokratycznego oraz behawioral-
nego.

Wymiar ideologiczny opisywany jest przez sprzecz-
ność pomiędzy odgórnym ukierunkowaniem opartym
na przywództwie oraz wizji osobistej a oddolnymi ini-
cjatywami angażującymi ludzi we współprzyczynianie
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się do realizacji zamierzenia strategicznego. Mecha-
nizmem zespalającym jest tutaj tworzenie społeczno-
ści ludzi otwartych na krytykę i przestrzegających
podstawowych zasad etycznych tak, aby można było
efektywnie zarządzać wiedzą na potrzeby rozwo-
ju przedsiębiorstwa. Wymiar polityczny bazuje na
sprzeczności pomiędzy logiką globalną, nawiązującą
do interesów całego przedsiębiorstwa a racjonalnością
lokalną, odnoszącą się do praktycznej realizacji inte-
resów pojedynczych osób i grup osób. Zespolenie tejże
sprzeczności jest możliwe przez proces wspólnego
uczenia się, możliwego dzięki otwartości informacyj-
nej i kształtującego poczucie współodpowiedzialności
za osiąganie efektu synergicznego. Wymiar poznaw-
czy jest kształtowany na podstawie sprzeczności
pomiędzy formalnym planowaniem strategicznym
a oportunistycznym wykorzystywaniem nadarzających
się szans. Wspólną platformę tworzy tutaj ożywianie
przedsiębiorczości, przejawiające się w inteligentnym
eksperymentowaniu, możliwym dzięki poluzowaniu
bezpośredniej kontroli, przy zachowaniu priorytetów
w alokacji zasobów. Wymiar biurokratyczny opisywa-
ny jest przez sprzeczność pomiędzy wykorzystywa-
niem struktury jako narzędzia dostosowania przed-
siębiorstwa a wykorzystywaniem struktury do kreowa-
nia nowego otoczenia konkurencyjnego. Fundamen-
tem zespolenia w tym przypadku jest samoorganiza-
cja, przejawiająca się w istnieniu samodzielnych mo-
dułów nawiązujących współpracę z innymi modułami
w celu uzupełnienia posiadanych kompetencji i przy-
dania większej wartości. Wymiar behawioralny opisy-
wany jest przez sprzeczność pomiędzy mechanizma-
mi stabilizującymi zachowania organizacyjne a mecha-
nizmami je destabilizującymi w celu ułatwienia zmia-
ny organizacyjnej. Płaszczyzną zespalającą jest tutaj
improwizacja oparta na porozumiewaniu się w czasie
rzeczywistym, bezwzględnym przestrzeganiu nielicz-
nych reguł formalnych, ustawicznej gotowości do
zmian, wykorzystywaniu starego i odkrywaniu nowe-
go, bilansowaniu bezpieczeństwa i ryzyka za pomocą
kształtowania tempa i zakresu zmian.

Zgodnie z logiką dialektyczną tworzenie strategii
przedsiębiorstwa jest zorientowane na godzenie po-
tencjalnych sprzeczności, jakie mogą wyniknąć z de-
cyzji i działań w opisanych powyżej dziedzinach pro-
cesu tworzenia strategii.

Zagadnienie zaufania w perspektywie
nauk o zarządzaniu

pośród różnorodnych opracowań zagadnienia
dynamiki społecznej bardzo wyraźnie wyła-
nia się koncepcja zaufania8). Zaufanie jako

kategoria z zakresu nauk o zarządzaniu ma dość
ugruntowaną pozycję, jednakże złożoność zagadnie-
nia zaufania powoduje różnorakie jego interpretacje.
Badacze zarządzania opisują zaufanie w postaci kon-
cepcji wielowymiarowych, uwzględniających jego wie-
loaspektowe uwarunkowania. W jednej z ciekawszych
koncepcji zaufanie opisywane jest w postaci modelu

pięciowymiarowego9): � wymiar osobowościowy (za-
ufanie bazuje na systemie norm i wartości wyznawa-
nym przez podmioty danej relacji), � wymiar kalku-
lacyjny (zaufanie bazuje na fundamencie porówny-
wania przewidywanych kosztów i korzyści z nawią-
zania danej relacji), � instytucjonalny (zaufanie ba-
zuje na przejrzystości i stabilności otoczenia, w któ-
rym zachodzi dana relacja), � percepcyjny (zaufanie
bazuje na wzajemnym postrzeganiu się), � kumula-
cyjny (zaufanie opiera się na wzajemnej wiedzy). Po-
wyższa koncepcja uwzględnia różnorakie uwarunko-
wania zaufania i pozwala na uznanie zaufania jako
istotnego wyznacznika kapitału społecznego organi-
zacji10).

Użycie pojęcia „kapitał” w stosunku do aspektów
społecznych przedsiębiorstwa (w tym zaufania) może
wzbudzać wątpliwości; istnieje jednak wiele argumen-
tów za tym przemawiających. Podstawowe charakte-
rystyki zaufania jako kapitału przedsiębiorstwa moż-
na przedstawić następująco11): � można w nie inwe-
stować inne zasoby, oczekując na uzyskanie potencjal-
nych korzyści, � ma charakter kompleksowy i jest
zdatne do przekształceń, � cechuje się małą płynno-
ścią oraz dużą „przyczepnością”, � może być użyte
w stosunku do innych zasobów zarówno jako substy-
tut, jak i dobro komplementarne, � wymaga ciągłego
podtrzymywania, musi być okresowo odnawiane i po-
twierdzane, � nie ma przewidywalnego tempa zuży-
cia, � jest zasobem wspólnym i nie stanowi własności
osób, które z niego korzystają, � jest ulokowane
w relacjach zachodzących pomiędzy podmiotami.
Główny problem związany z rozpatrywaniem zaufa-
nia w kategoriach kapitału przedsiębiorstwa leży
w trudnościach z precyzyjnym oszacowaniem inwe-
stycji w jego budowanie oraz korzyści z niego płyną-
cych. Można jednak stwierdzić, iż szerokie spojrzenie
na przedsiębiorstwo pozwala zakwalifikować zaufanie
do grona cennych zasobów strategicznych organi-
zacji.

Strategiczna cenność zasobu zaufania jest szcze-
gólnie widoczna w warunkach zarządzania paradok-
sami. Z jednej strony, zaufanie, tworząc sieć wzajem-
nych zobowiązań do wywiązywania się z podjętych
zadań (pod rygorem szybkiej utraty zbudowanego za-
ufania) oraz będąc doskonałym kanałem przekazywa-
nia wiedzy, spełnia rolę mechanizmu kontrolno-koor-
dynacyjnego, a tym samym przyczynia się do utrzy-
mywania porządku i przetrwania przedsiębiorstwa.
Z drugiej strony, zaufanie – redukując potrzebę two-
rzenia sztywnych struktur formalnych oraz umożli-
wiając skierowanie większych zasobów (uwolnionych
poprzez akceptację limitów przewidywalności) na
twórcze aktywności, prowadzi do elastyczności, a co
za tym idzie rozwoju przedsiębiorstwa. Zaufanie ma
także duże znaczenie w perspektywie dialektycznego
procesu tworzenia strategii, pełniąc różnorakie role
(np. spoiwa otwartej społeczności, sieci komunikacyj-
nej, mechanizmu samokontroli i koordynacji, mecha-
nizmu pozwalającego na akceptację ryzyka i redukcję
kompleksowości otoczenia) stanowi swoistą platfor-
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mę, pozwalającą na wykorzystywanie kolejnych krań-
cowości procesu tworzenia strategii.

Wpływ zaufania na zarządzanie
sprzecznościami: badania empiryczne

rzeprowadzone badania miały charakter za-
równo badań ilościowych, jak i jakościowych.
Podstawową metodą badawczą była metoda

indukcyjna, zastosowano techniki ankietowe oraz
techniki współuczestniczące. Badania obejmowały 100
organizacji, zróżnicowanych pod względem: branży,
struktury organizacyjnej, pozycji rynkowej, rodzaju
działalności. Kryterium doboru organizacji do próby
badawczej było posiadanie wykształconej warstwy spo-
łecznej (organizacje średnie i duże) oraz funkcjono-
wanie w warunkach przynajmniej średniego natęże-
nia walki konkurencyjnej. Badania prowadzone były
w latach 2000–2001 na terenie Górnego Śląska.

Przeprowadzone badania pozwoliły na skonstru-
owanie dialektycznego modelu procesu tworzenia stra-
tegii dla przedsiębiorstw o wysokim poziomie zaufa-
nia, z uwzględnieniem dwóch głównych profili zaufa-
nia (zob. rys. 1.)12).

W przypadku przedsiębiorstw o wysokim poziomie
zaufania emocjonalnego występował najczęściej pro-
ces tworzenia strategii kształtowany na bazie silnego
ukierunkowania nadawanego przez kadrę zarządza-
jącą oraz jednoczesnego tworzenia warunków sprzy-
jających oddolnym inicjatywom. Wdrażanie wyznaczo-
nej wizji wynikało z podążania za globalnymi celami
przedsiębiorstwa, uwzględniało także oczekiwania
wielu stron. Strategia przedsiębiorstwa była więc wy-
nikiem kompromisu łagodzącego rozbieżne interesy.
Konkurencyjna strategia przedsiębiorstwa bazowała

na rozważnym planowaniu i przygotowywaniu się do
przewidywanych zdarzeń przez odpowiednie rozmiesz-
czenie kluczowych zasobów. W procesie tworzenia stra-
tegii występowało wiele mechanizmów nieformalnych
utrzymujących porządek i stabilizujących zachowania
ludzi. Charakterystyczne dla powyższego modelu było
słabe oddziaływanie struktur organizacyjnych.

W przypadku przedsiębiorstw o wysokim poziomie
zaufania racjonalnego występował najczęściej proces
tworzenia strategii ukierunkowywany silną wizją ka-
dry zarządzającej z udziałem oddolnych inicjatyw. Siłą
przewodnią procesu tworzenia strategii było podąża-
nie za celami przedsiębiorstwa z mniejszym naciskiem
na uwzględnianie partykularnych interesów. Podob-
nie jak w poprzednio opisywanym modelu, strategia
konkurencyjna bazowała na rozważnym planowaniu
i przygotowywaniu się do przewidywanych zdarzeń
przez odpowiednie rozmieszczenie kluczowych zaso-
bów, jednakże w jednakowym stopniu była ona rezul-
tatem dążenia do jak najlepszego wykorzystania nie-
przewidzianych zmian sytuacji. Strategia wyłaniała
się często jako szybka reakcja na nadarzające się oka-
zje. Występowało tutaj także wiele mechanizmów
utrzymujących porządek i stabilizujących zachowania
ludzi. Udział struktur organizacyjnych w procesie
tworzenia strategii nie był tak duży jak poprzednio
opisanych aspektów, jednakże struktura organizacyj-
na ułatwiała ludziom radzenie sobie z bieżącymi wa-
runkami prowadzenia działalności na danym rynku,
a jednocześnie używana była jako narzędzie wspiera-
jące tworzenie nowego środowiska konkurencyjnego,
dzięki czemu sprzyjała zmienianiu zewnętrznych wa-
runków w celu wyprzedzenia rywali.

Porównując obydwa modele można wysnuć kilka
interesujących wniosków:

,

P

Rys. 1. Wpływ zaufania na zarządzanie sprzecznościami procesu tworzenia strategii
Źródło: opracowanie własne. Wykorzystano: StatSoft, Inc. [2000]. STATISTICA for Windows [Computer program manual].
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� przedsiębiorstwa o racjonalnym profilu zaufania
charakteryzowały się większym nasileniem wymiarów
procesu tworzenia strategii,
� przedsiębiorstwa o emocjonalnym profilu zaufa-
nia wykazywały się większym stopniem zespolenia
krańcowości procesu ideologicznego oraz polityczne-
go,
� w przedsiębiorstwach o racjonalnym profilu zau-
fania występowała nieznaczna asymetria w wymiarze
ideologicznym i politycznym, która oznaczała przewa-
gę odgórnego ukierunkowania nad oddolnymi inicja-
tywami oraz interesu globalnego nad interesami lo-
kalnymi,
� w zakresie wymiaru poznawczego przedsiębior-
stwa o racjonalnym profilu zaufania wykorzystywały
jednocześnie zalety formalnego planowania oraz opor-
tunistycznego wykorzystywania szans; przedsiębior-
stwa o emocjonalnym profilu zaufania były wyraźnie
zdominowane przez mechanizmy formalnego plano-
wania,
� wymiar biurokratyczny oddziaływał na proces
tworzenia strategii tylko w organizacjach o racjonal-
nym profilu zaufania; oddziaływanie to charaktery-
zowało się jednoczesną koncentracją na rynku oraz
na zasobach,
� w obszarze procesu behawioralnego obydwie gru-
py przedsiębiorstw wykazywały wyraźną asymetrię
w kierunku stabilizacji zachowań.

Syntetyzując otrzymane wyniki badań empirycz-
nych można stwierdzić, iż zaufanie jest mechanizmem
pozwalającym na zespalanie sprzeczności procesu two-
rzenia strategii. Szczególnie cenny w powyższej per-
spektywie jest racjonalny profil zaufania oparty na
zrównoważonej konfiguracji teoretycznych wymiarów
zaufania. Jedynym wymiarem procesu tworzenia stra-
tegii, w którym zauważono wyraźną asymetrię krań-
cowości towarzyszącą obydwu profilom zaufania
(w kierunku stabilizacji zachowań) był wymiar beha-
wioralny. Powyższa zależność wskazuje, iż zaufanie
sprzyja raczej zmianom ewolucyjnym. Wykorzystywa-
nie krańcowości „destabilizacja zachowań” (niezbęd-
nej we wprowadzaniu zmian radykalnych) wymaga
pewnych impulsów pobudzających, zakłócających ist-
niejące struktury zaufania.

Mariusz Bratnicki, Piotr Kordel
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ny tutaj „zaufanie emocjonalne”), najbardziej charakte-
rystyczny dla badanej populacji, oparty był głównie na
osobowościowych aspektach zaufania i wyrażany głów-
nie przez stopień wzajemnej empatii, wrażliwości oraz
tolerancji. Drugi profil (nazwany tutaj „zaufanie racjo-
nalne”) oparty był na bardziej zrównoważonej konfigura-
cji teoretycznych wymiarów zaufania i opisywany na ba-
zie wzajemnej empatii, przejrzystości i sprawiedliwości
istniejących struktur formalnych oraz wysokiej motywa-
cji kadry do realizacji celów przedsiębiorstwa.
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