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wskaźnika. Co ważne jednak, nie ma to wpływu na
liczebność spółek w kolejnych klastrach przy analizie
K-Means. Wskazuje to na fakt, że w czasach kryzysu,
znacznie większe są odległości między najlepszymi
i najgorszymi w branży, jednak firmy radzące sobie
z kryzysem są ciągle blisko siebie.

Niniejsze badanie obarczone jest kilkoma ograni-
czeniami. Po pierwsze, badane były jedynie spółki gieł-
dowe. Bardzo wartościowe byłoby porównanie niniej-
szych wyników z podobną analizą przeprowadzoną na
spółkach nie należących do sektora publicznego. Wy-
daje się jednak, że wyjście poza obszar firm giełdo-
wych nie jest możliwe ze względu na dostępność
danych.

Drugim, ewidentnym problemem jest horyzont
czasowy. Nie tylko jest on dość krótki (w porównaniu
z przywoływanymi już badaniami amerykańskimi), ale
także zawiera bardzo silne wahania koniunkturalne
uniemożliwiające analizę absolutnych wartości wyni-
ków finansowych badanych spółek.

Wydaje się, że coraz większy procentowy udział
najlepszego klastra firm będzie musiał prowadzić do
jego rozbicia w długim okresie5) i wyłonienia firm-li-
derów. Bardzo wartościowa wydawałaby się analiza
tempa zmian (detronizacji) w tej grupie przedsię-
biorstw.
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PRZYPISY
1) Wskaźnik zmiany na poziomie 50% powoduje rutynowe

odrzucanie w badaniach, sygnalizuje bowiem zasadni-
cze zmiany typu fuzje, akwizycje, dezinwestycje itd. Por.
(D’Aveni 1994).

2) Dzięki temu można wyróżnić swoiste grupy strategiczne
firm, które różni nie tyle zbiór aktywów i stosowanych stra-
tegii, ale efektywność działania. Por. H. DAEMS, H. THO-
MAS, Strategic Groups, Strategic Moves and Performan-
ce, Pergamon, Oxford 1994.

3) H1. Średnia przewaga konkurencyjna (wyrażona rentą eko-
nomiczną) liderów branży nad pozostałymi graczami bę-
dzie się zmniejszała.
H2. Średnie wyniki liderów branż będą coraz bardziej zbli-
żone do siebie.

4) Korelacja tej zmiennej nie jest istotna z liczebnością (rów-
nież procentową) kolejnych klastrów.

5) Jeśli trend zarysowany w tym badaniu okaże się długo-
okresowy.
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Przyjmując za R.W. Griffinem [8, s. 38] zarządza-
nie jako zestaw działań takich, jak: planowanie i po-
dejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie,
skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych
z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób
sprawny i skuteczny, dostrzegamy instytucjonalne,
funkcjonalne i atrybutowe podejście do definiowanej
kategorii. W ujęciu instytucjonalnym [15, s. 18] za-
rządzanie wskazuje na grupę osób, której powierzono
w organizacji uprawnienia do wydawania poleceń in-
nym członkom organizacji; zarządzanie wykonują
wszyscy pracownicy organizacji, którzy objęli funkcje
przełożonych, czyli menedżerowie począwszy od mi-
strza, a na prezesie zarządu kończąc. W podejściu
funkcjonalnym zarządzanie dotyczy działań, które
służą do kierowania procesem pracy, tzn. do wszyst-
kich czynności niezbędnych do realizacji zadań oraz
osiągnięcia celów organizacji. W aspekcie atrybutowym
zarządzanie oznacza racjonalne i efektywne wykorzy-
stywanie zasobów organizacji bez zbędnego marno-
trawstwa.

Na podstawie powyższego podejścia do zarządza-
nia można stwierdzić, że współczesne zarządzanie
należy rozważać jako społeczne działanie cechujące się
przede wszystkim:
� racjonalnością, celowością, zorganizowaniem,
sprawnością i skutecznością;
� sformalizowaniem – zarządzanie jest realizowane
na podstawie ustalonych norm, w tym prawnych, za-
sad, reguł, procedur itp.;
� asymetrią stosunków międzyludzkich wynikającą
z funkcjonowania w organizacjach grupy ludzi upraw-
nionych do wydawania poleceń innym członkom or-
ganizacji;
� współdziałaniem zespołów ludzkich w ramach da-
nej organizacji w zakresie osiągania ustalonych celów.

Z kwestią asymetrii działania i relacji międzyludz-
kich w organizacji są związane decyzyjność i odpowie-
dzialność. Kierownik naczelny [5, s. 112–113] zapew-
nia warunki organizacyjne, materialne, a także ogól-
ny klimat współdziałania grupy kierowniczej, on po-
nosi również współodpowiedzialność organizacyjną
i administracyjną wraz z innymi menedżerami za po- ,
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dejmowane decyzje i funkcje zarządcze związane z ich
wykonywaniem, za modyfikowanie celów działania or-
ganizacji  i jej struktury, aby mogła dopasować się do
zmieniających się wymagań otoczenia. Menedżerowie
odpowiadają więc za utrzymanie witalności organiza-
cji, którą kierują.

Jednym z elementów systemów zarządzania, któ-
ry istotnie wpływa na stopień funkcjonującej w orga-
nizacji asymetrii grup społecznych uczestniczących
w procesie zarządzania jest styl zarządzania. Może on
zmniejszać bądź zwiększać dystans występujący mię-
dzy menedżerami a pracownikami. Na podstawie
stwierdzeń J. Penca [12, s. 427] i W. Gabary [6, s. 968]
można zdefiniować styl zarządzania jako preferowa-
ny przez organ zarządzający zespół względnie stałych
technik (metod) zarządzania utrwalonych w systemie
zarządzania organizacją, które zapewniają koordyna-
cję działania jej społecznych i technicznych podsyste-
mów w zakresie osiągania strategicznych celów. Poję-
cie „styl zarządzania” ujmuje zarządzanie w podej-
ściach instytucjonalnym, funkcjonalnym i atrybuto-
wym uwzględniając problem asymetrii organizacyjnej.

Schemat organizacji jako wyodrębnionej części oto-
czenia z uwzględnieniem asymetrii stosunków mię-
dzyludzkich przedstawia rysunek.

Asymetria organizacyjna ujęta w schemacie orga-
nizacji odnosić się może zarówno do gospodarki naro-
dowej, przedsiębiorstwa i innych organizacji wchodzą-
cych w skład struktury społecznej. Odzwierciedla ona
nie tylko podział pracy w organizacji, ale również za-
sadę podziału odpowiedzialności za osiąganie celów
organizacyjnych; w tym przypadku asymetria ma cha-
rakter funkcjonalny. Ujawnia ona sprzeczność [1,
s. 69] między logiką globalną odnoszoną do całego
przedsiębiorstwa (gospodarki) i dającą podłoże koor-
dynacji a konkretnymi, lokalnymi, autonomicznymi
interesami.

Asymetria funkcjonalna generuje asymetrię: kom-
petencyjną, strukturalną, kulturową, dystrybucyjną
oraz emocjonalną i motywacyjną.

Kompetencyjna asymetria związana jest ze
zróżnicowanym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez
stanowiska kierownicze bądź wykonawcze na wiedzę,
zdolności, doświadczenia i postawy pracowników. Ce-
chy te są składową kompetencji [14, s. 106] przedsię-
biorstwa oraz ludzi stanowiących jego kierownictwo
i pracowników. Od menedżerów wymaga się umiejęt-
ności [10, s. 114–115]: technicznych i koncepcyjnych
niezbędnych z punktu widzenia efektywności plano-
wania, organizowania, formułowania polityki i rozwią-
zywania problemów strategicznych; interpersonal-
nych: umiejętności komunikowania się, sprawowania
władzy i motywowania podwładnych. Sprawowanie
funkcji zarządczych zgłasza więc zapotrzebowanie na
specyficzne kompetencje menedżerów, które najczę-
ściej związane są z posiadaniem wyższego wykształ-
cenia, wyższych kwalifikacji, stosownych uprawnień
i zróżnicowanych doświadczeń. Stanowiska pracowni-
cze wymagają z reguły specjalistycznych umiejętno-
ści technicznych.

Strukturalna asymetria odzwierciedla:
� więzi hierarchiczne obejmujące relacje nadrzędno-
ści i podporządkowania;
� więzi funkcjonalne zachodzące pomiędzy jednost-
kami organizacyjnymi albo pracownikami przejawia-
jące się w udzielaniu pomocy w realizacji zadań orga-
nizacyjnych z tytułu ich zróżnicowanych kompeten-
cji; pomocy udzielają pracownicy (jednostki) o więk-
szych kompetencjach pracownikom o mniejszej wie-
dzy, doświadczeniu i uprawnieniach;
� różnice ilościowe grup kierowniczych i pracowni-
czych – struktury płaskie bądź smukłe informują, że
liczba kierowników w danej organizacji jest zawsze
mniejsza niż liczba pracowników.

Struktura organizacyjna i systemy działania przed-
stawiają także, według M. Bratnickiego [1, s. 70],
sprzeczność między strukturą jako narzędziem dopa-
sowania przedsiębiorstwa a wykorzystywaniem struk-
tury do kreowania nowego otoczenia konkurencyjne-
go. Racjonalność biurokratyczna zespala koncentra-

Rys. Model organizacji i jej asymetria
Źródło: opracowanie własne.
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cję uwagi na rynkach z koncentracją na zasobach, pod-
porządkowanie otoczeniu z utrzymywaniem swobody
wyboru strategicznego do kształtowania reguł gry
ekonomicznej.

Kulturowa asymetria wskazuje na występowa-
nie w organizacji kultury menedżerskiej i kultury pra-
cowniczej. Są one ukształtowane przez odrębne men-
talności, rodzaj wykonywanych zadań i odpowiedzial-
ności. Reprezentanci tych kultur prezentują odmien-
ne nastawienie do ludzi, organizacji, procesów pracy,
pieniędzy, czasu, techniki, autorytetu. Między przed-
stawicielami tych kultur występują permanentne kon-
flikty. Dochodzi między nimi do nieporozumień, na-
wet w atmosferze współpracy. Według E. Scheina [9,
s. 41–43], w każdym dużym przedsiębiorstwie istnie-
je mniej lub bardziej udana koegzystencja trzech kul-
tur menedżerskich:
� Operacyjnej, reprezentowanej przez menedżerów
odpowiedzialnych za codzienną działalność (produk-
cję, usługi, dostawy, zaopatrzenie, rozliczenia). Przed-
stawiają oni głębokie przekonanie, że sukcesy przed-
siębiorstwa zależą od pozyskiwania zdolnych ludzi
i dobrego organizowania współpracy między nimi. Me-
nedżerowie operacyjni doceniają rolę czynników finan-
sowych, ale nie stanowią one priorytetu w ich działal-
ności. Odznaczają się także sceptycznym nastawieniem
do „przełomowych rozwiązań” i wiedzą, że na ogół
technika nie spełnia pokładanych w niej nadziei, jeśli
brakuje ludzi, którzy potrafią właściwie ją wykorzy-
stać i kompensować jej słabości. Od swych współpra-
cowników bądź podwładnych oczekują nie tylko umie-
jętności fachowych, lecz również lojalności, szczerości
i gotowości do izolowania osób, które nie mają takich
cech.
� Wykonawczej demonstrowanej przez prezesów,
członków zarządu, radę nadzorczą, szefów działów,
menedżerów zajmujących się finansami. Doceniają oni
rolę potencjału ludzkiego, ale priorytetem jest stan
wolnej gotówki. Mają poczucie odpowiedzialności wo-
bec akcjonariuszy i myślą przede wszystkim o popra-
wie zysku.
� Inżynierskiej, reprezentowanej przez specjalistów
z określonych dziedzin techniki, zwłaszcza zajmują-
cych się informatyką i organizacją procesów produk-
cji. Problemy innych ludzi, dla tej grupy menedżerów
są sprawami drugorzędnymi, a człowiek postrzegany
jest jako najsłabszy element zaprojektowanego syste-
mu działania.

Menedżerowie ukształtowani przez jedną z tych
kultur, w opinii E. Scheina, mają poważne trudności
z wczuwaniem się w odmienny sposób postrzegania
spraw. Reprezentanci kultury operacyjnej doceniają
potencjał ludzki. Przedstawiciele kultury wykonawczej
widzą zatrudnionych jako czynnik kosztów. Menedże-
rowie kultury inżynierskiej patrzą z niechęcią na ludzi,
którzy ich zdaniem wnoszą nadmierne ryzyko do inte-
ligentnie zaprojektowanych systemów technicznych.

Kultura pracowników z reguły zawiera elementy
paternalizmu [11, s. 220]: pewność zatrudnienia, mi-
nimum socjalne, niezbyt wysokie wymagania, jeśli
chodzi o dyscyplinę pracy, traktowanie ludzi jako re-
alizatorów systemu i zarazem petentów systemu.

Kultura organizacyjna [1, s. 69–70] zawiera także
sprzeczność między odgórnym ukierunkowaniem a od-

dolnymi inicjatywami: � racjonalność ideologiczna ze-
spalająca redukcjonizm z emergencją; � rozmyślne
ukierunkowanie przedsiębiorstwa przez kadrę zarzą-
dzającą z oddolnym wyłanianiem się strategicznego
ukierunkowania i z brakiem zaprogramowania budo-
wania kompetencji; � optymalizację strumienia pie-
niądza z poleganiem na przywództwie z wykorzysty-
waniem dynamiki procesów społecznych; � rentow-
ność z odpowiedzialnością społeczną. Organizację prze-
nika sprzeczność między mechanizmami stabilizują-
cymi zachowania organizacyjne dla wzmocnienia nie-
zawodności funkcjonowania a mechanizmami desta-
bilizującymi te zachowania w celu ułatwienia zmiany
organizacyjnej.

Asymetria dystrybucyjna dotyczy dysproporcji
występujących w organizacjach w zakresie wynagro-
dzeń za pracę. Korzystniejsze w stosunku do pracow-
ników warunki wynagradzania otrzymują menedże-
rowie.

O skali asymetrii dochodowej świadczy między in-
nymi porównanie nominalnych wynagrodzeń mene-
dżerów i pracowników; otóż na początku lat 80. ubie-
głego stulecia prezes zarządu w USA [4, s. 9–23] zara-
biał przeciętnie 40 razy więcej niż szeregowy pracow-
nik; dzisiaj otrzymuje ponad 500 razy więcej (w 350
wielkich koncernach amerykańskich średnie dochody
prezesa w 2001 r. wyniosły 1,6 mln dolarów); w wielu
niemieckich przedsiębiorstwach członkowie zarządu
zarabiają ponad 100 razy więcej od pracowników.

Wynikiem wyżej opisanych rozbieżności występu-
jących w organizacjach jest asymetria emocjonal-
na i motywacyjna. Wiąże się ona ze statusem pra-
cy, „dobrami pozycyjnymi” [6, s. 210], które określają
pozycję człowieka wobec innych w hierarchii społecz-
nej. Stanowiska pracy menedżerów są z reguły wypo-
sażone w urządzenia bardziej przyjazne człowiekowi
niż stanowiska pracownicze. Tylko z tego względu
praca menedżerów jest mniej przykra niż praca pra-
cowników. Uczucie dumy pojawia się u danego czło-
wieka [7, s. 210–211], gdy zostaje on uznany za osobę
posiadającą odpowiedni status (a taki menedżerowie
uzyskują w sposób formalny). Ludzie oceniają się jako
szczęśliwsi o tyle, o ile są bogatsi od innych. Okazuje
się, że poczucie szczęścia wiąże się z relatywnym, a nie
absolutnym dochodem. Relatywizm dochodowy ściśle
występuje w każdej organizacji; on też budzi poczucie
niepewności, w tym egzystencjonalnej o różnym stop-
niu nasilenia w zależności od pozycji pracownika
w strukturze organizacyjnej. Asymetria emocjonalna
i motywacyjna jest pogłębiona przez asymetrię in-
formacyjną wynikającą ze zróżnicowanego stopnia
dostępu do źródeł informacji.

Relatywne zróżnicowanie dochodów rodzi także
zróżnicowany stopień wzajemnego zaufania bądź nie-
ufności.

Funkcjonowanie asymetrii organizacyjnej rodzi
skutki pozytywne i negatywne dla organizacji. Pozy-
tywność asymetrii ukazuje się w kształtowaniu dyna-
miki organizacyjnej. Różnorodność interesów uczest-
ników organizacji nadaje organizacji ruch; różnice
funkcjonalne pozwalają naczelnym menedżerom do-
strzegać żywotne cele organizacji, których osiąganie
umożliwia funkcjonowanie organizacji i generowanie
korzyści umożliwiających zaspokajanie potrzeb jej ,
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uczestników. Negatywny aspekt asymetrii organiza-
cyjnej przejawia się w efektywności funkcjonowania
organizacji w sensie rzeczowym, której komplemen-
tarnym aspektem jest organizowanie wymagające har-
monizacji działania poszczególnych części organiza-
cji. Prawa harmonizacji [13, s. 76] określają, że przy
pracy podzielonej na wiele wspólnie działających or-
ganów otrzymuje się tym lepszy skutek ekonomicz-
ny, im dokładniej są do siebie dobrane współdziałają-
ce organy. Przy współdziałaniu wielu organów otrzy-
muje się tym lepszy skutek ekonomiczny, im czasy
działania poszczególnych organów są dokładniej ze
sobą uzgodnione. Asymetria organizacyjna utrudnia
dobór współdziałających organów, co powoduje obni-
żenie efektywności i skuteczności działania organi-
zacji.

Harmonizacja działania organów organizacji jest
domeną stylów zarządzania. Stąd też rolą stylów za-
rządzania jest określenie optymalnych, ze względu na
skutek ekonomiczny, różnorodnych wymiarów asyme-
trii organizacyjnej. Chodzi o to, aby styl zarządzania,
uwzględniając dynamikę działania organizacji, przy-
czyniał się do dokładniejszego doboru, dopasowywa-
nia funkcjonujących części składowych organizacji.
Rodzi to potrzebę zmniejszania stopnia asymetrii or-
ganizacyjnej w różnych wymiarach. Zarządzanie
przedsiębiorstwem jest dobre, według F. Malika [3,
s. 16–17], tylko wtedy, jeśli służy interesom przedsię-
biorstwa, a nie jakimś grupom interesów. Najwyższym
celem jest zdrowie i trwałość egzystencji przedsiębior-
stwa. Dyscyplina finansowa i zysk to najważniejsze
przykazania, ale jednak nie są one wszystkim, należy
mieć na uwadze przede wszystkim umacnianie pozy-
cji rynkowej, by właśnie dzięki temu osiągnąć wzrost.
Ludzie mogą być gotowi do ofiar w interesie przedsię-
biorstwa, ale nie po to, by uczynić bogatych ludzi jesz-
cze bogatszymi. Długoterminowy interes uczestników
biznesu [7, s. 232–233] w gospodarce rynkowej wy-
maga zbudowania i utrzymania reputacji uczciwego,
rzetelnego, dbającego o wysoką jakość i w ogóle czy-
niącego dobrze. Przymioty te stają się atutem ekono-
micznym i jako takie z reguły stają się cenne nawet
dla jednostek i firm zainteresowanych wyłącznie zy-
skiem. Gospodarka rynkowa opiera się na budowaniu
kapitału społecznego [7, s. 24] rozumianego jako ze-
spół nieformalnych wartości i norm, które uznają
członkowie danej grupy i które umożliwiają współpra-
cę. Przedsiębiorstwo może wytwarzać kapitał społecz-
ny inwestując w szkolenia i treningi interpersonal-
nych umiejętności współpracy; może tworzyć swoją
kulturę. Sprzeczność między strategią a kulturą przed-
siębiorstwa, według J. Brilmana [2, s. 65], jest przy-
czyną wielu niepowodzeń w osiąganiu celów strate-
gicznych.

Okazuje się, co podkreśla M. Bratnicki [1, s. 91],
że jedynym ubezpieczeniem przedsiębiorstwa (i innych
organizacji) są jego kompetencje ukierunkowane wizją
rozwojową zespalającą wizję przyszłego umiejscowie-
nia w otoczeniu (wymiar strategiczny) z wizją przy-
szłej infrastruktury menedżerskiej (wymiar organiza-
cyjny). Przedsiębiorstwa odnoszą ponadprzeciętne ko-
rzyści, gdy posiadają:
� efektywną wizję rozwojową mobilizującą wiedzę
i kompetencje wszystkich pracowników;

� wyraźny system wartości i zasad ukierunkowują-
cych zachowania organizacyjne oraz kulturę sprzyja-
jącą zmianie;
� przywództwo menedżerskie przezorne strategicz-
nie i uprawniające ludzi;
� zespoloną konfigurację organizacyjną w znacznej
mierze opartą na wiedzy, przy równoczesnym dąże-
niu do nieustannej zmiany organizacyjnej i do odno-
wy przedsiębiorstwa tak, aby utrzymać tempo prze-
obrażeń wystarczające dla urzeczywistnienia wizji;
� ludzi stanowiących główną siłę napędową, którzy
wzajemnie ufają sobie i są wkomponowani w organi-
zacyjne uczenie się.

Zmniejszanie więc żywotnych sprzeczności i wy-
miarów asymetrii organizacyjnej poprzez przekształ-
canie kultury jest najważniejszym zadaniem, które po-
zwalają zrealizować właściwie dobrane style zarządza-
nia, nastawione w pierwszej kolejności na porozumie-
nie poprzez consensus [15, s. 52–57], a później na wy-
niki poprzez kompromis.
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