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Wprowadzenie

W niniejszym opracowaniu przyjęto, że rozwój przedsiębiorstwa wiąże się z prze-
kształceniem jego bazy zasobowej [1]. W miarę jak przedsiębiorstwo rozwija się, 
pozyskuje nowe zasoby oraz tworzy wiedzę, jak z tych zasobów korzystać. Wyzwa-
niem dla badaczy rozwoju przedsiębiorstwa jest odejście od traktowania tego zja-
wiska w kategoriach stopy wzrostu i przeniesienie uwagi na sposób rozwoju [34]. 
Idąc dalej tym śladem, skoncentrowano zainteresowania badawcze na odpowiedzi 
na pytanie: jak zarządzać paradoksem rozwoju przedsiębiorstwa? Uwaga została 
skupiona nie na tym, jak przedsiębiorstwo rozwija się, ale na tym, jak kształtować 
rozwój przedsiębiorstwa w sposób zapewniający współewoluowanie z otoczeniem, 
a zwłaszcza wprowadzanie zmian strategicznych zwiększających organizacyjną efek-
tywność przedsiębiorstwa w dłuższym czasie. Dobrym źródłem inspiracji do rozważań 
o rozwoju przedsiębiorstwa jest patrzenie przez pryzmat zarządzania paradoksami. 
Niewątpliwie jednym z nich jest paradoks rentowność–konkurencyjność. Na czym 
polega istota tej sprzeczności i jak ją włączyć do katalogu nośników rozwoju przed-
siębiorstwa – to dwa podstawowe pytania, na które podjęto próbę odpowiedzi w dal-
szej części tekstu.

* Dr Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec – Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach.

1 Artykuł został przygotowany w ramach projektu pt.,,Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kon-
tekst i efekty”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer DEC-2013/11/B/HS4/00673.
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1. O naturze paradoksu w naukach o zarządzaniu

Globalizacja, nowe technologie, nisze rynkowe, elastyczne struktury i zmieniające 
się ekonomiczne uwarunkowania powodują, że sprzeczności są codziennością funk-
cjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa [37]. W rezultacie badania nad paradoksem 
i powiązanymi terminami, takimi jak: napięcia, sprzeczności i dialektyka, stały się jed-
nym z najważniejszych nurtów w obszarze nauk o zarządzaniu [16, 17, 32]. Putnam, 
Fairhurst i Banghart przekonująco wyjaśniają podobieństwa i różnice w odniesieniu 
do wchodzących w grę pojęć (por. tabela 1) [43]. W polu zainteresowań badawczych 
znajduje się paradoks rozumiany jako „(…) sprzeczne cechy w organizacjach, które 
istnieją równocześnie i synergicznie w czasie oraz stają się pozornie nieracjonalne 
lub absurdalne” [43, s. 75]. Granice semantyczne konstruktu paradoks nie do końca 
są wyspecyfikowane, w związku z tym może powstać wątpliwość, że niektóre z nich 
stanowią paradoksy pozorne, czy raczej nieciągłości dające się pogodzić2. Tym nie-
mniej przyjmuję jako wytyczną metodologiczną dotychczasowy dorobek w tym zakre-
sie. Konkretniej mówiąc, opracowanie porusza kwestię paradoksu wynikającego ze 
sprzeczności pomiędzy rentownością a przewagą konkurencyjną.

Tabela 1. Definicje konstruktów

Konstrukt Definicja

Napięcie Stres, niepokój, dyskomfort oraz zawężenie swobody wyboru, odpowiadanie i pójście 
do przodu w sytuacjach organizacyjnych.

Dualność Wzajemnie uzależnienie przeciwieństw, które nie jest wzajemnie wykluczające się lub 
antagonistyczne.

Sprzeczność Bipolarne przeciwieństwa, które wzajemnie się wykluczają i są wzajemnie uzależnione 
w ten sposób, że stanowią dla siebie tło i potencjalnie się negują.

Dialektyka Wzajemne przeciwieństwa istniejące w ramach ustawicznego, dynamicznego 
wzajemnego oddziaływania, jako krańce, które implikują się wzajemnie. Koncentracja 
uwagi na jedności przeciwieństw oraz sił lub procesów, które je jednoczą.

Paradoks Sprzeczności trwale istniejące, nakładające i odbijające się wzajemnie. Rozwijają się 
one w sytuacje pozornie irracjonalne lub absurdalne, ponieważ ich nieciągłość tworzy 
sytuacje, w których możliwości wyboru wydają się wzajemnie wykluczać, co czyni 
wybory pomiędzy nimi niezmiernie trudne.

Źródło: [43, s. 69–72]. Modyfikacja polegająca na zrezygnowaniu z odniesień do literatury przedmiotu.

Jednym z najbardziej znanych w naukach o zarządzaniu paradoksów jest ten, 
który dotyczy efektywności [10]. Współcześnie ów paradoks znajduje wyraz w rów-
noczesnym uwzględnianiu efektywności finansowej z jednej strony, a efektywności 

2 Niniejszą uwagę zawdzięczam jednemu z anonimowych recenzentów.
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społecznej i dbaniu o środowisko naturalne z drugiej [15]. Cele finansowe oraz cele 
społeczne i środowiska naturalnego charakteryzują się brakiem zespolenia i wyraźną 
konkurencją w krótkim okresie czasu, a zarazem długofalowymi korzyściami w przy-
padku ich pogodzenia. Należy zaznaczyć, że zarządzanie omawianym paradoksem 
jest efektywne wtedy, gdy kadra zarządzająca przedsiębiorstwem dobrze rozpoznaje 
finansową wartość reakcji interesariuszy na efektywność w aspekcie społecznym i śro-
dowiska naturalnego. Perspektywa ta wynika z przekonania silnie zakorzenionego 
w kulturze organizacyjnej. Inaczej mówiąc, reakcje interesariuszy w sposób znaczny 
wpływają na organizacyjny kontekst podejmowanych decyzji odnośnie paradoksu.

W gronie badaczy zarządzania strategicznego jest rozpowszechnione przekona-
nie, że nacisk na eksploatację prowadzi do niepożądanych skutków w postaci pułapki 
kompetencyjnej, kluczowej sztywności, ograniczenia współewolucji z otoczeniem 
czy też inercji strategicznej. Tymczasem Piao i Zajac wyróżnili eksploatację powta-
rzalną, polegającą na dostarczeniu tego samego produktu na istniejący rynek, oraz 
eksploatację inkrementalną, której istota tkwi w polepszaniu istniejącej domeny pro-
dukt–rynek [38]. Naukowcy ci zaobserwowali, że eksploatacja powtarzalna hamuje 
działalność eksploracyjną, natomiast eksploatacja inkrementalna wpływa na eksplo-
rację w ten sposób, że przyspiesza strategiczne odpowiedzi przedsiębiorstwa, a w kon-
sekwencji promuje jego rozwój. Prawdopodobne jest, że przedsiębiorstwa angażujące 
się w eksploatację inkrementalną zwiększają prawdopodobieństwo uwzględnienia 
w polu strategicznego widzenia także eksploracji zorientowanej na nowe obszary 
produkt–rynek. Ogólniej mówiąc, pożądana jest obustronność organizacyjna, dająca 
efekt synergiczny dzięki wzajemnemu oddziaływaniu eksploracji i eksploatacji (reci-
procal ambidexterity). W podobnym duchu wypowiada się Sonenshein, który zasad-
nie argumentuje, że rutyny są niezbywalną częścią twórczości, a o twórczości trudno 
jest mówić bez rutyn [55]. Zgodnie z przedstawionym sposobem myślenia Hussenot 
i Missonier rozpatrują paradoks stabilności i nowości z punktu widzenia podejścia 
opartego na zdarzeniach (events-based approach), gdzie stabilność i nowość są czę-
ścią tego samego aktu – w przeciwieństwie do traktowania ich jako odrębnych, co 
jest najczęściej spotykane w rozważaniach o zmianie organizacyjnej [26]. Zatem 
rozpatrując paradoks rozwoju przedsiębiorstwa, należy mieć na uwadze wzajemne 
oddziaływanie rentowności i konkurencyjności, które tworzą jednorodną całość. 
Kwestia ta wymaga bardziej szczegółowego wyjaśnienia.

Rentowność i konkurencyjność przedsiębiorstwa wchodzą w związek komple-
mentarny, czyli taki, gdzie obydwa elementy wzajemnie na siebie oddziaływają 
i dopełniają się, dając efekt synergiczny [8]. Jednakże należy dodać, że wyższa efek-
tywność finansowa nie zawsze prowadzi do przewagi konkurencyjnej [3, 39]. Poszcze-
gólne wymiary opisujące efektywność organizacyjną przedsiębiorstwa, wprawdzie 
odrębne, mogą być ze sobą powiązane w związki przyczynowo-skutkowe. Na przy-
kład przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa jest kształtowana przez dwie główne 
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siły, a mianowicie czynniki wewnętrzne, mające swe korzenie w zasobach i zdolno-
ściach, oraz czynniki zewnętrzne, wynikające z pozycji rynkowej w branży. Huang, 
Dyerson, Wu i Harindranath wyodrębniają tymczasową i trwałą przewagę konku-
rencyjną i analizują, jak ciąg tymczasowych przewag konkurencyjnych przekłada się 
na trwałą przewagę konkurencyjną [25]. Przewaga konkurencyjna, oparta na pozycji 
rynkowej w branży, znika w przypadku zmian otoczenia. W szczególności procesy 
twórczej destrukcji [47] oraz hiperkonkurencji [12] dezaktualizują dotychczasową 
przewagę konkurencyjną, wywodzącą się z pozycji rynkowej w branży. W celu uzy-
skania trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwo potrzebuje przekształcić 
efekty tymczasowej przewagi konkurencyjnej na zasoby i zdolności, które są cenne, 
rzadkie, trudne do naśladowania i niemające substytutów [2]. Innymi słowy, prze-
waga konkurencyjna przedsiębiorstwa składa się z dwóch składników: źródeł prze-
wagi konkurencyjnej oraz efektów przewagi konkurencyjnej.

Patrząc z punktu widzenia podejścia zasobowego, modyfikacja istniejących zdol-
ności albo tworzenie nowych wymaga luzów zasobowych [51]. To właśnie dzięki 
akumulacji efektów tymczasowych przewag konkurencyjnych rośnie pula luzów zaso-
bowych, która ułatwia przedsiębiorstwu zbudowanie nowych zdolności, a w ślad za 
tym utrwalenie przewagi konkurencyjnej. Oznacza to, że bez odpowiedniego kapi-
tału, wygenerowanego wskutek tymczasowej przewagi konkurencyjnej, mającej swe 
podstawy w silnej pozycji rynkowej, nawet przedsiębiorstwo posiadające wartościowe 
i rzadkie zasoby i zdolności może nie utrwalić swoje przewagi konkurencyjnej [25]. 
Podsumowując, tymczasowa przewaga konkurencyjna, przełożona na rentowność, 
sprzedaż, produktywność, oraz innowacyjność, jest warunkiem koniecznym do roz-
winięcia zasobów i zdolności przedsiębiorstwa. Z kolei rozwinięte zasoby i zdolności 
są warunkiem koniecznym zwiększenia efektów wynikających z trwałej przewagi kon-
kurencyjnej w postaci przetrwania, żywotności, wzrostu i rozwoju. Zaobserwowane 
zależności można uogólnić w odniesieniu do efektywności organizacyjnej przedsię-
biorstwa. Można zasadnie przypuszczać, że rentowność przedsiębiorstwa wpływa 
na jego rozwój. Świadczy to o konieczności odmiennego traktowania poszczegól-
nych wymiarów efektywności, które jak w omawianym przypadku mogą tworzyć 
układ sekwencyjny [6].

2. Zarządzanie paradoksami

W literaturze przedmiotu zidentyfikowano trzy podejścia radzenia sobie z istotą 
zarządzania paradoksami przez organizacje [40, 53]. Pierwsze z nich – „albo – albo” 
(either-or) – polega na tym, że przeciwieństwa są traktowane jako odrębne zjawi-
ska, które funkcjonują niezależnie od siebie. Ujęcie to może przybrać trojakie formy: 
1) defensywne reakcje i mechanizmy, 2) selekcja bądź faworyzowanie jednego krańca 
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w sprzeczności oraz 3) separacja lub segmentacja. W szczególności selekcja polega 
na wyborze jednego przeciwieństwa, bądź też na faworyzowaniu jednej strony 
sprzeczności [48]. Opowiedzenie się za jedną ze stron przeciwieństwa prowadzi do 
wielorakich efektów negatywnych, takich jak: błędne koła [54], podwójne związania 
i paraliż w działaniu [4, 21], wystąpienia nieoczekiwanych i niepożądanych skutków 
działania [29], ograniczenia swobody działania [24], zamknięcia możliwości dialogu, 
które stawia w pozycji uprzywilejowanej niektórych uczestników organizacji kosz-
tem innych [36], czy też samoodtwarzania status quo [35].

W paradoksie rozwoju przedsiębiorstwa mamy więc do czynienia z naciskiem 
na rentowność lub konkurencyjność. Takie rozwiązanie organizacyjne powoduje 
utratę efektu synergicznego. Można przypuszczać, że występuje ono w okoliczno-
ściach, gdzie dominująca koalicja koncentruje uwagę tylko na jednej stronie para-
doksu. Przykładem jest koncentracja na krótkim horyzoncie czasowym, kosztem 
długofalowych efektów organizacyjnych [13].

W drugim podejściu – „jedno i drugie” (both-and) – przeciwieństwa są trakto-
wane jako nierozłączne i wzajemnie uzależnione. W tym przypadku wyróżnia się: 
1) myślenie paradoksalne, znajdujące odzwierciedlenie w rozpoznawaniu przeci-
wieństw, refleksji nad nimi i przestawianiu umysłu; 2) wahadło, znajdujące wyraz 
w przestawianiu się w czasie pomiędzy przeciwstawnymi polami oraz 3) integrację 
i zbilansowanie, polegające na tym, że szuka się złotego środka w celu pogodzenia 
danej sprzeczności jako swoistego punktu równowagi. Zatem należy uznać, że natura 
zarządzania paradoksem rozwoju przedsiębiorstwa zawiera się w godzeniu sprzeczno-
ści pomiędzy rentownością i konkurencyjnością. Przykładowo Smith i Lewis podkre-
ślają rolę działań w zarządzaniu paradoksami, takich jak: akceptowanie sprzeczności, 
zaspakajanie rywalizujących wymagań czy też znalezienie równowagi [54]. Podejście 
to nie musi być efektywne w odniesieniu do złożonych systemów, będących zazwyczaj 
w stanach dalekich od równowagi. Patrząc przez pryzmat stosunków władzy, można 
hipotetycznie założyć, że omawiane podejście występuje wtedy, gdy w przedsiębior-
stwie występują koalicje popierające sprzeczne wobec siebie rozwiązania.

Rozpatrując zarządzanie paradoksami w podejściu „jedno i drugie” (both-and) 
warto przytoczyć przykłady powiązane z granicami efektywności przedsiębiorstwa. 
Niedawno zaczęto odkrywać, jak przedsiębiorstwa przesuwają się od jednostronnej 
i dualnej uwagi w kierunku przeciwstawnych sił, takich jak eksploracja i eksploata-
cja [57]. Wprawdzie nie ma jednoznacznych argumentów nakazujących preferować 
dane podejście, to jednakże istnieją pewne powody, dla których preferuje się ujęcie 
dwuwymiarowe. Csaszar stworzył model przestrzeni projektowania i zaobserwował, 
że efektywne przedsiębiorstwa tworzą granicę efektywności [11], uzasadniając w ten 
sposób wiarygodność koncepcji Portera, dotyczącą tejże granicy [41]. W podob-
nym duchu wypowiadają się Birkinshaw i Gupta, którzy rozważają, jak przedsię-
biorstwa starają się osiągać eksplorację i eksploatację równocześnie [5]. Dochodzą 
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oni do wniosku, że tylko niektóre kombinacje eksploracji i eksploatacji prowadzą 
do efektywności organizacyjnej. Co więcej, przeprowadzona niedawno metaanaliza 
pozwoliła zaobserwować, że potraktowanie eksploracji i eksploatacji jako odrębnych 
konstruktów silnie unaocznia związek obustronności organizacyjnej z efektywnością 
organizacyjną przedsiębiorstwa, podczas gdy pomiar oparty na kontinuum prowadzi 
do braku takiej zależności [30]. W końcu narastający dorobek z badań empiryczny 
podkreśla dużą rolę równoczesnego osiągania wysokiego poziomu aktywności eksplo-
racyjnych i eksploatacyjnych w zapewnianiu długofalowego powodzenia, ponieważ 
pozwala to przedsiębiorstwom uniknąć pułapek strategicznych związanych z fawo-
ryzowaniem jednego typu procesów organizacyjnych względem drugich [50]. Wska-
zaną logikę można z powodzeniem przenieść na paradoks rozwoju przedsiębiorstwa, 
biorący pod uwagę zarówno rentowność, jak i konkurencyjność.

Czerpiąc z powyższej syntetycznej reasumpcji, można uczynić rdzeniem analizy 
paradoksu rozwoju przedsiębiorstwa koncepcję granic efektywności. Kombinacje 
rentowności i konkurencyjności znajdują się na krzywej będącej granicą efektywno-
ści, co przedstawiono na rysunku 1. Wyłączny nacisk na konkurencyjność zwiększa 
wprawdzie potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa, ale równocześnie mocno ograni-
cza korzyści związane z wykorzystywaniem istniejących zdolności. Natomiast przed-
siębiorstwa skupiające swoją uwagę na rentowności uzyskują bieżącą efektywność, 
ale zarazem tracą elastyczność strategiczną niezbędną do inteligentnych odpowiedzi 
na zmiany w otoczeniu.

Rysunek 1. Różne podejścia do zarządzania paradoksem rozwoju przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne. Wykorzystano: [5, s. 295].

Wreszcie można radzić sobie z paradoksami, koncentrując uwagę na połącze-
niu przeciwieństw, wychodzeniu poza nie i sytuowaniu ich w nowych zależno-
ściach (more-than). Ujęcie to znajduje wyraz w 1) transcendencji, która prowadzi 
do powstania nowej zależności pomiędzy przeciwieństwami; 2) łączeniu i dialogu, 
służącym interaktywnym praktykom, angażującym przeciwieństwa we wzajemne 



63ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Paradoks rentowności i konkurencyjności w zarządzaniu strategicznym rozwojem przedsiębiorstwa

dynamiczne oddziaływanie oraz 3) refleksyjnej praktyce, odnoszącej się do praktyki 
jako drogi utrzymywania przeciwieństw i wykorzystywania napięć do uczestnictwa 
w refleksji nad sprzecznością. Takie poszukiwanie nowych i twórczych odpowiedzi 
wiąże się częstokroć z rozmyślnymi działaniami, ukierunkowanymi bardziej przez 
emocje niż racjonalne argumenty. W tym świetle zarządzanie paradoksem rozwoju 
przedsiębiorstwa odznacza się poszukiwaniem nowych rozwiązań, syntetyzujących 
rentowność i konkurencyjność.

Na przykład Jarzabkowski i Le przedstawiają, jak akomodacja sprzeczności pro-
wadzi do twórczej synergii [28]. Z perspektywy stosunków władzy ważne jest, aby 
kadra zarządzająca posiadała umiejętność dialektycznego myślenia, kultywującego 
różnorodność odpowiedzi i tworzyła klimat organizacyjny stanowiący kontekst dla 
godzenia sprzeczności przez pozostałych pracowników przedsiębiorstwa. Podobna 
logika zarządzania paradoksem wyłania się z badań nad organizacyjną transformacją, 
która obejmuje fundamentalne przesunięcie w strukturach, systemach, strategiach, 
wartościach i kulturze. Malhorta i Hinings modelują procesy transformacji w kate-
goriach paradoksu ciągłości i zmiany [33]. W punkcie wyjścia jest silna ekspresja 
rywalizujących wartości jako reakcja na inicjatywę zmiany, która wyzwala energię 
emocjonalną. Owa emocjonalna energia jest wspomagana budowaniem świadomości 
rywalizujących perspektyw jako podłoża konfrontacji i debaty o zmianach. Całość 
kończy wzajemna eksploracja rywalizujących wartości, znajdująca wyraz w syntetycz-
nym rozwiązaniu innowacyjnym. Siłą napędową tak pojmowanego procesu transfor-
macji jest wyrażenie konkurujących wartości w kontekście ciągłości i zmiany, które 
generuje energię do dalszego ciągu transformacji. Budowanie świadomości służy jako 
mechanizm otwarcia dyskusji, co jest typowe dla omawianego podejścia zarządzania 
paradoksem, kładącego nacisk na otwarte i krytyczne zaangażowanie popleczników 
i przeciwników zmiany. Warto w tym miejscu podkreślić, że budowanie świadomości 
tworzy możliwość dla pracowników przedsiębiorstwa skonfrontowania swoich spoj-
rzeń, dzięki czemu powstaje możliwość wspólnej eksploracji dla odkrycia nowych 
rozwiązań syntetyzujących w tym sensie, że uwzględnione zostają nowe połączenia 
pomiędzy konkurencyjnymi perspektywami, a nie ich proste zbilansowanie. Nato-
miast okazało się, że brak tejże świadomości konkurencyjnych spojrzeń uruchamia 
negatywną dynamikę, znajdującą wyraz w ostrej rywalizacji pomiędzy poplecznikami 
i przeciwnikami transformacji. Jednoznaczne forsowanie którejś ze stron wcale nie 
przyspiesza całego procesu, lecz przede wszystkim prowadzi do polaryzacji stano-
wisk i do reakcji obronnych.

Teoretycy i praktycy zarządzania powinni skoncentrować swoją uwagę na sprzecz-
nościach jako źródle paradoksów, dialektyki i rozwoju przedsiębiorstwa. Należy 
zarazem tworzyć i wdrażać odpowiedzi zorientowane na utrzymanie dynamicznego 
wzajemnego oddziaływania pomiędzy przeciwieństwami. Oznacza to przemyślenie 
na nowo roli racjonalności i emocjonalności oraz ich wzajemnego oddziaływania 
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w zarządzaniu paradoksami, a nie traktowanie przeciwstawnych sił jako obiektywnych 
i leżących u podłoża normatywnych rozwiązań paradoksów [27, 56]. Jak przekonu-
jąco argumentują Sheep i inni w swoim studium innowacyjnego przedsiębiorstwa, 
koniec jest początkiem, a wiedza nie jest władzą [49]. Oto przyczyny, dla których 
paradoks funkcjonuje na krawędzi uporządkowania i dezorganizacji [31]. W tym 
wszystkim trudną do przecenienia rolę odgrywa władza, która zarówno sprzyja, jak 
i ogranicza, a także przeplata się z oporem wobec proponowanych rozwiązań. Jed-
nakże to właśnie dzięki niej następuje rozwój przedsiębiorstwa [7].

Podsumowanie

Poszukując owocnych kierunków dalszych badań nad rozwojem przedsiębiorstwa, 
dobrze byłoby odwołać się do tego nurtu badawczego, którego tematem są mikro-
podstawy zarządzania strategicznego [9, 19, 42, 46]. Przeświadczenia menedżerskie 
i modele mentalne stanowią poznawczą podstawę podejmowania decyzji [20] i doko-
nywania osądów [44]. Zatem perspektywa społeczno-poznawcza pomaga rozszerzyć 
nasze rozumienie rozwoju przedsiębiorstwa dzięki temu, że zwraca uwagę na to, 
jak uczestnicy i obserwatorzy tego procesu strategicznego dostrzegają, interpretują, 
przypisują atrybuty oraz nadają sens zarówno strategicznym działaniom przedsię-
biorstwa, jak i ich skutkom organizacyjnym.

U źródeł efektywnego zarządzania paradoksem rozwoju przedsiębiorstwa leży kli-
mat organizacyjny odzwierciedlający wspólnie podzielane znaczenia, jakie pracownicy 
przypisują zachowaniom, które są obserwowane jako nagradzane, wspierane i ocze-
kiwane [14]. Klimat organizacyjny jest zorientowany behawioralnie, gdyż percepcja 
organizacyjnych polityk, praktyk, procedur i sposób interakcji wpływa na zacho-
wania pracowników. Niedawno badacze wyodrębnili wymiary klimatu organiza-
cyjnego mające wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa, takie jak: wspomaganie 
nowych idei, zaufanie i otwartość, debaty i podejmowanie ryzyka [23]. Wydaje się, 
że jest to dobry punkt wyjścia do badań nad klimatem organizacyjnym sprzyjającym 
zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa. Pożądany z tego punktu widzenia klimat 
organizacyjny to taki, który zachęca do zajmowania się paradoksem rentowność–
konkurencyjność i nagradza za ten rodzaj zachowań organizacyjnych. Dzięki temu 
koncentruje się energię oraz kompetencje pracowników przedsiębiorstwa.

Znamienne dla rozwoju przedsiębiorstwa jest współistnienie różnych logik czasu. 
O ile orientacja na rentowność ma charakter krótkofalowy, o tyle nastawienie na prze-
wagę konkurencyjną pociąga za sobą przyjęcie długiego horyzontu czasu. Obrazuje 
to przykład przedsiębiorstwa, którego pracownicy posługują się różnymi ramami 
temporalnymi, co zwiększa tolerancję niepewności i sprzyja dokonywaniu zmian, 
zwłaszcza strategicznych [45, 52]. W tym instytucjonalnym rozumieniu norm czasu, 
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jako niezbywalnego składnika zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, należy wska-
zać na trzy podprocesy, takie jak: kreowanie okien szansy, synchronizację z szerszymi 
przeobrażeniami otoczenia, a także na budowanie nieodwracalności wprowadzonych 
zmian [22]. Nie można także pominąć potrzeby zwrócenia większej uwagi na tempo 
wprowadzania nowych konfiguracji rentowność–konkurencyjność. W konsekwencji 
wszystko to sprawia, że do kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa konieczne jest 
szersze, procesowe spojrzenie [18]. Implikuje to niezbędność prowadzenia podłuż-
nych badań empirycznych.
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PARADOKS RENTOWNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI 
W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM ROZWOJEM 
PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie

Problematyka rozwoju przedsiębiorstwa jest niezbywalnym elementem badań w zakresie 
zarządzania strategicznego. W większości przypadków jest rozpatrywana sekwencja działań 
i zdarzeń w układzie etapów rozwoju. Jednakże dotychczas pomijano wpływ paradoksów 
strategicznych na procesy rozwojowe. W celu rozpoznania roli paradoksów strategicznych 
przeanalizowano, jak zespoły zarządzające angażują się w godzenie sprzeczności rentowność–
konkurencyjność w czasie rozwoju przedsiębiorstw. W niniejszym studium teoretycznym 
położono nacisk na zjawiska występujące wewnątrz granic przedsiębiorstwa, a w szcze-
gólności poddano analizie związki rozwoju przedsiębiorstwa z zarządzaniem paradoksami 
strategicznymi. Takie ogólne zamierzenie badawcze odniesiono do przypadku sprzeczności 
rentowność–konkurencyjność. Zastosowane podejście łączy odrębne zazwyczaj dwa obszary 
badawcze, czyli rozwój przedsiębiorstwa oraz zarządzanie paradoksami, a zarazem identy-
fikuje rolę zespołu zarządzającego w napędzaniu rozwoju przedsiębiorstwa. W zakończeniu 
wskazano na kierunki przyszłych badań.

Słowa kluczowe: rozwój przedsiębiorstwa, zarządzanie 
paradoksami, rentowność przedsiębiorstwa, konkurencyjność 
przedsiębiorstwa

PROFITABILITY VERSUS COMPETITIVENESS IN MANAGING 
STRATEGIC FIRM GROWTH

Abstract

Growth is inherently present in strategic management research – most studies sequence actions 
and events across stages of development over time. Yet, research has overlooked how strategic 
paradoxes shape growth processes. To unpack the role of strategic paradoxes I examine how 
top management teams, which is how they reconcile profitability – competitiveness contra-
diction in their attempts to develop firms. In this theoretical study I focus on firm growth 
research inside organizational boundaries by examining its relationship with managing stra-
tegic paradoxes. To do so, I draw on the case of profitability-competitiveness contradiction. 
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This approach blends the typically distinct, but related literature on firm growth and managing 
paradoxes and suggests the role that top management plays in circumventing the momentum 
for firm growth. I discuss the implications of my approach as they relate to future research 
opportunities across the strategic management and firm growth literatures.

Key words: firm growth, managing paradoxes, firm profitability, 
firm competitiveness


