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ŚWIADOMOŚĆ SIECIOWA 
W STRATEGIACH RELACYJNYCH1

Wprowadzenie

Strategie stosowane przez organizacje znajdują się w centrum uwagi subdyscypliny 
nauk o zarządzaniu, tj. zarządzania strategicznego. Badacze rozpoznają i klasyfikują 
je ze względu na 14 kryteriów, uzyskując bardzo liczny, częściowo nakładający się 
na siebie zbiór [25]. Sam wysiłek klasyfikacyjny ma walory teoriotwórcze, ponieważ 
pozwala rozpoznać, opisać i uporządkować zaobserwowane przejawy kluczowego 
konstruktu, tj. strategii. Jest jednak realizowany w duchu racjonalności naukowej, 
opartej na fundamentalnych założeniach: odrębności badanych obiektów; ich opisy-
walności wyróżniającymi własnościami; relacji podmiot–przedmiot jako podstawowej 
w tworzeniu wiedzy o świecie; logiki działania opartej na relacji podmiot–przedmiot 
[22]. To ostatnie założenie prowadzi do uproszczonej logiki reprezentacyjnej: strateg 
funkcjonuje w świecie złożonym z pewnych obiektów, postrzega ich wyróżniające 
własności i na tej podstawie podejmuje działanie. Zatem badacze, obserwując prze-
jawy strategii, tworzą ich teoretyczne reprezentacje, narażają się na wystąpienie luki 
względem tego, co i jak postrzegają stratedzy. Skrajnie krytyczne stanowisko wska-
zuje, że stratedzy wypełniają tę lukę, tworząc narracje swoich decyzji strategicznych 
dopiero ex post [2].

Badacze od końca lat 80. ubiegłego wieku rozpoznają przedsiębiorstwo jako uwa-
runkowane siecią relacji, a nie jako podmiot całkowicie autonomiczny [8]. W polskim 
piśmiennictwie, równolegle do literatury światowej, nurt ten został dostrzeżony, a dalej 
wyniesiony do rangi paradygmatu relacyjnego [23] czy sieciowego [8]. Wyodrębnia 
się w nim strategie sieciowe [19] oraz relacyjne [25]. Opracowanie paradygmatu 
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i wykorzystanie go do lepszego wyjaśnienia rzeczywistości jest charakterystyczne dla 
rozwoju badań naukowych. Tymczasem występowanie strategii relacyjnych zależy 
od postrzegania menedżerów [20], a szczególnie od postrzegania współzależności 
organizacji oraz potrzeby instrumentalnego wykorzystania tych współzależności do 
osiągania celów strategicznych.

Celem opracowania jest rozpoznanie strategii relacyjnych w kontekście postrze-
gania relacji przez strategów. Posłużono się pojęciem świadomości sieciowej [14], by 
ujawnić niewielkie nadal znaczenie otoczenia sieciowego dla strategów. W pierwszej 
części zdefiniowano strategie relacyjne jako wyłaniającą się metakategorię w zarzą-
dzaniu strategicznym. Obejmuje ona bowiem dotychczas znane relacje konkurencji 
i współpracy, rozpoznawaną obecnie relację koopetycji oraz słabo dostrzeganą rela-
cję współistnienia. W drugiej części podjęto zagadnienie logiki strategii relacyjnych 
dla zidentyfikowania źródeł przewagi osiągalnej dzięki instrumentalnemu wykorzy-
staniu relacji międzyorganizacyjnych. Trzecia część przyjmuje pozycję racjonalności 
praktycznej [22], by rozwinąć wątek postrzegania otoczenia sieciowego, obrazu sieci 
oraz świadomości sieciowej. Wskazuje kierunek rozwoju zarządzania strategicznego 
polegający na upowszechnianiu znaczenia relacji wśród strategów.

1. Istota strategii relacyjnych

Podejście relacyjne jest związane z rozwojem nurtu współdziałania międzyor-
ganizacyjnego, w którym ustalono występowanie specyficznych korzyści [10], nie-
osiągalnych w inny sposób. Identyfikacja renty relacyjnej, związanej z: 1) zasobami 
dedykowanymi relacji, 2) rutynami wymiany wiedzy, 3) komplementarnością zasobową 
i kompetencyjną, 4) efektywną koordynacją, stanowiła ważny krok w rozpoznaniu 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W sensie ekonomicznym przewagę kon-
kurencyjną wyraża uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników, co wiąże się z dostęp-
nością dla przedsiębiorstwa posiadającego przewagę określonej renty ekonomicznej, 
której inne przedsiębiorstwa albo nie czerpią wcale, jak w przypadku renty mono-
polistycznej, albo osiągają komparatywnie niższe wartości renty, jak w przypadku 
renty ricardiańskiej [19]. O ile literatura ekonomiczna dotycząca rent upatruje ich 
wewnątrz przedsiębiorstwa i ze względu na wyróżniające cechy przedsiębiorstwa 
tłumaczy uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników, o tyle renta relacyjna wykracza 
poza ten zakres, by sięgać do układów przedsiębiorstw. Stąd propozycja wyłonienia 
specyficznej dla przestrzeni międzyorganizacyjnej renty sieciowej [19]. Uzasadnione 
wydaje się więc stwierdzenie, że wyróżnikiem strategii relacyjnych jest poszukiwa-
nie źródeł renty ekonomicznej poza granicami przedsiębiorstwa oraz kształtowanie 
profilu zasobów i kompetencji, modelu biznesowego oraz zachowań strategicznych 
w taki sposób, aby przechwytywać rentę relacyjną.
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Zewnętrzne źródła renty ekonomicznej są opisywane w literaturze ze względu 
na dominujące od dwóch dekad perspektywy teoretyczne, tj. teorię kosztów trans-
akcyjnych oraz zasobową teorię firmy. Relacjom przypisuje się zdolność obniżania 
kosztów transakcyjnych, dlatego że wiarygodnie dla zaangażowanych stron redu-
kują ryzyko występowania zachowań oportunistycznych. Wobec tego wymiana 
w układach dostawca–odbiorca i całych łańcuchach dostaw staje się lepiej sko-
ordynowana, a zabezpieczenie przed ryzykiem relacyjnym mniej kosztowne niż 
w braku relacji [10]. Teoria kosztów transakcyjnych lokuje w cechach relacji źró-
dło dodatnich efektów kosztowych, otwierając badaczom pole do rozpoznania tych 
cech relacji, które przyczyniają się do uzyskania obniżki kosztów transakcyjnych, 
a dalej otwiera strategom pole do odpowiedniego kształtowania relacji, by sięgnąć 
po rentę relacyjną.

Zasobowa teoria firmy otwiera szersze pole do wyjaśniania źródeł renty relacyjnej. 
Relacje pozwalają uzyskać uprzywilejowany dostęp do zasobów innych organizacji. 
Pozwalają także na wzajemną adaptację, w drodze kospecjalizacji oraz wykorzy-
stania komplementarności, podnosząc efektywność eksploatacji zasobów w proce-
sach tworzenia wartości. Relacje tworzą ku temu nie tylko podstawy zasobowe, lecz 
także ułatwiają te procesy dzięki uprzywilejowanym przepływom wiedzy pomiędzy 
zaangażowanymi stronami [10]. Wobec tego zasobowe ujęcie kieruje uwagę badaczy 
w stronę dopasowania zasobowego wielu organizacji w celu uzyskania przewagi ze 
względu na konfigurację zasobów oraz zdolność sprawnej ich eksploatacji. Uwagę 
strategów kieruje to w stronę międzyorganizacyjnego wykorzystania zasobów uwa-
runkowanego kompetencją relacyjną [8], rozumianą jako umiejętność sprawnego 
wykorzystania relacji dla osiągania celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Ponadto wyłaniają się perspektywy teoretyczne mniej jeszcze dojrzałe: ewolucyjna 
czy sieciowa [23], w ramach których zgłaszane są ambicje analizy zjawisk na poziomie 
całych populacji, a nie tylko pojedynczych organizacji czy ich par. Oprócz wkładu 
w zrozumienie mechanizmów selekcji przedsiębiorstw ewolucyjne podejście rozpo-
znaje strategie możliwe do przyjęcia w ekosystemach biznesu [13]. Stawiając w cen-
trum uwagi współzależność względem innych organizacji, podejście ewolucyjne 
nakłada na stratega podwójny obowiązek: zajęcia możliwie korzystnej pozycji w eko-
systemie biznesu, a także wpływania na koewolucję przedsiębiorstw, by utrzymać lub 
zwiększyć korzyści w przyszłości.

Perspektywa sieciowa rozwinęła się przez uwzględnienie większej liczby relacji 
niż jedna, co jest równoznaczne z poszerzeniem pola badawczego poza pojedynczy 
alians, dalej poza portfel aliansów postrzegany egocentrycznie przez przedsiębior-
stwo, aż do struktur sieciowych, w których jest ono osadzone [8]. Stawia się w cen-
trum uwagi badacza kolejno: pojedynczą relację, zbiór relacji ze względu na ich 
cechy, układ relacji ze względu na jego cechy, węzły ze względu na ich cechy, węzły ze 
względu na ich pozycję oraz zbiór węzłów sieci ze względu na ich cechy. Sieć staje się 
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więc tworzywem strategii, a rolą menedżera jest takie jej kształtowanie oraz kształto-
wanie pozycji przedsiębiorstwa w sieci, aby możliwe było osiąganie renty sieciowej.

Obydwie dominujące teorie, a także wyłaniające się perspektywy teoretyczne 
można uznać za doskonały przykład logiki reprezentacyjnej w tworzeniu teorii [22], 
bowiem wyróżniki relacji są stawiane w centrum uwagi stratega, który dzięki oddzia-
ływaniu na nie może osiągać rentę relacyjną.

2. Logika strategii relacyjnych

Osobliwym atrybutem ostatnich dwóch dekad badań nad relacjami międzyorgani-
zacyjnymi jest skupienie na współdziałaniu, ewentualnie na koopetycji, z relatywnie 
skromniejszą uwagą poświęcaną konkurencji oraz współistnieniu [3]. Jak wskazuje 
literatura nurtu sieciowego, zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi wymaga 
celowego kształtowania portfela wymienionych czterech typów relacji poziomych. 
Rozwinięcie tej propozycji może polegać na opracowaniu koncepcji strategii rela-
cyjnych obejmujących nie tylko strategie konkurencji, strategie współdziałania oraz 
strategie koopetycji, lecz także ich wzajemne relacje. Ten kierunek teoretyzowania 
nie został istotnie rozwinięty w literaturze zarządzania strategicznego, pozostawiając 
istotną lukę charakteryzującą się brakiem: 1) podejścia portfelowego do relacji oraz 
2) interakcji pomiędzy strategiami.

Tym niemniej badania nad relacjami międzyorganizacyjnymi oraz ich układami 
(sieciami) osiągnęły znaczny poziom dojrzałości, przejawiający się progresją badań 
od prostej deskrypcji, przez wprowadzanie zmiennych pośredniczących i moderu-
jących do uwzględniania wcześniej niebadanych relacji [6]. Występują więc pod-
stawy empiryczne oraz teoretyczne dalszego rozwoju nurtu badań nad relacjami, 
np. w postaci propozycji strategii sieciowych. Dotychczasowe badania pozwalają 
na wyodrębnienie trzech współzależnych logik strategii sieciowych (por. tabela 1): 
strukturalnej, zasobowej oraz tworzenia wartości [9].

Logika strukturalna wykorzystuje ramy teoretyczne badań nad sieciami zaczerp-
nięte z socjologii, jej późniejszych aplikacji do ekonomii, a dalej do zarządzania stra-
tegicznego. Zwrócono w niej uwagę na znaczenie pozycji w sieci, konfiguracji sieci 
oraz cech pojedynczej relacji dla osiągania uprzywilejowanej pozycji względem innych 
organizacji. Pozycjonowanie w sieci staje się zupełnie odmiennym sposobem myśle-
nia względem tradycyjnej w zarządzaniu strategicznym szkoły pozycyjnej. Chodzi 
bowiem o centralizację więzi wokół przedsiębiorstwa [15] lub też osiąganie wyłącz-
ności relacyjnej pomiędzy dwiema sieciami [5]. Stwarza to przewagę informacyjną, 
wzmacnia zdolność koordynacyjną oraz czyni niezbędnym dla podejmowania wspól-
nych przedsięwzięć. Z kolei konfigurowanie sieci pozwala na osiąganie przewagi 
ze względu na wzajemne dopasowywanie się jej uczestników, sprawniejsze procesy 



97ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych

tworzenia wiedzy oraz uzyskiwanie kontroli nad podziałem renty relacyjnej [11]. 
Wreszcie, oprócz ściśle strukturalnego myślenia, badacze wyodrębnili zachowania 
strategiczne firm polegające na celowym budowaniu zaufania oraz wzmacnianiu wza-
jemnego uprzywilejowania stron relacji względem innych organizacji [10].

Tabela 1. Strategie sieciowe

Logika strategii Źródło przewagi Typ strategii

Strukturalna Pozycja w sieci Centralnego aktora
Luki strukturalnej
Peryferium

Konfiguracja sieci Zagęszczanie
Centralizacja
Selekcja partnerów

Relacje w sieci Silne więzi
Zaufanie

Zasobowa Zasobowe Dostępu
Zawłaszczania
Sieci–zasobu

Kompetencyjne Współdziałania
Sieciowa
Orkiestracji

Tworzenia wartości Koopetycja Integrator
Samotnik
Partner
Pretendent

Ekosystem Nisza
Zwornik
Dominator
Utowarowienia

Źródło: [9, s. 24].

Logika zasobowa strategii sieciowych rozszerza zasięg podmiotowy typowy dla 
szkoły zasobowej w zarządzaniu strategicznym, mianowicie ograniczony do cech 
zasobów posiadanych przez pojedynczą organizację. Poprzez włączenie do refleksji 
strategicznej zasobów posiadanych przez inne organizacje zarówno profil zasobowy, 
jak i potrzeba kontroli właścicielskiej tracą na znaczeniu [12]. Zyskuje natomiast 
postrzeganie zasobów będących w posiadaniu całego zbioru organizacji oraz uzyski-
wanie do nich dostępu. Wskazuje się przy tym, że tak rozumiana sieć sama w sobie 
jest zasobem strategicznym, co oznacza także przedmiotowe rozszerzenie listy zaso-
bów wyodrębnianych w zasobowej teorii firmy. Postrzeganiu powinna towarzyszyć 
zdolność do wykorzystania sieci. Pojawiają się zatem zupełnie nowe kluczowe kom-
petencje, związane z funkcjonowaniem całej sieci [8] lub sprawnym realizowaniem 
ról przypisanych w niej przedsiębiorstwu [4].
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Logika tworzenia wartości przyjmuje zupełnie inną perspektywę, mniej ści-
słą w znaczeniu ram teoretycznych, natomiast skupioną wokół nowych sposobów 
wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, by sprawniej tworzyć wartość. Pośród 
nich można wyodrębnić strategie oparte na współpracy z konkurentami, tj. koope-
tycji [17]. Dogmatyczne postrzeganie współpracy z rywalami, jako zagrożenia dla 
konsumentów albo dla samego przedsiębiorstwa, stoi w sprzeczności ze strategiami 
faktycznie stosowanymi przez przedsiębiorstwa, by osiągać przewagę [3]. Pozor-
nie podobny jest ekosystemowy nurt badań nad strategią, ponieważ rywalizacja 
pomiędzy przedsiębiorstwami zajmuje w nim poczesne miejsce. Jednakże przyjęcie 
poziomu analizy całej populacji [13] pozwala dostrzec różnorodność strategii przyj-
mowanych przez organizacje ze względu na strategie pozostałych organizacji w eko-
systemie oraz ze względu na cały ekosystem. Również i w tym przypadku zachodzi 
rozszerzenie pola znaczeniowego strategii o element współzależności w procesach 
tworzenia wartości: w systemie tworzenia wartości, jak proponują badacze koope-
tycji [17], lub ekosystemie, jak proponują badacze nurtu ewolucyjnego w zarządza-
niu strategicznym [23].

Wspólnym wyróżnikiem opisanych logik strategii jest rozszerzenie pola znacze-
niowego strategii o: obiekt (tj. relacje i sieci), niektóre organizacje współdziałające 
z badaną firmą, współzależność strategii realizowanych przez organizacje wyod-
rębnione ze względu na ich powiązania. Można wobec tego stwierdzić powolne, ale 
systematyczne i wielowątkowe wyłanianie się strategii relacyjnych w najnowszych 
badaniach. Jednocześnie trzeba podkreślić, że logiki strategii relacyjnych wyłonili 
badacze, stosując racjonalność naukową w obserwacji zachowań przedsiębiorstw 
oraz logikę reprezentacyjną. Pomijają więc w istocie postrzeganie menedżerów, ich 
wyobrażenie o relacjach, a nawet uwarunkowania tego wyobrażenia. Wobec tego 
powstaje luka pomiędzy teoretycznymi wyjaśnieniami a praktyką menedżerską. 
Wypełnienie tej luki jest możliwe na kilka sposobów, a pośród nich uznane miejsce 
zajmuje uwzględnienie uwarunkowań poznawczych [20].

3. Poznawcze uwarunkowania strategii relacyjnych

Intrygującym nieobecnym we współczesnych teoriach zarządzania strategicznego 
jest sam strateg. Łatwo zauważyć wspólną cechę szkół zarządzania strategicznego 
[25], opierających się na założeniu występowania określonych prawidłowości bez 
czynnego udziału stratega. Różnice pomiędzy szkołami w zarządzaniu strategicznym 
dotyczą tego, co jest zwornikiem strategii: pozycja, plan, zasób, wiedza, proste reguły 
itp. Konstrukt strategii lokuje się na poziomie całej organizacji, wobec czego zgod-
nie z tradycyjnym podejściem do badań w naukach o zarządzaniu jego wyjaśnienia 
również lokują się na tym samym poziomie. W rezultacie strateg, który znajduje się 
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na niższym, bo indywidualnym poziomie analizy, nie trafia w pole widzenia. Tymcza-
sem, podobnie jak menedżer cechuje się ograniczoną możliwością skupienia uwagi, 
zdolnością analizy danych oraz selektywną uwagą [24], tak i postrzeganie stratega 
ma istotny wpływ na jego decyzje [20].

Postrzeganie otoczenia organizacji, a nie obiektywny stan tego otoczenia, wpływa 
na wybory strategiczne oraz interpretację ich skutków [20]. To co zostanie zauważone, 
jak zostanie zinterpretowane i jakie działania zostaną podjęte jest wprost zależne od 
ram poznawczych właściwych pojedynczemu decydentowi oraz wspólnie stosowa-
nych przez najwyższe kierownictwo [9]. Pojęcie logiki dominującej pozwala uchwycić 
dynamikę uwarunkowań poznawczych wewnątrz zespołów menedżerskich. Dalsze 
rozważania uproszczono, utożsamiając uwarunkowania poznawcze indywidual-
nego stratega z logiką dominującą najwyższego kierownictwa organizacji. W rezul-
tacie otrzymuje się zagregowaną kategorię poznawczych uwarunkowań odniesioną 
do strategii. Obejmują one: selektywność w dostrzeganiu elementów kluczowych 
dla strategii, reguły interpretacji dostrzeżonych elementów oraz wzorcowe, zwykle 
sprawdzone doświadczalnie przez menedżerów reguły zachowań strategicznych. 
Przykładem mogą być odstępstwa od racjonalności strategicznej w obliczu kryzysu 
zidentyfikowane w badaniach polskich przedsiębiorstw, które wykazały się niższą 
od oczekiwanej czujnością strategiczną, a ich prawidłowa reakcja na kryzys może 
być postrzegana jako rutynowa [21]. Postrzeganie strategiczne jawi się więc jako 
wdzięczne pole badań, choć nadal rzadko podejmowane.

Nurt badań nad poznawczymi uwarunkowaniami oddziela postrzeganie od reak-
cji, wskazując na występowanie dwóch różnych mechanizmów: selektywności uwagi 
oraz doświadczalnego uczenia się [24]. Wprawdzie podział i wyodrębnianie obiektów 
służy lepszemu zrozumieniu badanego zjawiska, zgodnie z regułami racjonalności 
naukowej, jednak rzeczywiste warunki funkcjonowania menedżera charakteryzują się 
kontekstowością oraz współzależnością obiektów [22]. Trudno oddzielić postrzega-
nie od działania. Badania nad relacjami międzyorganizacyjnymi wskazują na istotne 
znaczenie doświadczalnego uczenia się dla sprawności wykorzystania relacji do osią-
gania celów strategicznych [12]. Jednocześnie jednak pomijają zagadnienie selektyw-
ności postrzegania relacji, a nawet zagadnienie samego postrzegania uwarunkowań 
relacyjnych przedsiębiorstwa.

Reprezentacja poznawcza otoczenia gospodarczego przez menedżerów, nazywana 
obrazem sieci aktora, jest konstruktem wielowymiarowym. Do tej pory w badaniach 
empirycznych zaproponowano i przetestowano cztery wymiary [7]:
1) władzę, która odzwierciedla postrzeganą zależność lub niezależność danego aktora 

od innych organizacji w sieci połączoną z siłą więzi łączących go z innymi;
2) dynamikę, która wiąże zadanie wykonywane wspólnie z innymi z horyzontem 

czasowym, w którym współdziałanie się rozwija;
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3) szerokość, odzwierciedlającą zarówno różnorodność organizacji w sieci, jak też 
zakres więzi pośrednich i bezpośrednich, którymi są one połączone;

4) pośredniość, tj. stosunek więzi pośrednich do bezpośrednich danego aktora.
Badanie 445 menedżerów działających w korporacjach międzynarodowych 

potwierdza związek pomiędzy obrazem sieci a zarządzaniem siecią [7]. Jednocze-
śnie okazuje się, że wymiar władzy jest znacznie ważniejszy od pozostałych, bowiem 
zarówno postrzegana władza skłania ku strategii relacyjnej (kształtowania sieci), jak 
i słabość (eksploracja sieci). Pozostałe wymiary znajdują tylko częściowe, słabe zna-
czenie dla zarządzania w sieci.

Późniejsze badania małych i średnich przedsiębiorstw [16] wskazują, że obrazy 
sieci wpływają na postrzeganie tego, co jest możliwe, a także tego, co nie jest moż-
liwe, czyli opcji strategicznych. Empirycznie ugruntowują jednak dwukierunkową 
relację pomiędzy obrazem sieci a strategią. Podobnie jak sama sieć, tak i jej obraz 
jawi się jednocześnie jako tworzywo i kontekst strategii [8]. Ponadto obraz sieci jest 
uwarunkowany kontekstowo, ale daje się kształtować. Nie stanowi więc zobiektywi-
zowanego uwarunkowania strategii relacyjnych, ale może być tworzony i zmieniany. 
Co więcej, jego kształtowanie wymaga interakcji z innymi organizacjami w sieci. 
Odzwierciedla to swoisty „wgląd w sieć” dzięki wspólnemu postrzeganiu sieci przez 
zaangażowanych w nią menedżerów [18]. Implikacje praktyczne tego ustalenia pro-
wadzą w stronę kształtowania obrazu sieci strategów po to, aby mogli dostrzec, a dalej 
wykorzystać sposobności, które oferują strategie relacyjne.

Obrazy sieci stanowią reprezentację wiedzy strategów o otaczającej ich sieci, poma-
gają w interpretowaniu złożoności otoczenia i wpływają na podejmowane działania 
[1]. Zatem sformułowanie „obraz” może być mylące, wskazując na migawkowe, sta-
tyczne ujęcie postrzegania menedżerów. Tymczasem obraz sieci jest dynamiczny, 
pojawia się i ewoluuje. Dlatego uzasadnione jest stosowanie konstruktu węższego, 
który warunkuje powstanie samego obrazu. Takim konstruktem jest świadomość sie-
ciowa rozumiana jako „zdawanie sobie sprawy z osadzenia swojego przedsiębiorstwa, 
w szczególności oddziaływania relacji sieciowych na organizację” [14]. Empirycznie 
ustalono powszechne niedostrzeganie relacji pośrednich przez polskie przedsiębior-
stwa logistyczne [14]. Świadczy to o niskiej świadomości sieciowej przedsiębiorców 
branży, która jest silnie usieciowiona. Podobnie jak w przypadku obrazów sieci, moż-
liwości przyjmowania strategii relacyjnych dopiero się otwierają, w miarę wzrostu 
świadomości sieciowej.

Podsumowanie

Burzliwe wtargnięcie badań nad relacjami międzyorganizacyjnymi w subdy-
scyplinę zarządzania strategicznego ma swoje korzenie teoretyczne w dziedzinach 
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pokrewnych, zwłaszcza socjologii i ekonomii. Rozpoznanie przestrzeni międzyor-
ganizacyjnej, ustalenie jej podstawowego obiektu, tj. pojedynczej relacji międzyor-
ganizacyjnej, a dalej wykorzystanie tego obiektu do badania przewagi strategicznej 
wniosło istotny wkład w rozwój zarządzania strategicznego. Znaczny dorobek empi-
ryczny jednoznacznie wskazuje na znaczenie cech i układu relacji, a także kompeten-
cji ich kształtowania oraz eksploatowania dla strategii. Dorobek badaczy przestrzeni 
międzyorganizacyjnej, uznany i lokujący się w głównym nurcie badań, nie znajduje 
jednak odzwierciedlenia w praktyce zarządzania strategicznego.

Uwarunkowania poznawcze stratega mają wpływ na jego decyzje i zachowa-
nia strategiczne organizacji. W przypadku strategii relacyjnych niezbędne jest, aby 
menedżer dostrzegał opcje strategiczne w relacjach międzyorganizacyjnych. By tak 
się stało, niezbędne jest postrzeganie przez niego samej sieci, którą pozwala uchwy-
cić własna, subiektywna jej reprezentacja, tj. obraz sieci. W niniejszym opracowaniu 
proponuję przyjąć, iż obraz sieci to konstrukt dynamiczny uwarunkowany świado-
mością sieciową. Najnowsze ustalenia empiryczne wskazują, że świadomość sieciowa 
jest niska i cechuje się postrzeganiem relacji bezpośrednich, przy ślepocie strategicz-
nej na dalsze otoczenie sieciowe. Pole do badań nad strategiami relacyjnymi jawi się 
jako obiecujące, bowiem wzrostowi świadomości sieciowej będzie towarzyszyć sto-
sowanie strategii relacyjnych, dziś jeszcze słabo rozwiniętych.

Relacje skupiają uwagę na uprzywilejowaniu. Ale warto zauważyć, że postrzeganie 
dotyczy też konkurencji. Relacja konkurencji także jest uwarunkowana świadomo-
ścią i postrzeganiem rywali. Wobec tego dalsze badania nad strategiami relacyjnymi 
otwierają się na wdzięczne pole uwarunkowań poznawczych relacji współpracy, kon-
kurencji i koopetycji.
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ŚWIADOMOŚĆ SIECIOWA W STRATEGIACH RELACYJNYCH

Streszczenie

Nurt relacyjny w zarządzaniu strategicznym przekroczył etapy rozpoznania zjawiska, a także 
jego zastosowania do wyjaśniania przewagi strategicznej przedsiębiorstwa. Pojedyncze rela-
cje międzyorganizacyjne oraz sieci mogą przyczyniać się do osiągania celów strategicznych, 
stają się narzędziem strategii. W artykule zidentyfikowano wyróżnik strategii relacyjnych 
w postaci poszukiwania źródeł renty ekonomicznej poza granicami przedsiębiorstwa. Roz-
poznano trzy odrębne logiki strategii relacyjnych, wynikające ze stosowanych w literaturze 
ram teoretycznych badań nad relacjami międzyorganizacyjnymi: strukturalną, zasobową oraz 
tworzenia wartości. Ponadto, wskazano na zmienną interweniującą pomiędzy otoczeniem 
sieciowym a stosowaniem strategii relacyjnych, tj. postrzeganie otoczenia sieciowego. Sformu-
łowano propozycję, iż warunkiem istnienia obrazów sieci jest świadomość sieciowa stratega.

Słowa kluczowe: strategie relacyjne, sieci, świadomość, 
postrzeganie, obraz

NETWORK AWARENESS IN NETWORK STRATEGIES

Abstract

The relational view in strategic management has developed beyond the phenomenon recog-
nition to explain advantage of firms through their relationships. Dyads and networks may 
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contribute to strategic objectives achievement, and have become instrumental to strategies. 
This paper identifies a distinctive feature of relational strategies i.e. rent seeking beyond 
organizational boundaries. Extant literature theoretical frameworks indicate three strategic 
logics: structural, resource based and value-creation oriented. Furthermore, strategist’s per-
ception as an intervening variable between network context and network strategizing has 
been examined. We propose that network awareness is a condition for developing network 
pictures, which are associated to network strategies.

Key words: relational strategies, network, awareness, perception, 
picture


