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Wprowadzenie

Studia nad sieciami międzyorganizacyjnymi obejmują coraz szersze spektrum 
problemów i są prowadzone z wykorzystaniem różnych perspektyw, metod i narzędzi 
badawczych. Pozwala to na coraz pełniejsze poznanie i wyjaśnienie zjawiska, jakim 
są sieci międzyorganizacyjne – ich istoty, mechanizmów rozwoju, funkcjonowania 
oraz następstw działalności i rozwoju sieci międzyorganizacyjnych.

W literaturze przedmiotu przeważają ujęcia i charakterystyki sieci międzyorgani-
zacyjnych ukazujące głównie korzyści i pozytywne strony uczestnictwa w sieci oraz 
rozwoju tej formy współdziałania gospodarczego. Najczęściej do zalet sieci międzyor-
ganizacyjnych zalicza się m.in.: szybszą wymianę informacji i wiedzy między uczest-
nikami sieci, lepszy dostęp do rzadkich i cennych zasobów, wzrost innowacyjności 
i poprawę działań w obszarze B+R, większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności, 
obniżenie kosztów transakcyjnych czy szeroko rozumianą elastyczność. Wszystkie 
te czynniki umożliwiają pojedynczym organizacjom budowanie przewagi konku-
rencyjnej na bazie uczestnictwa w sieci międzyorganizacyjnej.

Natomiast nieco rzadziej są identyfikowane i opisywane negatywne zjawiska uczest-
nictwa w sieci międzyorganizacyjnej, tzw. ciemne strony (dark sides), jak np.: zacho-
wania oportunistyczne, ograniczanie kontaktów organizacji z otoczeniem spoza sieci 

* Dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
** Dr inż. Katarzyna Piórkowska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
*** Dr Krzysztof Ćwik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

1 Artykuł finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego pt. Sieć 
międzyorganizacyjna a strategia i struktura organizacji, nr 2015/17/B/HS4/00248.



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

Janusz Marek Lichtarski, Katarzyna Piórkowska, Krzysztof Ćwik 

(a więc pewnego rodzaju izolację uczestników sieci), zmniejszenie poziomu auto-
nomii decyzyjnej kierownictwa firm – uczestników, rywalizacja o zasoby i wpływy 
wewnątrz sieci, spadek innowacyjności wewnętrznej itd. [zob. np. 9]. Przeprowadzone 
w tym obszarze badania pokazują, że obszar szeroko rozumianych kosztów i nega-
tywnych stron uczestnictwa w sieciach międzyorganizacyjnych stanowi lukę badaw-
czą nie tylko o dużym potencjale naukowym, lecz także istotną z punktu widzenia 
praktyki zarządzania.

Autorzy niniejszego artykułu w toku prac badawczych poświęconych analizie 
wpływu uczestnictwa w sieci międzyorganizacyjnej na elastyczność strategii i struk-
tury organizacji zaobserwowali, w obszarze zarządzania strategicznego, pewne zagro-
żenia i negatywne efekty wynikające z uczestnictwa w sieci międzyorganizacyjnej. 
Zjawiska te polegają m.in. na: zawężaniu domeny i obszaru działalności firmy do 
obszarów, którymi dana sieć jest zainteresowana, zamykaniu się na okazje pojawia-
jące się poza siecią, zmniejszeniu proaktywności, a także na pozornym poczuciu 
większej stabilności i przewidywalności otoczenia. Ostatni z czynników przekłada 
się na wydłużenie horyzontu planowania strategicznego i przybliżaniu się do typo-
wej dla stabilnego i przewidywalnego otoczenia orientacji planistycznej w procesie 
zarządzania strategicznego.

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i próba wyjaśnienia zjawiska 
tzw. uzależnienia strategicznego organizacji od sieci międzyorganizacyjnej, w której 
dany podmiot funkcjonuje. Problem ten jest wynikiem funkcjonowania organizacji 
w sieci silnych relacji (strong ties) z pozostałymi uczestnikami sieci. W niniejszym 
opracowaniu kwestia uzależnienia strategicznego od sieci jest rozpatrywana z dwóch 
odmiennych perspektyw. Pierwsza perspektywa dotyczy uczestnika sieci (podmiotu 
uzależnionego), natomiast druga – to perspektywa integratora (podmiotu uzależnia-
jącego). W pierwszym przypadku uwaga autorów została skoncentrowana głównie 
na identyfikacji i analizie zjawiska uzależnienia, jego istocie, przejawach i konsekwen-
cjach. W drugim przypadku dokonano próby identyfikacji potencjalnych motywów 
i przejawów strategii uzależniania (stosowanej przez integratora), rozumianej jako 
ogół uświadomionych lub nieuświadomionych zachowań i działań integratora sieci 
lub uczestnika o dominującej pozycji, mających na celu poprawę jego pozycji i zwięk-
szenie wpływu w układzie sieciowym przy jednoczesnym zmniejszeniu autonomii 
partnerów sieciowych (uzależnienie ich od siebie i sieci jako całości).

Struktura artykułu jest następująca. W pierwszej sekcji zaprezentowano podsta-
wowe przesłanki rozkładu sił i zakorzenienia w sieci międzyorganizacyjnej. Następnie 
omówiono aspekt pozycji w sieci w konfrontacji z osiąganymi korzyściami i możliwo-
ścią wywierania wpływu. W trzeciej i czwartej sekcji podjęto zagadnienie uzależnienia 
strategicznego z dwóch perspektyw (uczestnika sieci i integratora). Podsumowanie 
i kierunki przyszłych badań zawarto w sekcji finalnej.
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1.  Rozkład sił oraz zakorzenienie w sieci 
międzyorganizacyjnej – podstawowe przesłanki

W kontekście celu artykułu rozważania w zakresie rozkładu sił w sieci międzyor-
ganizacyjnej mogą dotyczyć różnych perspektyw. Pierwsza to analiza funkcjonowania 
sieci jako całości. Zwykle wyróżnia się wówczas dwa typy sieci: sieci równorzędne, 
czyli takie, w których partnerami są firmy o relatywnie podobnej sile przetargowej 
(tzw. republiki), oraz sieci zdominowane, czyli takie, w których dominują relacje 
między jednym, najczęściej dużym przedsiębiorstwem (brokerem), a wieloma mniej-
szymi (satelitami), realizującymi w sposób ciągły zamówienia brokera (tzw. króle-
stwa). Jeśliby za podstawę wyróżniania typologii węzłów sieci międzyorganizacyjnej 
przyjąć właśnie tę koncepcję, to typologia taka mogłaby wyglądać następująco:

 � broker (sieci zdominowane),
 � satelita (sieci zdominowane),
 � partner (sieci równorzędne).

Broker, nazywany też firmą–hubem, centrum strategicznym lub orkiestratorem 
sieci lub integratorem, jest tym węzłem, który ma w sieci największą władzę. Relacje 
współpracy, zachodzące w sieci międzyorganizacyjnej, mimo że nawiązywane dobro-
wolnie, nie oznaczają bowiem braku władzy, chociaż są dwa odmienne podejścia do 
problematyki władzy w sieci. Pierwsze to uznanie, że w sieci międzyorganizacyjnej 
władza skutecznie może być sprawowana tylko kolektywnie przez wszystkich partne-
rów, drugie, że w sieci istnieje jednak przedsiębiorstwo, które odgrywa w niej główną 
rolę, ponieważ posiada możliwość połączenia i wykorzystania zasobów i umiejętności 
pozostałych węzłów. Władza w sieci międzyorganizacyjnej rodzi się w wyniku nie-
równowagi, czyli asymetrii sił między węzłami. Jest to władza oparta na sile przetar-
gowej. Współpraca w warunkach nierównowagi sił opiera się na pewnym przymusie 
ekonomicznym, w wyniku którego jeden z partnerów nie ma innej możliwości niż 
godzenie się na narzucane warunki. W przeciwnym przypadku bowiem ryzykuje 
upadkiem przedsiębiorstwa.

Ta „asymetryczność sił” leży u podstaw koncepcji podziału sieci na sieci przyjazne 
i sieci pochłaniające [16, s. 58]. Sieć przyjazna to taka, w której m.in. przenikają się 
indywidualne projekty, brak jest blokad wejścia–wyjścia oraz stwarza ona przestrzeń 
do samodzielnego generowania wiedzy. Należy chyba uznać, że jest to odpowiednik 
sieci równorzędnej. Sieć pochłaniająca jest to z kolei sieć, która narzuca standardy 
w zakresie wiedzy jawnej, projekty są narzucane przez firmę–integratora, cechuje ją 
strukturalizacja procesów oraz występują blokady wejścia i wyjścia. Sieć pochłania-
jąca wydaje się być odpowiednikiem sieci zdominowanej, rozpatrywanej z punktu 
widzenia węzła–satelity.
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Oczywiście, podstawową cechą sieci jest, wspomniana już, dobrowolność uczest-
nictwa, dlatego też „blokadę wejścia–wyjścia” z sieci pochłaniającej należy rozumieć 
jako fakt istnienia tak dużych kosztów opuszczenia sieci (np. w postaci utraconych 
korzyści), że jest to praktycznie niemożliwe. Może być to na przykład sytuacja węzła–
satelity, który zdecydowaną większość swoich przychodów osiąga dzięki zamówieniom 
brokera/integratora i jego dalsze funkcjonowanie po opuszczeniu sieci będzie prak-
tycznie niemożliwe. Ale problem ten nie musi dotyczyć tylko sieci zdominowanych, 
lecz także równorzędnych. Zdarza się bowiem, że węzeł sieci równorzędnej również 
gros swoich przychodów realizuje dzięki uczestnictwu w niej i pozbawiony tej możli-
wości może nie przetrwać nie tylko w długim, ale też krótkim horyzoncie czasowym.

Główne nurty badawcze w obszarze sieci międzyorganizacyjnych różnie akcen-
tują ryzyko funkcjonowania w sieci. Przykładowo podejście relacyjne podkreśla moż-
liwość wystąpienia konkurencji w sieci i wysokie koszty transakcyjne oraz zwraca 
uwagę na ograniczenie autonomii działania, a także podatność na działania innych 
aktorów sieci. Z kolei podejście zasobowe za główne ryzyko dla organizacji–węzła 
uznaje konieczność ciągłego rozwoju zasobów oraz wrażliwość na zmiany techno-
logii i wymagania rynku. Jednakże niezależnie od przyjętej optyki analizy sieci mię-
dzyorganizacyjnej należy zgodzić się z faktem występowania nie tylko pozytywnych, 
lecz także negatywnych zjawisk, mających wpływ na funkcjonowanie węzła. W sie-
ciach zrównoważonych ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji nie będzie się 
„rozkładać” równomiernie na wszystkich uczestników sieci, a do głównych zagrożeń 
można zaliczyć: możliwość wystąpienia zachowań oportunistycznych, możliwość 
utkwienia w niekorzystnym układzie powiązań sieciowych, trudność przewidywania 
kierunku, w jakim ewoluuje sieć, oraz zmniejszoną kontrolę zarządzania. W sieciach 
zdominowanych rodzaje potencjalnych zagrożeń będą wynikać z pozycji zajmowa-
nej w sieci. Dla węzła–satelity będzie to możliwość nadmiernego uzależnienia się 
od brokera/integratora, utrata samodzielności oraz elastyczności. Broker/integrator 
z kolei ryzykuje utratą wiedzy konkurencyjnej w wyniku nadmiernego, niekontro-
lowanego, zbyt szerokiego i głębokiego jej transferu [11, s. 192]. Często jest rów-
nież podkreślana możliwość utraty „indywidualnego charakteru” przedsiębiorstwa 
ze względu na potrzebę dostosowania się do wymogów partnerów. Może to doty-
czyć zarówno węzła–satelity (sieć zdominowana), jak i węzła–partnera (sieć równo-
rzędna). Często jest również podkreślana możliwość zbytniego uwikłania się w sieć, 
w wyniku zbyt dużej liczby zobowiązań i interakcji, a także możliwość uzależnienia 
się od węzła zajmującego kolejne bądź wcześniejsze miejsce w łańcuchu tworzenia 
wartości [15, s. 165].

Centralna pozycja w sieci, jaką zajmuje broker/integrator w sieci zdominowa-
nej, może doprowadzić więc do zbytniego zakorzenienia się w niej [19] i skutkować 
wystąpieniem krótkowzroczności [23, s. 293–294], która z kolei może prowadzić 
do inercji w podejmowaniu decyzji w sieci [4]. Jednocześnie inercja w sieci może 
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stanowić podwaliny zrutynizowanego oporu wobec zmieniających się czy konsty-
tuujących się nowych relacji międzyorganizacyjnych [10], co nakreśla trudności 
w postrzeganiu i rozumieniu współpracy międzyorganizacyjnej i jej ewolucyjnych 
zmian [24]. Jednakże krótkowzroczność czy inercja w sieci to nie jedyne „efekty 
uboczne” zakorzenienia sieciowego. Nie bez znaczenia są również koszty (takie 
jak m.in. ograniczenie innowacyjności i proaktywności) wykluczania z sieci tych, 
którzy nie spełniają warunków przynależności, czy zachowania oportunistyczne 
[np. 9]. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że zakorzenienie w sieci, zjawisko de 
facto wywodzące się z socjologii, bliskie jest zarówno zjawisku spójności społecz-
nej, gdzie jednym z komponentów jest tworzenie silnych więzi [m.in. 20], jak i spój-
ności sieci rozumianej jako proporcja relacji odwzajemnionych – oba te zjawiska 
odzwierciedlają tzw. hipotezę bliskości [2].

2.  Pozycja w sieci a osiągane korzyści i możliwość 
wywierania wpływu – w kierunku uzależnienia 
strategicznego

Badania nad funkcjonowaniem sieci i przedsiębiorstw w sieci są prowadzone 
z kilku różnych perspektyw. Perspektywy te wynikają z przyjętych przez poszcze-
gólnych badaczy wyróżników [3, s. 10–13]. Pierwszym wyróżnikiem jest spojrzenie 
na sieci z perspektywy network governance, czyli możliwości koordynacji działal-
ności podmiotów należących do sieci. Drugi wyróżnik to identyfikacja czynników 
wpływających na osiąganie dzięki sieci pewnej nadwyżki, którą daje funkcjonowanie 
w niej. Trzeci zaś – to strukturalizm, rozumiany jako przypisywanie zmiennym opi-
sującym sieć, takim jak: wielkość sieci, gęstość sieci czy jej heterogeniczność, szcze-
gólnie istotnej roli w wyjaśnianiu zachodzących w niej zjawisk.

Według De Wita i Meyera [6, s. 126] można w relacjach międzyorganizacyjnych 
wyróżnić następujące „układy sił”: niezależność wzajemna, niezależność nierówno-
rzędna, zależność wzajemna, zależność nierównorzędna. Podobnie rozkład sił, a tym 
samy władzy, definiują Benton i Maloni [1, s. 1–22]. Miejsce, jakie w sieci zajmuje 
dane przedsiębiorstwo węzłowe, jest więc bardzo istotne. Sieciowi partnerzy zwykle 
nie definiują „sprawiedliwej wymiany” w ten sam sposób, dążąc przez współpracę do 
uzyskiwania bardziej uprzywilejowanej pozycji względem sieciowego partnera (czy 
też partnerów). W hipotetycznej sytuacji doskonałej kospecjalizacji (cospecialization), 
czyli w sytuacji koniecznej ekwiwalentnej wymiany między partnerami, nie istniałaby 
chęć zwiększania wpływu na pozostałych partnerów sieciowych. Dużo częściej wystę-
pują sytuacje kospecjalizacji niedoskonałej, przez którą przedsiębiorstwo węzłowe, 
które „wnosi” do tej wymiany najbardziej pożądane elementy (np. popyt detaliczny), 
uzyskuje pewien, większy lub mniejszy, wpływ na inne organizacje węzłowe.
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Nadmierny wzrost siły jednej organizacji węzłowej może doprowadzić do powsta-
nia czegoś na kształt sieci–monopolu i utraty przez tę sieć elastyczności, w wyniku 
przejęcia pełnej kontroli nad siecią przez dominującego partnera. W sytuacji gdy 
początkowa równowaga zachodząca między węzłami ulega przemianie w skrajną 
postać dominacji i kontroli jednego węzła nad drugim, może dojść do przepływu 
jednokierunkowego: od węzła serwilistycznego do dominującego. Węzeł serwili-
styczny przestaje wówczas czerpać korzyści z przynależności do sieci. Dłuższe utrzy-
mywanie się takiej sytuacji może prowadzić do „zniszczenia” węzła serwilistycznego 
przez dominanta.

Jak wynika z powyższych rozważań, właściwe „umiejscowienie się” w sieci jest 
jednym z kluczowych czynników sukcesu tak postrzeganego modelu prowadzenia 
działalności gospodarczej. Przyjęcie niewłaściwej pozycji lub, mówiąc ściślej, nie-
właściwej strategii funkcjonowania w sieci może skutkować uzyskiwaniem nie tak 
dużych korzyści, jak oczekiwano, bądź wręcz skutkami negatywnymi, przy których 
koszty przewyższają wynik użyteczny. Jednocześnie trzeba zdać sobie sprawę z faktu, 
że chęć wpływania na inne organizacje węzłowe jest czymś nierozerwalnie związa-
nym z funkcjonowaniem w sieci międzyorganizacyjnej [8, s. 256–270]. Oczywiście, 
w parze z tymi chęciami nie muszą podążać możliwości, gdyż, jak już wspomniano, 
stopień możliwości wywierania wpływu na inne organizacje węzłowe zależy od stop-
nia posiadanej przez dany węzeł siły przetargowej. Siła ta zależy jednak od szeregu 
różnych czynników, których kombinacja może prowadzić do przyjmowania przez 
węzeł takiej, a nie innej orientacji strategicznej (zachowania strategicznego) w ramach 
sieci międzyorganizacyjnej, w której funkcjonuje, która z kolei może prowadzić do 
zjawiska uzależnienia strategicznego rozumianego zarówno w kontekście uzależ-
nienia (perspektywa uczestnika sieci), jak i uzależniania (perspektywa integratora) 
organizacji w sieci.

3.  Uzależnienie strategiczne – perspektywa 
uczestnika sieci

Jedną z perspektyw postrzegania zjawiska uzależnienia strategicznego jest per-
spektywa uczestnika sieci, w której uzależnienie rozumiane jest jako pewnego rodzaju 
zależność danej organizacji (uczestnika sieci) od sieci międzyorganizacyjnej. Zjawi-
sko to plasuje się głównie w obszarze strategii funkcjonowania organizacji w sieci 
i poza nią [18]. Powszechnie uważa się bowiem, iż uczestnictwo w sieci międzyor-
ganizacyjnej stanowi swoisty strategiczny mechanizm organizacji mający na celu 
zwiększenie przewagi konkurencyjnej przez minimalizowanie kosztów z jednej strony, 
a z drugiej –utrzymanie organizacyjnej elastyczności [m.in. 12]. Jednakże pewne cha-
rakterystyki sieci, w której dany podmiot uczestniczy, takie jak rozmiar sieci, czy siła 
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relacji jednocześnie determinująca stopień uwikłania w sieć, wpływają na możliwości 
zmiany strategicznej i na strategiczną elastyczność organizacji w sieci [7] – jednakże 
nierzadko negatywnie [5]. Pozorne poczucie stabilności i przewidywalności otocze-
nia może bowiem prowadzić do zawężenia i usztywnienia strategii przez chociażby 
zawężanie działalności, reagowanie w głównej mierze na bodźce z sieci i ignorowa-
nie czynników spoza niej, w tym ograniczanie kontaktów z otoczeniem spoza sieci.

Z punktu widzenia teorii kosztów transakcyjnych nie bez znaczenia dla uczestnika 
w sieci międzyorganizacyjnej jest specyfika posiadanych aktywów (specyficzne aktywa 
są tutaj rozumiane jako takie, których wartość jest mniejsza w przypadku alterna-
tywnej transakcji i konsekwentnie, których wartości nie da się całkowicie utrzymać 
w przypadku zerwania relacji w sieci [13, s. 199], gdyż jest ona negatywnie skorelo-
wana ze strategiczną elastycznością mierzoną możliwościami wyjścia z danej sieci).

Wspomniane wcześniej zjawisko zakorzenienia w sieci międzyorganizacyjnej, 
odzwierciedlającego stopień zależności od sieci, w tym od zasobów jej uczestni-
ków [17], również w naturalny sposób osłabia strategiczną elastyczność uczestnika, 
i to nie tylko w aspekcie możliwości opuszczenia sieci, lecz także modyfikacji jego 
działań i zachowań. Duży stopień zarówno relacyjnego zakorzenienia, podkreśla-
jącego istotność słabych i mocnych relacji jako mechanizmu ułatwiającego pozy-
skiwanie informacji [m.in. 22], strukturalnego zakorzenienia, odzwierciedlającego 
strukturę i konfigurację relacji w sieci [m.in. 11], jak i zakorzenienia pozycyjnego, 
odnoszącego się do pozycji, jaką dany uczestnik zajmuje w sieci i stopnia central-
ności [m.in. 22], może zagrażać samodzielności przedsiębiorstwa. Może także ogra-
niczać jego autonomię i sterowność z perspektyw jej kierownictwa, a z czasem sieć 
może wykorzystywać mocno uwikłanego (uzależnionego) uczestnika, co w dłuższej 
perspektywie może zmniejszać nie tylko poziom innowacyjności, lecz także war-
tość organizacji [por. 25]. Ograniczona elastyczność strategiczna uczestnika sieci 
wpływa również negatywnie na elastyczność procesu podejmowania przez niego 
decyzji w zakresie zarówno otwartości na nowe idee, jak i rekursywności [21], co 
z kolei może prowadzić do wydłużenia horyzontu planowania i przyjęcia kierunku 
orientacji planistycznej. Odwołując się do typologii orientacji strategicznej Milesa 
i Snowa [14], uzależnieni strategicznie uczestnicy sieci ograniczają w znaczny spo-
sób swoją proaktywność strategiczną i są niejako zmuszeni do przyjęcia orientacji 
reaktora. Jednakże, wydaje się jednocześnie, że stopień uzależnienia strategicznego 
i zakorzenienia w sieci jest istotnie zdeterminowany intencją i określonym zacho-
waniem strategicznym integratora sieci.

Ponadto silne zakorzenienie w sieci i uzależnienie jej uczestników może w per-
spektywie długoterminowej stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla podmio-
tów uzależnionych, które przez uzależnienie tracą autonomię, przedsiębiorczość, 
innowacyjność, proaktywność i tożsamość, lecz także dla całej sieci międzyorgani-
zacyjnej i w konsekwencji również dla integratora.
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4.  Uzależnienie strategiczne – perspektywa integratora 
(strategia uzależniania)

Z punktu widzenia podmiotu silnie związanego relacjami z partnerami siecio-
wymi (strong ties), uwikłanego w sieć międzyorganizacyjną i uzależnionego od niej, 
zjawisko zakorzenienia, czy też zatopienia w sieci rozpatrywane jest, jak już wspo-
mniano, zarówno w kategoriach pozytywnych, jak również negatywnych. Zwykle 
jednak analiza potencjalnych korzyści i zagrożeń dokonywana jest z perspektywy 
sieci jako całości (perspektywa sieci) lub ewentualnie z punktu widzenia organizacji 
„uzależnionej” (perspektywa ego sieci). Brakuje wyraźnie uwzględnienia perspek-
tywy integratora, czyli podmiotu dominującego i celowo uzależniającego pozosta-
łych uczestników od siebie i od sieci jako całości.

Jakkolwiek sieci międzyorganizacyjne traktowane są z reguły jako systemy samo-
organizujące się, w których pojedynczy uczestnicy nie są w stanie kontrolować i zarzą-
dzać całością sieci, to nie wyklucza to występowania zachowań i strategii mających 
na celu zwiększenie wpływu wybranych uczestników. Przyjmując to założenie, warto 
przeanalizować zjawisko uzależniania z punktu widzenia integratora sieci lub węzła 
o dominującej pozycji.

W tym przypadku mowa jest o celowych i świadomych działaniach mających 
na celu budowanie pozycji, zwiększanie wpływu integratora, przy jednoczesnym 
zmniejszaniu autonomii funkcjonowania pozostałych podmiotów oraz uzależnieniu 
ich od siebie i sieci jako całości. Niektórzy autorzy rozłącznie traktują kwestie pozy-
cji danej organizacji w sieci oraz możliwości sterowania pozostałymi uczestnikami 
sieci (i sprawowania kontroli), podczas gdy inni badacze łączą te zjawiska, wskazu-
jąc na ich wzajemną korelację (im lepsza pozycja w sieci, tym większe możliwości 
oddziaływania i sterowania działaniami partnerów).

Do głównych motywów zwiększenia zależności pozostałych uczestników sieci od 
integratora zaliczyć możemy m.in.:

 � chęć zwiększenia udziału w korzyściach – im bardziej zależne podmioty, tym 
w większym stopniu skłonne będą „oddać” integratorowi większą część zysku 
wypracowanego wspólnie przez sieć;

 � chęć wpływania na kształt, strategię i kierunki rozwoju całej sieci, np. przez decy-
dowanie o włączeniach nowych podmiotów, próby hierarchicznego koordyno-
wania ich działań itd.;

 � zwiększenie stabilności sieci przez utrzymanie uczestników, ponieważ uzależnio-
nym podmiotom trudniej jest opuścić/zmienić sieć;

 � chęć zwiększenia możliwości sterowania pozostałymi uczestnikami sieci dla reali-
zacji własnych celów (np. nieujawnianych w sieci);
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 � obawa przez przejęciem kontroli przez innych uczestników sieci (utrzymanie 
pozycji i wpływów).
Podejmując działania na rzecz zwiększenia swojej pozycji i uzależnienia pozo-

stałych uczestników sieci, podmiot integrujący i sterujący siecią – w literaturze spo-
tykane są rozmaite nazwy, m.in.: integrator, dyrygent, orkiestrator, węzeł centralny 
itd. – może dążyć do przekształcania jej w rozwiązanie zbliżone pod względem swo-
jej istoty do ugrupowania kapitałowego. W przypadku takiego rozwiązania, zamiast 
relacji kapitałowych i będącej ich następstwem koordynacji hierarchicznej, wystę-
pują złożone, nieformalne i wielokierunkowe relacje sieciowe oraz tzw. koordynacja 
wieloraka, będąca kombinacją relacji hierarchicznych, społecznych i rynkowych. Bez 
względu na typ relacji łączących uczestników sieci, mogą być one bardzo silne i nie-
symetryczne, a podmiot dominujący może mieć istotny wpływ na decyzje i działa-
nia pozostałych uczestników sieci.

W dłuższej perspektywie sygnalizowane zmiany mogą być istotnym zagrożeniem, 
bowiem układ sieciowy może tracić elastyczność (będącą często jednym z jego klu-
czowych wyróżników zapewniających możliwość budowania trwałej przewagi konku-
rencyjnej), innowacyjność itd. Trzeba pamiętać, że w wyniku rosnącej kospecjalizacji 
ograniczane i zawężane są kompetencje poszczególnych uczestników.

Podsumowując, problem strategicznego uzależnienia jest dość rzadko dostrze-
gany w praktyce zarządzania przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, silna 
pozycja i możliwość oddziaływania na pozostałych uczestników sieci może przy-
nosić wymierne korzyści w krótkim horyzoncie czasu, co skłania do podejmowa-
nia takich działań. Po drugie, procesy zmian i ich negatywne implikacje są często 
znacznie oddalone w czasie, przez co trudno jest identyfikować związki przyczyno-
wo-skutkowe w tym obszarze.

Podsumowanie

Analiza literatury poświęconej tematyce sieci międzyorganizacyjnych w ostat-
niej dekadzie dowodzi, że mija okres fascynacji i bezkrytycznego podejścia do sieci 
międzyorganizacyjnych i coraz częściej dostrzega się również słabości oraz nega-
tywne strony uczestnictwa w sieci międzyorganizacyjnej. Z punktu widzenia praktyki 
zarządzania jest to bardzo ważny i potrzebny kierunek badań, pokazujący zagroże-
nia i ograniczenia szeroko rozumianej współpracy sieciowej. Konsekwentnie, bada-
jąc sieci międzyorganizacyjne, należy identyfikować i analizować zarówno zalety 
i korzyści, jak również słabości i zagrożenia związane z uczestnictwem w tej formie 
współdziałania podmiotów. Niniejsze opracowanie jest głosem w dyskusji na temat 
negatywnych stron uczestnictwa w sieci i podejmuje problem uzależnienia strategicz-
nego od sieci z perspektywy podmiotu uzależnionego i podmiotu uzależniającego 
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– analiza zjawiska uzależnienia od sieci przeprowadzona z tych dwóch perspektyw 
ukazuje złożoność i wieloaspektowość tego zjawiska, wynikające z niego korzyści 
i konieczne do poniesienia koszty. Obserwacje autorów są zbieżne ze spostrzeże-
niami i badaniami publikowanymi w literaturze, aczkolwiek przyjęta perspektywa, 
tzw. ciemnych stron, nadal należy do rzadkości.

Opracowanie, podobnie jak wiele innych publikacji na ten temat, ma charakter 
inicjujący dyskusję na ten temat. Na tle zaprezentowanych w nim rozważań rodzi się 
wiele pytań i wątpliwości, np.:

 � czy i w jakim stopniu problem uzależnienia jest uświadomiony, zarówno przez 
uczestników sieci, jak i przez integratorów?

 � jeśli tak, to czy zagrożenie to dostrzegane jest dopiero ex post, czy jeszcze przed 
wstąpieniem do sieci międzyorganizacyjnej, tj. czy wchodzący mają świadomość 
istnienia takiego zagrożenia i biorą ten czynnik pod uwagę przy podejmowaniu 
decyzji o włączeni się do sieci?

 � czy strategie uzależniania stosowane przez integratorów sieci różnią się między 
sobą, a jeśli tak, to czy możliwe jest zidentyfikowanie różnych typów strategii 
uzależniania?
Potrzeba poszukiwania odpowiedzi na te i inne pytania potwierdza istotę pro-

blemu badawczego, podejmowanego w niniejszym opracowaniu, i wyznacza poten-
cjalne kierunki dalszych badań w tym obszarze.

Należy tutaj podkreślić, że doświadczenia praktyczne w zakresie negatywnych 
aspektów współpracy sieciowej przedsiębiorstw są względnie krótkie (szczególnie 
w kraju), co dość istotnie ogranicza możliwości analizy badanych zjawisk na dużych 
próbach badawczych. Na obecnym etapie rozpoznania tych zjawisk, a dodatkowo 
biorąc pod uwagę ich specyfikę, tj. złożoność i dynamikę (a co za tym idzie koniecz-
ność prowadzenia pogłębionych badań), w pełni wystarczające wydają się być badania 
jakościowe, pojedyncze i wielokrotne studia przypadków, z wykorzystaniem ana-
lizy dokumentacji, wywiadów z kadrą zarządzającą czy obserwacji uczestniczących.
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UZALEŻNIENIE STRATEGICZNE: PERSPEKTYWA SIECI 
MIĘDZYORGANIZACYJNYCH

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i próba wyjaśnienia zjawiska tzw. uza-
leżnienia strategicznego organizacji od sieci międzyorganizacyjnej, w której dany podmiot 
funkcjonuje w oparciu o silne relacje z pozostałymi uczestnikami sieci. Zjawisko uzależnie-
nia strategicznego zostało przedstawione z dwóch odmiennych perspektyw: uczestnika sieci 
(podmiotu uzależnionego) oraz integratora (podmiotu uzależniającego). Cel został zrealizo-
wany przez pogłębione studia literatury. W konsekwencji zarysowano zagrożenia i ogranicze-
nia szeroko rozumianej współpracy sieciowej w obliczu zjawiska zakorzenienia (uwikłania) 
w sieci międzyorganizacyjnej oraz zaproponowano kierunki przyszłych badań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: sieć międzyorganizacyjna, strategiczne 
uzależnienie, zakorzenienie w sieci, władza w sieci



77ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Uzależnienie strategiczne: perspektywa sieci międzyorganizacyjnych

STRATEGIC ADDICTION: INTER-ORGANIZATIONAL 
NETWORKS PERSPECTIVE

Abstract

The aim of the paper is to identify and explain the phenomenon „strategic addiction” com-
prehended as organizational (network member) addiction to operate in a given inter-or-
ganizational network in terms of strong ties with the other network members. The strategic 
addiction has been highlighted from two perspectives: a network member (an enterprise(s) 
being addicted) and an integrator (an enterprise that addicts). The aim has been realized-
through deepened literature review. Consequently, threats and limits of widely understood 
network cooperation with regard to the network embeddedness phenomenon have been 
emphasized as well as the research directions have been posed.

Key words: inter-organizational network, strategic addiction, 
network embeddedness, network power


