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IMPLIKACJE TEORII ZALEŻNOŚCI 
W BADANIACH RELACJI

Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu odnajdujemy zróżnicowane teoretyczne uogólnienia 
wyjaśniające charakter i kierunek relacji między organizacją a jej otoczeniem. Najogól-
niej można je polaryzować ze względu na to, czy eksponują woluntaryzm organizacji, 
czy determinizm otoczenia [18]. Wśród tych teorii, które dostrzegają determinizm 
otoczenia, poczesne miejsce zajmuje teoria zależności od zasobów (teoria zależno-
ści) oraz teoria ekologii populacji. Teoria zależności od zasobów, podobnie jak eko-
logia populacji, wyjaśnia relacje między organizacją a otoczeniem, podkreślając, że 
otoczenie jest inwariantnym czynnikiem ograniczającym organizacje.

W nauce o zarządzaniu często widzi się organizacje jak agentów, którzy w sposób 
racjonalny adaptują się do zmieniających się warunków kontekstu. Ta racjonalność 
ma jednak różne podłoże. Konwencjonalne spojrzenie teorii zależności od zasobów 
jest skierowane w kierunku uwypuklenia asymetrii wynikającej z różnej siły przetar-
gowej organizacji i jej odwrotnego wpływu na możliwości wpływania na zewnętrzne 
otoczenie organizacji o małej sile przetargowej, szczególnie polityczne i regulacyjne. 
Relatywnie niewiele jest również badań podejmujących próby wyjaśnienia, czy i w jaki 
sposób organizacje o wysokim statusie władzy – dużej sile przetargowej – identyfi-
kują, eksplorują i kształtują możliwości wykorzystywania systemów i układów poli-
tycznych z perspektywy ich przetrwania i rozwoju.

Teoria zależności koncentruje swoją uwagę na tym, w jakim zakresie organiza-
cja ma możliwość decydowania o zasobach i ich zagospodarowaniu, wykorzystując 
także układy władzy do realizacji własnych celów. Gry polityczne są postrzegane 
jak specyficzne źródło władzy graczy, którym jest kontrola nad rzadkimi zasobami.

* Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
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Przedstawione opracowanie, bazujące na przeglądzie istniejących badań, wycho-
dzi poza istniejące ustalenia, które uwypuklają dominującą rolę organizacji o dużej 
sile przetargowej. W rezultacie artykuł podejmuje dyskurs nad potencjałem teo-
rii zależności dla zrozumienia tego, jak organizacje o małej sile przetargowej mogą 
doświadczać możliwości wpływania na otoczenie i wykorzystywania układów rela-
cyjnych umożliwiających im trwanie i rozwój. W ten sposób włączenie problema-
tyki relacji międzyorganizacyjnych zdaje się mieć większe możliwości rozszerzenia 
tradycyjnych założeń teorii zależności w wyjaśnianiu zależności od zasobów w innej 
rzeczywistości i perspektywie badawczej, którą jest perspektywa relacji.

1. Teoria zależności od zasobów. Podstawowe założenia

Relacje organizacji z otoczeniem, w zasadzie od początków naukowego podej-
ścia do zarządzania, stanowiły obszar zainteresowania teoretyków i praktyków zarzą-
dzania. Głównie dominują dwa poglądy na relacje między organizacją a otoczeniem 
i właściwie do dzisiaj przywołuje się jeden bądź drugi. Z jednej strony, wielu badaczy 
podziela przekonanie, że dominuje otoczenie, i w ten sposób uzależnia organizację, 
która z tego powodu jest podporządkowana wpływom zewnętrznym. Z drugiej strony, 
jest wielu zwolenników poglądu, że organizacja ma możliwość wywierania wpływu, 
tym samym możliwość kształtowania otoczenia. Te dwa poglądy można odnosić do 
charakteru działania organizacji. Z jednej strony oznacza to pasywną, a z drugiej 
– aktywną optykę rozumienia relacji między organizacją a otoczeniem [18].

W wielu badaniach propagowany jest pogląd opierający się na stwierdzeniu, że 
to otoczenie dominuje nad organizacją, i w rezultacie organizacja „musi” podporząd-
kować się wpływom otoczenia, aby przetrwać. Doskonale ten pogląd egzemplifikuje 
teoria zależności identyfikująca mnogość ograniczeń, które są narzucone organi-
zacjom przez otoczenie. Takie wyobrażenia dotyczące natury otoczenia sprzyjają 
poszukiwaniu wyjaśnienia dla problemu radzenia sobie przez organizacje z ograni-
czeniami ze strony otoczenia [15].

W myśl teorii zależności dominującym wyjaśnieniem tego problemu jest prze-
słanka odwołująca się do sytuacji, w której organizacji brakuje istotnych zasobów 
i w celu ich pozyskania zmierza ona do nawiązania relacji z innymi podmiotami, czyli 
orientuje się na relacje zależności, właśnie w celu uzyskania dostępu do niezbędnych 
zasobów. Dodatkowo, niejako równolegle, organizacje próbują minimalizować wła-
sną zależność przez zwiększanie uzależnienia innych organizacji od własnych zaso-
bów. W konsekwencji organizacja to raczej koalicja zmieniająca swoją strukturę 
i wzorce zachowania, w taki sposób, który umożliwi dostęp, zdobywanie i utrzymy-
wanie niezbędnych zasobów z zewnątrz. Teoria zależności utrzymuje, że organiza-
cje są, z założenia, systemami otwartymi zależnymi od incydentów w ich otoczeniu, 
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które dają im możliwość pozyskania zasobów i w ten sposób zabezpieczenia celów 
egzystencjalnych [15]. Teoria zależności podkreśla jednocześnie, że głównym celem 
zarządzających jest budowanie i utrzymywanie koalicji dającej możliwości zarzą-
dzania niepewnością otoczenia. Jednocześnie taka koalicja zapewnia ciągłe wsparcie 
zwiększające szanse na przetrwanie organizacji [15].

Teoria zależności opiera się na pewnych fundamentalnych założeniach, które 
także dzisiaj są niezwykle aktualne i wartościowe. Wśród tych założeń warto wskazać 
następujące: 1) organizacje są zbudowane z wewnętrznych i zewnętrznych koalicji, 
które wyłaniają się w procesie wymiany społecznej i są formą wywierania wpływu 
i kontroli zachowań; 2) w otoczeniu organizacji znajdują się rzadkie i wartościowe 
zasoby warunkujące przetrwanie organizacji i z tego względu procesy nabywania 
zasobów charakteryzuje niepewność; 3) organizacje w swych działaniach zmierzają 
do realizacji dwóch powiązanych celów: z jednej strony, do zdobycia kontroli nad 
zasobami, które zminimalizują zależność od innych organizacji, a z drugiej strony, 
do kontroli tych zasobów, dzięki którym są maksymalizowane możliwości uzależ-
nienia innych organizacji od siebie.

Teoria zależności w fundamentalnych kwestiach jest zgodna z teorią ekologii popu-
lacji. Obie te teorie podkreślają, że organizacje są pewnymi trwałymi strukturami, 
w których istniejący porządek organizacyjny podlega ciągłej reinterpretacji w wyniku 
interakcji z indetermistycznym otoczeniem. Dzieje się tak, ponieważ, jak wyjaśniają 
to przywołane teorie, relacje z otoczeniem analizowane są z punktu widzenia orga-
nizacji, nie zaś otoczenia. Idąc dalej, zgodnie z logiką zależności niezbędne staje się 
dopasowanie organizacji do potrzeb i wymagań otoczenia. Takie podejście nie eks-
ponuje bierności organizacji, a raczej podkreśla potencjał organizacji do podejmo-
wania aktywnych działań. Ważne jest to, że organizacja jest tym bardziej wrażliwa 
na wpływ otoczenia, im większe jest jej zapotrzebowanie na zasoby, nad którymi 
kontrolę ma otoczenie. Im większe zapotrzebowanie na zasoby, tym większe uza-
leżnienie od otoczenia, które eskaluje w miarę, jak instytucjonalizują się zależności 
między poszczególnymi elementami otoczenia.

Wychodząc z założeń teorii zależności, otoczenie organizacji nie jest trakto-
wane jak zestaw odrębnych elementów. Przedmiotem zainteresowania są bardziej 
powiązania między organizacją a innymi elementami otoczenia, z którymi organi-
zacja pozostaje lub nawiązuje relacje zależności. Z tego powodu przyjmuje się, że 
każda organizacja w rzeczywistości funkcjonuje w odrębnej sieci relacji, w której 
istotnego znaczenia nabierają same relacje, a nie poszczególne organizacje rozpa-
trywane w izolacji.
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2.  Od negocjowanego do złożonego, współzależnego 
kontekstu

Teoria zależności wywodzi się z głównego nurtu badań J. Pfeffera i G. Salancika 
[15] i ma znaczne osiągnięcia w wyjaśnianiu różnorodnych sposobów, które pozwa-
lają organizacjom zmniejszyć lub uniknąć bycia wrażliwym na zasoby usytuowane 
w ich otoczeniu. Koncentruje się głównie na organizacjach o dużej sile przetargowej; 
dużych, posiadających znaczne zasoby albo mających dobre osadzenie polityczne. 
Organizacje o dużej sile przetargowej posiadają znakomitą pozycję wyjściową umoż-
liwiającą prowadzenie negocjacji z otoczeniem, w tym instytucjonalnym, ponieważ 
nie daje się łatwo umniejszyć ich znaczenia, czy zanegować ich uprzywilejowanej 
pozycji. Taka uprzywilejowana pozycja może także wynikać z umiejętnego dostoso-
wywania się do oczekiwań otoczenia, co prowadzi do tego, że organizacja zapewnia 
sobie możliwości pozyskania zasobów niezbędnych do funkcjonowania [1].

W ujęciu generalnym można konkludować, że badania koncentrujące się na tym, 
czy i w jaki sposób organizacje o małej sile przetargowej podejmują działania w kon-
kretnych sytuacjach w celu złagodzenia czy zmniejszenia zależności zasobowej, są bar-
dzo nieliczne. Znaczna część badań, jeśli już, koncentruje się bardziej na szerszym 
kontekście, np. rynku czy sektorze, a nie na logice specyficznej dla aktywności orga-
nizacji posiadających małą siłę przetargową [14].

Zwolennicy teorii zależności uważają, że wrażliwość organizacji na wpływ oto-
czenia zależy od jej potencjału w obszarze modyfikowania, a nawet neutralizowania 
relacji zależności (głównie stosunków władzy) od otoczenia. Teoria zależności kon-
centruje się na wyjaśnieniu szerokiego spektrum aktywnych zachowań – wyborów 
czynionych przez organizacje, ukierunkowanych na wywieranie wpływu i kształto-
wanie zewnętrznej zależności lub wywieranie wpływu na alokowanie kluczowych 
zasobów w celu unikania niepewności [15]. Kształtowanie zależności od zasobów 
staje się możliwe dzięki analizie stosunków władzy i zależności występujących między 
organizacją a pozostałymi elementami sieci relacji międzyorganizacyjnych. Założenie, 
co do możliwości kontroli zasobów zewnętrznych, i w rezultacie kontroli niepewno-
ści, znajduje się wśród głównych wyjaśnień tego, w jaki sposób otoczenie może być 
„negocjowane” w procesie zawierania koalicji między aktorami.

Koncepcja negocjowania otoczenia (negotiating the environment) jest dosko-
nalona i są podawane egzemplifikacje tych procesów w kontekście działania for-
malnych instytucji, np.  jak organizacje negocjują otoczenie za pośrednictwem 
zmów, nacisków i koalicji. A wszystko to w celu kształtowania i kontrolowania 
standardów sektorowych. Podkreśla się jednocześnie, że standardy można utoż-
samiać z zasadami wypracowanymi w otoczeniu, które są efektem nieustających 
negocjacji z różnymi interesariuszami. Można je także percypować w perspektywie 
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koewolucyjnej dynamiki między kontekstem danego standardu a siecią relacji mię-
dzy organizacjami.

Pfeffer i Salancik [15], kontynuując swoje prace, zaproponowali bardziej proak-
tywną odmianę teorii zależności i wprowadzili konstrukt kreowanego otoczenia 
(created environment), włączając w tę ideę organizacyjne wysiłki w kierunku zmiany 
warunków otoczenia zewnętrznego w taki sposób, aby kształtować bardziej przyjazne 
otoczenie charakteryzujące się większym stopniem przewidywalności, a tym samym 
wspierające przetrwanie i rozwój organizacji.

Z kolei koncentrując uwagę na organizacjach o małej sile, Wry, Cobb i Aldrich [19] 
rozszerzają klasyczne już eksponowanie decydującej roli organizacji mających dużą 
siłę, uwzględniając czynniki kontyngencyjne, które we wcześniejszych założeniach 
teorii zależności nie były poddawane analizie. W ten sposób rozpatrywanie czynni-
ków kontyngencyjnych pozwoliło na opracowanie konceptu złożonego i wzajemnie 
powiązanego otoczenia (complex and interconnected environments). Ta konceptuali-
zacja zawiera eksplanacje, które są bardziej adekwatne w aktualnej rzeczywistości biz-
nesowej, ze względu na to, że odwołują się do coraz większego osadzenia organizacji 
w złożonych sieciach międzyorganizacyjnych. To znajduje potwierdzenie w bada-
niach dowodzących, że perspektywa analizy sieci jest właściwsza dla zrozumienia 
dynamiki funkcjonowania niż perspektywa pojedynczej organizacji.

Teoria zależności eksponująca złożoność bazuje na ocenie interesów reprezento-
wanych przez różne instytucje i organizacje w otoczeniu. Stąd badacze uwzględniają 
w procesie poznania różne logiki organizacji. Te logiki mogą być źródłem sprzecz-
nych oczekiwań organizacji. Z kolei te sprzeczności wynikają z braku uwzględniania 
zakresu, w jakim te sprzeczne oczekiwania mogą się różnić w różnych okolicznościach.

Ujmując kwestię syntetycznie, kluczowym założeniem teorii zależności jest to odno-
szące się do stwierdzenia, że przetrwanie i rozwój organizacji zależy od jej zdolno-
ści do zarządzania relacjami z organizacjami, które kontrolują potrzebne zasoby 
zewnętrzne. Głównym osiągnięciem teorii zależności jest uznanie faktu odnoszą-
cego się do kształtowania relacji międzyorganizacyjnych z „dostawcami zasobów”, 
co umożliwia organizacji kontrolowanie własnej zależności zasobowej, i w konse-
kwencji umożliwia zarządzanie niepewnością związaną z dostępem do tych zasobów.

Warto także nadmienić, że działania polityczne nie były pierwotnie w centrum 
zainteresowania teorii zależności, a dzisiaj traktuje się je jako ostateczną strategię. 
Taką strategię organizacja obiera w celu kreowania i kontroli otoczenia zewnętrznego 
przez oddziaływania na np. agencje rządowe. Teoria zależności utrzymuje, że duże 
organizacje, o dużej sile przetargowej, powinny w założeniu doświadczać relatywnie 
większej kontroli nad otoczeniem ze względu na swoją wielkość, a przede wszystkim 
siłę [15]. Jak wcześniej sygnalizowano, badania skupione na tym, czy i w jaki sposób 
organizacje o małej sile przetargowej mają możliwość zmniejszania zależności zaso-
bowej i korzystania z okazji pojawiających się w otoczeniu, są dość rzadkie. Przyjmuje 
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się bowiem milcząco, że w sposób naturalny organizacje o dużej sile marginalizują 
te o małej sile. Dzieje się to w sposób bezpośredni lub pośrednio w drodze podtrzy-
mywania silnych relacji z kluczowymi instytucjami, stanowiąc źródło generowania 
ograniczeń dla organizacji o małej sile [8].

Organizacje o małej sile, które najczęściej nie posiadają ani komplementarnych 
zasobów, ani legitymizacji instytucjonalnej, są znacznie bardziej narażone na zależ-
ność zewnętrzną.

Ta asymetria siły przetargowej, z dużym prawdopodobieństwem negatywnie 
wpływa na zakres, w jakim organizacje o małej sile mogą „negocjować” otoczenie 
zewnętrzne [13]. Takie organizacje są bardziej pasywne i nie są zorientowane na dosto-
sowywanie się do ograniczeń środowiskowych. Organizacje o małej sile nie prezen-
tują w sposób agresywny własnego stanowiska, i w konsekwencji są bardziej zależne 
nie tylko od zasobów, lecz także od organizacji o dużej sile w dążeniu do osiągnięcia 
założonych celów. Przedstawione wnioski wynikają głównie z faktu, że organizacje 
o mniejszej sile nie mają odpowiedniej bazy do wywierania wpływu, ani też nie mają 
jakiegokolwiek wsparcia instytucjonalnego czy politycznego. Stąd można wniosko-
wać, że teoria zależności ma większe implikacje dla organizacji o małej sile przetar-
gowej niż dla organizacji o dużej sile.

3. Zależność od zasobów w epistemologii populacji

Ekologia populacji podobnie, choć w nieco inny sposób niż teoria zależności, 
eksponuje znaczenie zasobów. Wczesne badania ekologii organizacji eksponowały 
pierwszeństwo zasobów zewnętrznych, od których organizacje są uzależnione nad 
wyborami strategicznymi w celu pozycjonowania zewnętrznego, umożliwiającego 
zabezpieczenie tych zasobów [10]. Badania dzisiaj idą bardziej w kierunku rozwi-
nięcia teorii ekologicznej o zagadnienia związane z legitymizacją kognitywną i eks-
ponują rolę organizacyjnej tożsamości i formowania schematów poznawczych [16].

Mimo deklaracji czynionych przez ekologię populacji wydaje się, że to głównie 
nierównomierne rozmieszczenie rzadkich (ograniczonych) zasobów ma bezpośredni 
wpływ na to, gdzie i kiedy organizacje powstaną, albo nie. Stwarza to możliwości 
rozwoju organizacjom o małej sile przetargowej. Wśród tych decydujących zasobów 
można wymienić choćby: źródła finansowania, inne organizacje, uniwersytety, zbiór 
kompetentnych pracowników czy wyspecjalizowane usługi. Gdy te zasoby zostaną 
dostarczone do określonego obszaru geograficznego lub znajdują się w nim, to mogą 
być opisywane w kategoriach ekosystemu.

Perspektywa ekologii populacji sugeruje, że populacja organizacji powinna osiągać 
korzyści z bliskości geograficznej. Elementem, który odróżnia jeden ekosystem od 
innego ekosystemu, są wspólne cechy populacji organizacji i podobna ścieżka rozwoju 
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organizacji w populacji. Ewolucja w populacji ujawnia się przez określony poziom 
regularności zjawisk. Ale Fortune i Mitchell [6] wskazują, że wskaźnik powstawania 
i niepowodzenia organizacji w populacji zmniejsza się wraz z wiekiem i wielkością 
organizacji. Podkreślają oni także, że skłonność do nowości oraz niewielkie rozmiary 
organizacji są skutkiem braku zasobów, legitymizacji oraz stabilności.

Dobrev [5] z kolei podkreśla, że przemieszczanie się jednostek w przestrzeni spo-
łecznej jest procesem kolektywnym napędzanym przez podobieństwo w obszarze 
zależności od zasobów. Według tego autora takie założenie ma dwie implikacje. Po 
pierwsze, badanie dynamiki wymaga określenia stanu początkowego i docelowego 
na bazie dystrybucji zasobów, co odróżnia grupy jednostek ze względu na dzielenie 
się zasobami i zależność od zasobów. Po drugie, ekologiczna bliskość między orga-
nizacjami dzielącymi się zasobami staje się bazą odniesienia społecznego. Podo-
bieństwo pozycji prowadzi do ewolucji podzielanej percepcji, co może ewoluować 
w kierunku jednostek zbiorowych, które z kolei określają granice poznawcze mię-
dzy różnymi lokalizacjami rynkowymi, np. niszami zasobowymi. Takimi jednost-
kami zbiorowymi mogą być sieci międzyorganizacyjne. Jednostki zbiorowe są także 
szansą dla organizacji o małej sile przetargowej. Można przyjąć, że zasoby i percep-
cja są wstępnymi warunkami wpływającymi na skłonność organizacji do zajmo-
wania pozycji na rynku. Stąd i zasoby, i percepcja są dzielone i podzielane między 
organizacjami w populacji i jakakolwiek zmiana w ich lokalizacji jest, co do zasady, 
zjawiskiem kolektywnym.

Badania dotyczące roli zasobów w ekologii populacji są relatywie dobrze uza-
sadnione. Ale przede wszystkim dotyczą jednostek o dużej sile przetargowej. Podej-
mowane są dalsze eksploracje ukierunkowane na ustalenie, w jaki sposób zasoby 
i aspekty kognitywne są powiązane oraz w jaki sposób wzajemnie na siebie wpływają. 
Jeśli zewnętrzne zasoby, od których organizacja jest uzależniona, mają pierwszo-
rzędne znaczenie i wpływają na konstrukcje podzielanych schematów kognitywnych, 
a także gdy zasoby w populacji są nierównomiernie dystrybuowane, wówczas podzie-
lana percepcja między ekologicznie bliskimi organizacjami pojawia się na poziomie 
nisz, egzemplifikując pożądany zestaw zasobów. Stąd kierunkiem badań powinny 
być bardziej kolektywne migracje organizacji między różnymi niszami zasobowymi 
w populacji. Wiąże się to jednak z koniecznością wykorzystania socjologicznych kon-
cepcji nisz zasobowych w celu określenia segmentów rynkowych zróżnicowanych 
pod względem poziomu i rodzaju dostępnych zasobów.

4. Asocjacje zależności w perspektywie relacji

Badania relacji na gruncie nauk o zarządzaniu w obecnej postaci w znacznym 
zakresie korzystają z dorobku nauk społecznych, szczególnie teorii Burta, Granovettera 
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i Colemana. R. S. Burt [3] zwrócił uwagę na ograniczenia występujące w zamknię-
tych sieciach społecznych (network constraints) i wskazał na kluczowe znaczenie luk 
strukturalnych (structural holes), które łączą różne grupy społeczne, umożliwiając 
przepływ informacji między nimi. Z kolei M. S. Granovetter [7] wyróżnił dwa rodzaje 
powiązań społecznych: mocne więzi (strong ties) oraz luźne więzi (weak ties), ekspo-
nując znaczenie tych ostatnich. J. Coleman [4] zaś podkreśla znaczenie silnych relacji 
w małych grupach, budując koncepcję domknięcia (closure), według której – inaczej 
niż u Granovettera – silne powiązania mają podnosić poziom zaufania, wzmacniać 
normy i zwiększać efektywność.

Te trzy teorie stanowią bazę w badaniach relacji, także w naukach o zarządzaniu. 
Z punktu widzenia zasobów jest zasadne przywołanie teorii zasobów społecznych 
(social resources theory) [12], która koncentruje się na znaczeniu zasobów w sieciach. 
Teoria ta podkreśla, że przewaga sieci wynika z jej atrakcyjności dla innych podmio-
tów posiadających taki rodzaj zasobów, które są w sieci pożądane, i w konsekwencji 
pozwalają do sieci mogą dołączyć.

Bazując na przywołanych teoriach Kogut [11], wyróżnia dwa rodzaje renty: rentę 
w rozumieniu Burta oraz rentę w rozumieniu Colemana, przy czym ta druga jest 
wyrazem renty relacyjnej.

W każdym razie, teorie eksponujące znaczenie relacji uwypuklają tym samym kwe-
stie zależności między podmiotami pozostającymi w relacji. Tę zależność organiza-
cje okupują utratą kontroli. Logika pozostawania w relacji opiera się w konsekwencji 
na unikaniu oportunizmu w drodze dodawania wartości do relacji i wypracowaniu 
norm relacyjnych.

W dążeniu do przetrwania i rozwoju organizacje kontrolują swoje zasoby i dostęp 
do zasobów, a tym samym działanie w sieciach międzyorganizacyjnych. Przy czym 
organizacje w dużej mierze uzależniają podejmowane działania od możliwości 
kontroli zasobów. Dokonywanie transformacji i transferu działań do sieci pozwala 
na powiązanie własnych zasobów z innymi zasobami, które jednak są kontrolowane 
przez inne organizacje w sieci [9]. Wraz z upływem czasu organizacja osadzona w sys-
temie relacji wzajemnej zależności tworzy sieć. Osadzenie relacyjne odzwierciedla 
współzależność między relacjami społecznymi, wymianą zasobów oraz powiąza-
niem zasobów w danej relacji. Wysoki poziom osadzenia w konsekwencji implikuje 
wysoką współzależność między wymianą dokonywaną pomiędzy organizacjami oraz 
kombinacją zasobów w relacji.

Relacyjne osadzenie prowadzi do współzależności, co znacznie ogranicza nieza-
leżność i, idąc dalej, ogranicza elastyczność w adaptowaniu się do zmian otoczenia. 
Osadzenie niemal w sposób nieunikniony kształtuje wzajemnie powiązaną sieciową 
strukturę inwariantnych relacji, na których bazuje aktywność organizacji. Stąd wyko-
rzystywanie zmian w otoczeniu staje się procesem złożonym ze względu na to, że nie 
wszystkie organizacje mają te same potrzeby.
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Teoria zależności dostarcza wartościowej poznawczo perspektywy wyjaśniania, 
dlaczego organizacje, w tym te o małej sile przetargowej, podejmują określone decy-
zje dotyczące np. relacji międzyorganizacyjnych i układów sieciowych przy okre-
ślonej charakterystyce ich siły przetargowej oraz osadzeniu w sieciach społecznych. 
Badania, które mieszczą się w nurcie badania sieci społecznych, bardzo dobrze wyja-
śniają, w jaki sposób swoboda organizacji może być ograniczana lub rozszerzana za 
pośrednictwem powiązań sieciowych [17].

Nawiązując do zasobów, sieci są alternatywnym źródłem zasobów, które tworzą 
warunki do tego, aby organizacje o małej sile przetargowej zyskiwały większą siłę 
w zarządzaniu konfiguracją relacji sieciowych. W konsekwencji te wyjaśnienia sta-
nowią argument wspierający tezę, że wykorzystywanie możliwości wchodzenia do 
sieci przynosi potencjalne korzyści wychodzące ponad zwykłe układy wynikające 
np. z umów. W ten sposób uzyskuje się dostęp do alternatywnych zasobów, głównie 
informacji i doświadczenia.

Teoria zależności dostarcza wielu wyjaśnień pozwalających na asocjacje z rela-
cjami międzyorganizacyjnymi i teorią sieci. Idąc tropem teorii zależności, wnioskuje 
się, że im większa asymetria władzy (siła przetargowa), tym większe prawdopodo-
bieństwo presji na zwiększanie liczby relacji organizacyjnych, ponieważ organizacja 
odnotowuje, że inne relacje mogą dostarczać większej siły przetargowej w procesie 
kontrolowania kluczowych zasobów. W konsekwencji organizacja powinna być bar-
dziej zorientowana na zrywanie istniejących/starych relacji i wchodzenie w nowe 
układy sieci relacji.

Zatem sieciowe struktury dają możliwość dostępu do zasobów organizacjom 
o zróżnicowanej sile przetargowej. I aktualnie wydaje się, że są najwłaściwszą ścieżką 
akwizycji zasobów, które nie są przedmiotem obrotu. Prowadzi to w efekcie do obser-
wowania koewolucji organizacji w populacji, co, w pewnym zakresie, uzasadnia 
ekologia biznesu, chociaż nie adresuje tych wyjaśnień do relacji współpracy między 
konkurentami. A jednak w pewnych warunkach dobór partnerów współpracy jest 
uzależniony od potencjalnych korzyści uzyskiwanych z takiej relacji.

Relacje międzyorganizacyjne konstytuują złożone sieci, których struktury wzajem-
nych zależności wykształcają mechanizmy kontroli struktur międzyorganizacyjnych. 
Jednak gdy relacje wymiany między organizacjami idą w kierunku kontynuowania 
relacji, strony takiej relacji zmierzają w kierunku wykształcania struktur opartych 
na współzależności. Niemniej problemy dostępu do zasobów w końcu wymuszą 
konieczność zmierzenia się z problemem kontroli nad kontynuowanymi relacjami. 
Zależność w tym przypadku wynika z wartości uzyskiwanej z relacji oraz z zakresu, 
w jakim partner relacji jest oceniany jako trudny do zastąpienia. Przywiązanie do 
idiosynkratycznych zasobów może także rodzić problem z zastąpieniem partnera 
i w efekcie podtrzymuje zależność. W badaniach sieci międzyorganizacyjnych podkre-
śla się także, że rozwój i ewolucja wewnętrznej struktury populacji są zasadnicze dla 
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dynamiki sieci [2]. To, czy demograficzne i ekologiczne procesy wpływają na struk-
tury populacji i są pod ich wpływem, pozostaje ciągle pytaniem wymagającym roz-
strzygnięcia teoretycznego i empirycznego na gruncie zarówno ekologii organizacji, 
jak i badań sieci.

Podsumowanie

Teoria zależności, jak wiele innych teorii, które wpisują się do kanonu wiedzy 
w naukach o zarządzaniu, wypracowała ramy koncepcyjne, epistemologiczne i meto-
dologiczne odnoszące się do żywotnego problemu przetrwania i rozwoju organizacji. 
W klasycznych założeniach tej teorii znaczenia nabierają szczególnego rodzaju rela-
cje z otoczeniem, w szczególności instytucjonalnym, ale też i politycznym. Przedsta-
wione tu wyniki przeglądu dotychczasowych badań uwydatniają potencjał tej teorii 
w badaniach relacji międzyorganizacyjnych, które dzisiaj częściej są lokowane w epi-
stemologii relacyjnej czy sieciowej. Główną intencją przedstawionego artykułu było 
uwidocznienie faktu wyjątkowego znaczenia teorii zależności w odniesieniu do ana-
lizowania potencjału organizacji o małej sile, które dzięki relacjom zapewniającym 
dostęp do zasobów budują potencjał przetrwania i rozwoju. Dodatkowa konkluzja 
dotyczy generowania „nowych” teorii, co nie zawsze jest zasadne szczególnie w sytu-
acji, gdy sprawdzone i akceptowane teorie znajdują się już w głównym nurcie badań.
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IMPLIKACJE TEORII ZALEŻNOŚCI W BADANIACH RELACJI

Streszczenie

Relacje międzyorganizacyjne znajdują się w nurcie badań i zarządzania strategicznego i mar-
ketingu, a także wielu innych szczegółowych dyscyplin. Eksponuje się w nich często racjo-
nalność dostępu do zasobów. To skierowało uwagę w kierunku teorii zależności od zasobów 
w celu przeanalizowania potencjału tej teorii w badaniach relacji. W rezultacie przeprowa-
dzone analizy pozwoliły na stwierdzenie, że w szczególności ujmowanie problematyki relacji 
międzyorganizacyjnych w epistemologii teorii zależności od zasobów daje możliwości roz-
wijania tej teorii w odniesieniu do organizacji o malej sile, tym samym niweluje asymetrię 
siły podmiotów w populacji.

Słowa kluczowe: zależność od zasobów, relacje, populacja

IMPLICATIONS OF RESOURCE DEPENDENCE THEORY 
IN RESEARCHING RELATIONS

Abstract

Inter-organizational relationships are in the mainstream of research in the field of inter alia 
strategic management and marketing, as well as in many other specific disciplines. Research 
often exposes access to resources’ rationality. It has been directed consideration towards the 
resource dependence theory, in order to explore the potential of this theory in the study of 
relationships. As a result of conducted analysis it has been allowed to conclude that, in par-
ticular, the recognition of the problems of inter-organizational relationships in epistemology 
of resource dependence theory provides opportunities to extent this theory in regard to the 
low power organizations, and thus to eliminate the asymmetry of power between entities 
in the population.

Key words: resource dependence, inter-organizational relationship, 
population


