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Ryzyko w projektach międzyorganizacyjnych

Streszczenie

Artykuł ma charakter koncepcyjny. Celem artykułu jest przedstawienie istoty 
osadzenia sieciowego projektów międzyorganizacyjnych jako głównej determi-
nanty ryzyka w projekcie. Wskazano na specyfikę ryzyka współpracy międzyor-
ganizacyjnej, którego głównym źródłem jest niepewność zachowań partnera. Za 
najbardziej efektywną metodę zarządzania ryzykiem relacyjnym uznano kontrolę 
społeczną. W artykule wykazano, że znaczenie kontroli społecznej w projektach 
międzyorganizacyjnych jest zdeterminowane wzorcem i poziomem osadzenia sie-
ciowego, zwłaszcza osadzenia strukturalnego wpływającego na rozwój makrokul-
tury, ułatwiającej koordynację projektów i zastępującej wzajemne zaufanie uczest-
ników projektu rozwijane w bezpośredniej współpracy. W artykule przedstawiono 
typologię projektów międzyorganizacyjnych wskazującą na prawdopodobny cha-
rakter i poziom osadzenia społecznego.

Słowa kluczowe: ryzyko relacyjne, projekt międzyorganizacyjny, współpraca mię-
dzyorganizacyjna, osadzenie społeczne, zaufanie.
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Wstęp

W warunkach niepewności, projekt jako przedsięwzięcie jednorazowe, realizowane na 
podstawie tymczasowej formy organizacyjnej, jest szczególnie podatny na oddziaływanie 
czynników ryzyka (Metelski 2012; Skorupka, Kuchta, Górski 2012). Projekt można zde-
finiować jako współpracę dwóch lub więcej podmiotów organizacyjnych (aktorów) z od-
rębnych organizacji współpracujących w ograniczonym czasie w celu stworzenia produk-
tu bądź usługi (Jones, Lichtenstein 2008). Ryzyko projektowe może być definiowane jako 
zdarzenie lub zbiór zdarzeń niepewnych, które w wypadku zaistnienia będą mieć wpływ 
na projekt (pozytywny lub negatywny) (Chapman, Ward 2003). W przypadku projektów 
międzyorganizacyjnych specyficznym źródłem ryzyka jest niepewność zachowań stron 
projektu wpływająca na jego wyniki. Zaangażowanie wielu stron w projekcie wprowadza 
niepewność wynikającą z niejasności w odniesieniu do: zakresu obowiązków stron, postrze-
gania ról i zakresu odpowiedzialności, komunikacji między stronami, kompetencji stron, 
formalnych warunków umowy i ich skutków, nieformalnych porozumień między stronami, 
mechanizmu koordynacji i sterowania (Ward 1999). Powstaje zatem problem zarządzania 
dodatkowym ryzykiem w projektach międzyorganizacyjnych wynikającym z niepewności 
zachowań partnerów reprezentujących różne organizacje zaangażowane w realizację danego 
projektu. Stopień tej niepewności jest związany z możliwością kontroli ryzyka. Kontrola 
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formalna w postaci kontraktu najczęściej nie jest wystarczającym sposobem zarządzania 
niepewnością zachowań (Huang, Cheng, Tseng 2014). O wiele skuteczniejsza jest kontrola 
społeczna odwołująca się do wspólnie podzielanych norm społecznych i wzajemnego za-
ufania. Istnieje jednak zasadnicza różnica między warunkami niepewności w projektach 
i w strategicznej współpracy partnerskiej, takiej jak alianse strategiczne. Pierwsza forma 
współpracy ma charakter jednorazowy i tymczasowy, druga natomiast najczęściej obli-
czona jest na długi okres, często bez daty zakończenia współpracy. Sytuacja ta ma istotny 
wpływ na rozwój zaufania, w największym stopniu neutralizującego niepewność zachowań 
partnera we współpracy. W przypadku projektów międzyorganizacyjnych kluczową kwe-
stią dla wyboru mechanizmów zarządzania ryzykiem może okazać się osadzenie społeczne 
(Granovetter 1985). 

W artykule przyjęto założenie o głównym znaczeniu ryzyka relacyjnego, związanego 
z zachowaniem zewnętrznych partnerów projektu w zarządzaniu ryzykiem w projektach 
międzyorganizacyjnego. Celem artykułu jest wskazanie mechanizmu osadzenia sieciowego 
projektów międzyorganizacyjnych jako głównej determinanty ryzyka relacyjnego w projek-
cie. W opracowaniu przyjęto tezę o stosunkowo mniejszym znaczeniu osadzenia relacyjnego 
na rzecz większego znaczenia osadzenia strukturalnego w projektach międzyorganizacyj-
nych jako źródła kontroli społecznej, w porównaniu z aliansami strategicznymi, w których 
kluczowym źródłem kontroli społecznej jest zaufanie budowane w ramach osadzenia rela-
cyjnego. Relatywne znaczenie osadzenia relacyjnego i strukturalnego w projektach między-
organizacyjnych jest zdeterminowane czasem trwania projektu, a także możliwością powta-
rzalności projektu wśród tych samych uczestników. Zasadność postawionej tezy wykazano 
na podstawie studiów literaturowych. Artykuł ma charakter koncepcyjny i stanowi przyczy-
nek do ewentualnych dalszych badań empirycznych.

W pierwszej części artykułu wskazano specyfikę ryzyka współpracy międzyorganizacyj-
nej i wyeksponowano dodatkowy czynnik w postaci ryzyka relacyjnego. W drugiej części 
przedstawiono istotę projektów międzyorganizacyjnych w kontekście możliwości kontroli 
zachowań partnerów. W części trzeciej artykułu przybliżono koncepcję osadzenia społecz-
nego oraz przeanalizowano mechanizm osadzenia w kontekście zidentyfikowanych czterech 
typów projektów międzyorganizacyjnych.

Specyfika ryzyka we współpracy międzyorganizacyjnej 

Źródła ryzyka wiążą się ściśle z niepewnością otoczenia. Zgodnie z teorią kosztów trans-
akcyjnych (TKT) niepewność utożsamiana jest z „antycypowanymi zmianami w zdarze-
niach wokół wymiany” (Noordewier, John, Nevin 1990). Williamson (1985) odwołał się 
przy tym do koncepcji niepewności pierwotniej i wtórnej. Niepewność pierwotna odzwier-
ciedla brak wiedzy na temat stanu natury, a niepewność wtórna odwołuje się do braku wie-
dzy o działaniach innych gospodarczych „aktorów”. Na tej podstawie w TKT rozróżniono 
niepewność stanu otoczenia i niepewność behawioralną (zachowania). Pierwszy typ niepew-
ności odgrywa przede wszystkim rolę ex ante i wiąże się z niemożliwością antycypowania 
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wszelkich uwarunkowań w momencie sporządzania kontraktu oraz z problemem adaptacji, 
oznaczającej trudności modyfikowania i przystosowania warunków umowy w związku ze 
zmianami otoczenia. Niepewność zachowania, mająca bardziej charakter ex post, wpływa 
na powstanie problemu właściwej oceny działań uczestników relacji w kontekście rzetelnej 
realizacji postanowień umowy. Niepewność behawioralna utożsamiana jest z zachowaniem 
oportunistycznym. 

Do przedstawionej wyżej niepewności otoczenia odwołuje się dwuwymiarowa koncep-
cja ryzyka, obejmująca ryzyko gospodarcze, charakterystyczne dla każdej działalności biz-
nesowej oraz ryzyko relacyjne, specyficzne dla relacji międzyorganizacyjnej i odnoszące 
się do jej wewnętrznych uwarunkowań (Światowiec-Szczepańska 2012). Ryzyko relacyjne 
obejmuje wszelkie niejednoznaczności postrzegane przez potencjalnych partnerów dotyczą-
ce przyszłych zdarzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki współpracy. Definiowane 
jest jako prawdopodobieństwo i konsekwencje nieosiągnięcia satysfakcjonującej koopera-
cji. Poziom ryzyka relacyjnego można utożsamiać z istniejącym potencjałem oportunizmu 
w relacji. Przykładem zachowań podwyższających ryzyko relacyjne jest wstrzymywanie 
lub fałszowanie informacji, łamanie obietnic lub zobowiązań, unikanie realizacji przyjętych 
zobowiązań, przywłaszczanie technologii partnera, pozyskiwanie jego kluczowych pracow-
ników, opóźnianie płatności czy dostarczanie produktów poniżej standardu. 

Ryzyko gospodarcze odnosi się natomiast do uwarunkowań zewnętrznych, mających 
swoje źródło w niepewności makro- i mikrootoczenia, takich jak stan konkurencji i rywa-
lizacji, nowo wchodzące firmy do sektora, fluktuacje popytu, zmieniająca się polityka rzą-
dów, postęp technologiczny czy wzrost kosztów badawczo-rozwojowych. Czynniki te od-
powiadają za prawdopodobieństwo i konsekwencje nieosiągnięcia celów partnerstwa, mimo 
satysfakcjonującej współpracy miedzy partnerami. Ten typ ryzyka może być paradoksalnie 
redukowany właśnie przez nawiązanie efektywnej współpracy z partnerami zewnętrznymi. 
To dzięki współpracy partnerzy dzielą miedzy sobą ryzyko inwestycji badawczo-rozwojo-
wych, osiągają ekonomię skali i zakresu niezbędną do uzyskania zamówień na duże projekty 
czy zmniejszają ryzyko wejścia na nowe rynki. Kooperacja jest formą odpowiedzi na wzrost 
niepewności rynkowej, dzięki której można oczekiwać redukcji ryzyka. Należy jednak pod-
kreślić, że oczekiwany spadek ryzyka dotyczy wyłącznie ryzyka gospodarczego, a nie ry-
zyka relacyjnego, które w rzeczywistości jest wygenerowane przez nawiązanie współpracy 
międzyorganizacyjnej. Współpraca, która ma obniżać ryzyko w pewnym obszarze, zwięk-
sza je w innym. To spostrzeżenie jest istotnym argumentem przemawiającym za większą 
koncentracją na istocie i zarządzaniu ryzykiem związanym z zachowaniami partnerów we 
współpracy międzyorganizacyjnej.

Istota projektów międzyorganizacyjnych 

Projekty międzyorganizacyjne są powszechne w wielu branżach, np. w budownictwie, 
biotechnologii, IT, sztuce filmowej, reklamie czy w usługach finansowych. Mimo że mię-
dzyorganizacyjne projekty są częstym zjawiskiem, istnieje stosunkowo niewiele koncep-
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cji ułatwiających zrozumienie sposobów koordynacji i zarządzania tym typem projektów 
w warunkach niepewności. W wielu przypadkach projekty te angażują na równorzędnych 
stanowiskach osoby reprezentujące różne cele, często sprzeczne względem siebie, które 
mogą stanowić przyczynę konfliktów (Vaaland, Håkansson 2003). Mimo ogromnej różno-
rodności projektów międzyorganizacyjnych można wskazać na ich kilka wspólnych cech 
(Jones, Lichtenstein 2008):
 - w ramach projektów międzyorganizacyjnych wspólne działania są koordynowane tylko 

na czas trwania projektu i zaraz po osiągnięciu jego celów są zakończone;
 - współpraca w projektach jest ograniczona czasowo, stąd też jej istota różni się od innych 

form współpracy strategicznej, takich jak alianse, które są ustanawiane na relatywnie 
długi okres, bez oczekiwanego terminu zakończenia;

 - w projektach międzyorganizacyjnych brakuje tradycyjnej struktury hierarchicznej mię-
dzy współpracującymi partnerami i z tego względu wymagane są inne formy koordynacji 
i nadzoru.
Dodatkowo w literaturze wskazuje się na niepowtarzalność projektów (stopień wyjątko-

wości projektu będzie uwarunkowany kontekstem współpracy, celami i zadaniami) oraz na 
z góry określone ograniczenia zasobowe (Vaaland, Håkansson 2003).

Kluczową cechą projektów międzyorganizacyjnych, istotną z punktu widzenia ryzyka 
projektowego, jest tymczasowość przedsięwzięcia. Czas w projektach międzyorganizacyj-
nych może znacznie różnić się, w każdym jednak przypadku znany jest oczekiwany termin 
zakończenia projektu, co ma zasadniczy wpływ na zachowania partnerów projektowych. 
Problem ten wyjaśnia teoria gier różnicując wybór strategii konkurencyjnych i koopera-
cyjnych w zależności od znajomości liczby interakcji w grze. W przypadku znanej liczby 
interakcji bardziej opłacalne dla partnerów mogą być strategie ukierunkowane na krótko-
okresowe korzyści jednostronne. W przypadku gry bez wyznaczonego terminu zakończenia, 
w związku ze zjawiskiem tzw. „cienia przyszłości” (shadow of the future) (Axelrod 1984), 
polegającego na wkalkulowaniu w obecne działania przyszłych korzyści z interakcji, bar-
dziej racjonalnymi wydają się być strategie współpracy ukierunkowane na korzyści dwu-
stronne. 

Osadzenie sieciowe projektu i kontrola społeczna zachowań organizacji

Tymczasowość projektów prowadzi do zasadniczego pytania, co do głównego mechani-
zmu powstrzymującego partnerów od zachowań oportunistycznych. Ograniczony i z góry 
założony czas projektu może nie sprzyjać budowie wzajemnego zaufania. Z drugiej strony, 
mimo dodatkowego ryzyka wiele projektów międzyorganizacyjnych kończy się sukcesem. 
Odpowiedź może wiązać się z rozszerzeniem analizy środowiska projektu do szerszego 
kontekstu o bardziej permanentnym charakterze (Jones, Lichtenstein 2008). Kontekst ten 
może zarówno ułatwiać, jak i ograniczać aktywności w ramach projektów. Jest on źródłem 
określonych rutyn, norm i praktyk, które są wykorzystywane w poszczególnych projek-
tach przez uczestniczące organizacje. Analizując dany projekt międzyorganizacyjny, nale-
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ży zatem uwzględnić zewnętrzny wymiar jakim jest osadzenie społeczne projektu (social  
embeddedness) (Bakker i in. 2011). W koncepcji osadzenia (Granovetter 1985) otoczenie 
jest rozpatrywane jako sieć społecznych relacji. W przypadku projektu międzyorganiza-
cyjnego oznacza więzi bezpośrednie i pośrednie między stronami projektu, które powstają 
w wyniku powtarzanej współpracy w ramach sieci. Osadzenie sieciowe można rozumieć 
jako długoterminowe organizacyjne, relacyjne i instytucjonalne więzi istniejące poza cza-
sem pojedynczego projektu. 

Wzajemna zależność między składowymi projektu a sieciowym kontekstem ma istotne 
implikacje dla procesu zarządzania projektem międzyorganizacyjnym. Relatywnie trwała 
natura sieci pomaga organizacjom w przezwyciężaniu „organizacyjnej amnezji”. Sieć sta-
nowi swoiste repozytorium wiedzy i platformę uczenia się (Sydow, Lindkvist, DeFillippi 
2004). Sieci, które istnieją na zewnątrz tymczasowych organizacji zapewniają nieformal-
ne mechanizmy koordynacji i kontroli, które obejmują zaufanie, lojalność i wzajemność 
(Söderlund 2000) i opierają się na kontraktach społecznych (Jones, Hesterly, Borgatti 1997). 
Sieć zapewnia zatem społeczny mechanizm ułatwiający koordynację między stronami pro-
jektu w warunkach niepewności. 

Istnieją trzy źródła osadzenia sieciowego: relacyjne, strukturalne i pozycyjne (Gulati, 
Garguilo 1999; Czakon 2012). Osadzenie relacyjne (relational embeddedness) opiera się 
na jakości i sile bezpośrednich więzi między organizacjami i stanowi źródło informacji 
o uczestnikach projektu. Rozwija się ono między uczestnikami projektu na dwa sposoby: 
przez powtarzaną bezpośrednią współpracę w różnych projektach lub dzięki kontynuowa-
nej współpracy w ramach jednego długoterminowego projektu. Bezpośrednie powtarzane 
interakcje prowadzą do wymiany informacji i dzielenia się wiedzą, do komunikacji oraz 
rozwoju zaufania między stronami projektu i umożliwiają uczestnikom wzajemne poznawa-
nie swoich kompetencji i wiarygodności. Wiedza ta tworzy podstawy przyszłych interakcji. 
Osadzenie relacyjne prowadzi zatem do redukcji niepewności zachowań.

Strukturalne osadzenie (structural embeddedness) oznacza zakres, w jakim relacja 
dwóch organizacji jest połączona z innymi uczestnikami. Odwołuje się zatem do więzi po-
średnich i zależy od liczby uczestników interakcji i od prawdopodobieństwa przekazywania 
przez nich informacji o przeszłych interakcjach. Można zatem przypuszczać, że im więcej 
stron zaangażowanych w projekty oraz krótszy czas ich trwania powiązany z przemieszcza-
niem się organizacji między projektami, osadzenie strukturalne danego projektu jest więk-
sze. Strukturalne osadzenie ułatwia zrozumienie i akceptacje wspólnych zasad współpracy 
i prowadzi do wypracowania rutyn i standardów. Zasady te tworzą swoistą makrokulturę 
będącą zinstytucjonalizowaną formą wzajemnego zrozumienia, która ewoluuje wraz z inte-
rakcjami między niezależnymi organizacjami i z czasem tworzy wspólne wzorce zachowań 
(Jones, Lichtenstein 2008). Makrokultura ma szczególne zastosowanie w projektach mię-
dzyorganizacyjnych, w których partnerzy nie znają się, a mimo to odnoszą się do wspólnie 
podzielanych zasad zawartych w makrokulturze branżowej rozwiniętej w długim okresie. 

Trzecie źródło osadzenia – osadzenie pozycyjne – odnosi się do stopnia, w jakim or-
ganizacje zajmują centralną pozycję w strukturze sieci i jak wpływa to na ich zachowania 
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(Czakon 2012). Konsekwencją osadzenia pozycyjnego jest dostęp do informacji o innych 
partnerach i reputacja wyznaczająca atrakcyjność danej organizacji jako partnera współ-
pracy. Opinia wśród innych członków sieci będzie kluczowa dla budowania wiarygodności 
w oczach potencjalnego kooperanta, a więc podstawy zaufania. Reputacja może być jedną 
z kluczowych determinant wyboru danego podmiotu do współpracy w projekcie (Buvik, 
Roflsen 2015). 

Holistyczne spojrzenie na wzorce relacyjnego, strukturalnego i pozycyjnego osadzenia 
w ramach kontekstu specyficznej branży składa się na „ekologię projektu” (project ecology) 
(Grabher 2004) badającą relacje organizacji projektowej z otoczeniem postrzeganym jako 
sieć więzi organizacji uczestniczących w projekcie. 

Osadzenie sieciowe projektów prowadzi do zinstytucjonalizowania wzajemnego zrozu-
mienia oraz rozwoju wspólnych wartości, norm i kultur. W efekcie kształtuje się zaufa-
nie, które Mayerson z zespołem (1996) określają mianem „zaufania błyskawicznego” (swift 
trust). Zaufanie to wynika z faktu, iż aktorzy, rozpoczynając współpracę z nowymi podmio-
tami, wierzą, że z racji wypracowanych reguł w branży procesy wymiany i wspólne działa-
nia będą realizowane zgodnie z oczekiwaniami. Partnerzy, nie mając wcześniejszej historii, 
będą chcieli oprzeć pracę nad projektem na współdzielonych regułach, które składają się na 
wspomnianą makrokulturę branży. Od początku współpracy będzie zatem obecne zaufanie 
między partnerami, które wzmacnia koordynację prac w ramach projektu.

Określenie z góry charakteru osadzenia sieciowego projektu jest trudne, niemniej pewne 
obiektywne przesłanki mogą zwiększać prawdopodobieństwo stopnia osadzenia społeczne-
go projektu. Są nimi: czas trwania projektu, szansa na powtarzalność relacji w różnych pro-
jektach oraz liczba uczestników projektu. W zależności od wskazanych wymiarów można 
wskazać cztery typy projektów międzyorganizacyjnych, o różnym poziomie i charakterze 
osadzenia sieciowego (por. rysunek 1) (Jones, Lichtenstein 2008). 

Krótkie projekty w środowisku rzadko powtarzanych relacji między organizacjami wska-
zują na niskie osadzenie relacyjne. Głównym mechanizmem wpływającym na koordynację 
projektu może być osadzenie strukturalne odnoszące się do relacji pośrednich uczestników 
projektów międzyorganizacyjnych. Mimo że bezpośrednio partnerzy mogą ze sobą współ-
pracować tylko raz, to jednak ich kontakty ułatwiają przepływ informacji w branży. Może 
zatem dojść do rozwoju określonej makrokultury, która będzie oddziaływać na niepewność 
zachowań. Zależy to jednak od stopnia instytucjonalizacji określonych zasad branżowych. 
Przykładem środowiska o relatywnie wysokim osadzeniu strukturalnym i niskim relacyj-
nym jest branża filmowa, o mocno zinstytucjonalizowanej makrokulturze ułatwiającej re-
alizację nawet bardzo krótkich projektów, w ramach których uczestnicy spotykają się po 
raz pierwszy. Akceptowane określone zasady branżowe co do roli określonych stanowisk 
w produkcji filmu, w tym dość hierarchiczny ich układ, w których każdy uczestnik projektu 
odnajduje dość jasno swój zakres odpowiedzialności ułatwia koordynacje projektu i obniża 
ryzyko relacyjne. Mimo niskiego osadzenia relacyjnego dzięki makrokulturze istnieje duże 
prawdopodobieństwo zaufania między uczestnikami projektu, nawet wśród tych, którzy pra-
cują ze sobą po raz pierwszy.
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Rysunek 1 
Typologia projektów międzyorganizacyjnych 

Czas i liczba uczestników projektu

Krótszy czas projektu Dłuższy czas projektu

Po
w

ta
rz

al
no

ść
 r

el
ac

ji

Relacje na 
czas trwania 

projektu

Pojedynczy projekt 
Przykład: produkcja filmowa

Społeczne osadzenie
•	 niskie osadzenie relacyjne
•	 wysokie osadzenie strukturalne 

Wielostronny projekt
Przykład: projekt pomocowy 
w odpowiedzi na kryzys

Społeczne osadzenie
•	 stosunkowo niskie osadzenie 

relacyjne między kluczowymi 
uczestnikami

•	 niskie osadzenie strukturalne

Relacje 
powtarzane 

między-
projektami

Sieć aliansów
Przykład: architektura i budownictwo

Społeczne osadzenie:
•	 wysokie osadzenie relacyjne 
•	 średnie osadzenie strukturalne ze 

względu na powtarzalność relacji 
między tymi samymi grupami 
partnerów

Konstelacja
Przykład: duże projekty inżynieryjne

Społeczne osadzenie:
•	 wysokie osadzenie relacyjne 

między kluczowymi uczestnikami
•	 fragmentaryczne osadzenie 

strukturalne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jones, Lichtenstein (2008).

Sieć aliansów również cechuje stosunkowo krótki okres trwania, jednak realizowane 
są w warunkach powtarzanych relacji między uczestniczącymi organizacjami. Przykładem 
mogą być projekty architektoniczne i budowlane. W związku ze specyfiką zasobów i umie-
jętności partnerów istnieje duże prawdopodobieństwo powtarzanych relacji między specja-
listami w ramach różnych projektów. Często partnerskie organizacje symultanicznie uczest-
niczą także w innych projektach, dzięki którym zapewniają sobie odpowiedni strumień 
dochodów. Taka sytuacja stwarza specyficzne warunki dla zarządzania niepewnością pro-
jektu, w której kluczowym mechanizmem jest wysokie osadzenie relacyjne. W wielu bran-
żach, w tym np. w budownictwie, zauważa się powtarzalność podwykonawców dla danego 
generalnego wykonawcy w różnych projektach przez niego kierowanych. Można jednak 
przypuszczać, że tym typom projektów towarzyszy stosunkowo niskie osadzenie struktural-
ne ze względu na powtarzalność podobnych składów zespołów w różnych projektach. 

Trzeci typ projektów międzyorganizacyjnych zazwyczaj ma charakter wielostronny i jest 
powoływany na dłuższy okres wśród organizacji, które ze względu na niskie prawdopodo-
bieństwo relacji przed i po projekcie nie są głęboko osadzone relacyjnie. Przykładem takie-
go projektu może być spontaniczna reakcja określonych środowisk na sytuację kryzysową 
w danym regionie spowodowaną np. klęską żywiołową lub określoną sytuacją polityczną. 
W projektach tego typu bierze udział wiele organizacji bez doświadczenia wspólnej pracy. 
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Taki typ projektu cechuje nie tylko niskie osadzenie społeczne o charakterze relacyjnym, ale 
także słabe osadzenie strukturalne. 

Ostatni typ projektów organizacyjnych to konstelacje, które dotyczą ogromnych pro-
jektów infrastrukturalnych, takich jak energia, kosmonautyka czy telekomunikacja. Można 
przypuszczać, że w tego typu dużych i ważnych strategicznie projektach uczestniczą wie-
lokrotnie duże i znaczące organizacje. Dochodzi zatem do powtarzanych interakcji między 
przynajmniej częścią uczestników danego projektu i wśród nich można oczekiwać znaczne-
go osadzenia relacyjnego. Długi czas projektu może natomiast ograniczać osadzenie struktu-
ralne niezbędne do utworzenia makrokultury ułatwiającej koordynacje zachowań partnerów 
o niskim osadzeniu relacyjnym uczestniczących w mega projekcie. Można przypuszczać, 
że w takich projektach dość często mają miejsce konflikty między członkami organizacji 
wiodących w projekcie a członkami organizacji podwykonawczych. Badania wskazują, że 
aż 80% megaprojektów nie zostaje ukończonych zarówno na czas, jak i przy określonym 
budżecie (Altshiler, Luberoff 2003), co potwierdza złożoność, niepewność i trudności koor-
dynacyjne tych projektów.

Podsumowanie

Badania dotyczące zarządzania ryzykiem projektowym najczęściej dotyczą struktur 
i procesów w ramach wewnątrzorganizacyjnych projektów. Tymczasem coraz większe zna-
czenie, w różnych sektorach i branżach, mają projekty międzyorganizacyjne, w których do 
osiągnięcia określonych celów są wykorzystywane zasoby będące w posiadaniu różnych or-
ganizacji. Mimo że współdziałające organizacje są autonomiczne pod względem prawnym, 
na czas projektu pozostają w funkcjonalnej współzależności wpływającej na niepewność 
zachowań. Istotną zmienną różnicującą tę niepewność w projektach międzyorganizacyjnych 
jest osadzenie społeczne odnoszące się do częstości, długości i wzorca interakcji organizacji 
w sieci relacji (Granovetter 1985). Kluczową kwestią jest poznanie wpływu, komplementar-
nego lub substytucyjnego, zwłaszcza osadzenia relacyjnego i strukturalnego, na kształtowa-
nie się wzajemnego zrozumienia organizacji i funkcjonowania kontroli społecznej wspiera-
jącej formalne narzędzia kontroli zachowań. Istotną rolę w zarządzaniu ryzykiem projektów 
międzyorganizacyjnych pełni makrokultura, będąca skumulowanym efektem przeszłych 
interakcji w sieci organizacji − uczestników projektów. Rozważania w artykule wskazują 
na konieczność uwzględnienia szerokiego kontekstu sieciowego projektów międzyorgani-
zacyjnych w ustalenie poziomu ryzyka projektowego i mechanizmów zarządzania tymże 
ryzykiem.
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Risk in Inter-Organisational Projects

Summary

The article is of the conceptual nature. The aim of this article is to present the 
essence of network embeddedness of inter-organisational projects as a major de-
terminant of risk in the project. The nature of the risk in inter-organisational co-
operation, which main source is behaviour uncertainty of the partner, was pointed 
out. The social control was considered as the most effective method of relational 
risk management. The article indicates that the importance of social control in the 
inter-organisational projects is determined by the pattern and the level of the net-
work embeddedness, especially the structural embeddedness forming a macrocul-
ture facilitating project coordination and replacing mutual trust between project 
participants developed in their direct cooperation. The article presents a typology of 
inter-organisational projects indicating the likely nature and level of social embed-
dedness. 

Key words: relational risk, inter-organisational project, inter-organisational coop-
eration, social embeddedness, trust.
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Риск в межорганизационных проектах

Резюме

Статья имеет концептуальный характер. Цель статьи – представить суть 
сетевого закрепления позиций межорганизационных проектов в качестве 
основного детерминанта риска в проекте. Указали специфику межорганиза-
ционного сотрудничества, основным источником которого является неуве-
ренность в поведении партнера. Самым эффективным методом управления 
реляционным риском считают общественный контроль. В статье доказали, 
что значение общественного контроля в межорганизационных проектах опре-
деляется образцом и уровнем сетевого закрепления позиций, в особенности 
стуктурного их закрепления, влияющего на развитие макрокультуры, облег-
чающей координацию проектов и замещающей взаимное доверие участников 
проекта, развиваемое в непосредственном сотрудничестве. В статье предста-
вили типологию межорганизационных проектов, указывающую вероятный 
характер и уровень общественного закрепления позиций.

Ключевые слова: реляционный риск, межорганизационный проект, межор-
ганизационное сотрудничество, общественное закрепление позиций, доверие.
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