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RozdziaĪ 12.

Zmiana, która siă dzieje

RozdziaĪ o tym, jak to jest, še pomimo naszej wrĂcz fizjologicznej niechĂci do
zmian, one siĂ pojawiajî. Co wiĂcej, wiele z nich dzieje siĂ bezboleŁnie i jakby
bez naszej wiedzy. Akceptacja nowych technologii nastĂpuje coraz szybciej.
Trudno jednak pokazað jakieŁ momenty przeĪomowe. Zmiana odbywa siĂ jakby
„w tle”. Jest to zmiana, która siĂ dzieje. Jest rezultatem dziaĪania jakiejŁ niewidocznej siĪy, która przenosi wszystkich w innî rzeczywistoŁð. Sposób jej wprowadzenia wyglîda na optymalny, bo jest naturalny i nikomu nie przeszkadza.
Czy mošemy zastosowað go Łwiadomie w naszej mikroskali?
Im czĂŁciej mówimy o rewolucji technologicznej, tym czĂŁciej zastanawiam siĂ, czy taka rewolucja ma nadal miejsce. Zgodnie z najogólniejszî
definicjî tego sĪowa „rewolucja” jest to szybka i gĪĂboka zmiana. GĪówne
wîtpliwoŁci budzi okreŁlenie „szybka”. Pierwotnie sĪowo to ušywane byĪo
w znaczeniu „gwaĪtowna”. GwaĪtownoŁð rewolucji byĪa zwiîzana zazwyczaj
z wystîpieniem jakiegoŁ dramatycznego zdarzenia, które odmieniaĪo bieg
historii. Tak byĪo w przypadku Rewolucji Francuskiej czy teš Rewolucji Paşdziernikowej. O ile jednak Īatwo jest wskazað poczîtek tych rewolucji, to
kwestie czasu ich trwania sî zazwyczaj mocno dyskusyjne. Uwaša siĂ, še
rewolucja francuska zakoĬczyĪa siĂ w momencie dojŁcia do wĪadzy Napoleona, czyli dziesiĂð lat po zburzeniu Bastylii. W miarĂ konkretna data. Ale
kiedy zakoĬczyĪa siĂ rewolucja paşdziernikowa? Czy rewolucja chiĬska
trwa nadal?
Sprawa komplikuje siĂ jeszcze bardziej, gdy nasze rozwašania przeniesiemy z obszarów spoĪeczno-politycznych do obszarów gospodarczych.
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Gdy mówimy o kolejnych rewolucjach przemysĪowych, to za kašdym razem
ich poczîtek okreŁlany jest jako moment, gdy powstaĪ szczególny wynalazek.
Tak byĪo z pierwszî rewolucjî przemysĪowî, której koĪem zamachowym
staĪo siĂ powszechne zastosowanie maszyny parowej. Juš w tym przypadku trudno znaleşð tutaj jakîkolwiek gwaĪtownoŁð. Pierwsza taka maszyna
zostaĪa wykorzystana przemysĪowo na poczîtku XVII wieku. Sam termin „rewolucja przemysĪowa” zostaĪ jednak ušyty dopiero w drugiej poĪowie XIX wieku.
Trudno wiĂc mówið o gwaĪtownoŁci czy teš szybkoŁci zachodzîcych
zmian. Rozwój nowych technologii w kašdej kolejnej epoce jest postrzegany
jako rewolucyjny. Mamy rewolucjĂ zwiîzanî z dynamicznym rozwojem
nauk ŁcisĪych na przeĪomie XIX i XX wieku. Kolejna to rozwój techniki po
drugiej wojnie Łwiatowej. Obecna — cyfrowa rewolucja — zwiîzana jest
z rozwojem technik komputerowych.
Patrzîc na historiĂ rewolucji przemysĪowych, trudno oprzeð siĂ wrašeniu,
še od XVIII wieku mamy do czynienia z nieustajîcym postĂpem cywilizacyjnym pobudzanym poprzez rozwój technologii. Aby zaznaczyð wagĂ zachodzîcych przemian, z dumî lubimy podkreŁlað ich „rewolucyjny” charakter.
Jednak sĪowo to jest ušywane raczej w kontekŁcie gĪĂbokoŁci zachodzîcych
zmian niš ich gwaĪtownoŁci. Kašde z kolejnych „rewolucyjnych” zdarzeĬ —
zastosowanie maszyny parowej, wynalezienie elektrycznoŁci, pojawienie
siĂ komputerów — byĪo bowiem raczej pojedynczym bodşcem do dalszego
rozwoju niš zdarzeniem nagĪym i niespodziewanym. ZastĂpowanie jednych
rozwiîzaĬ drugimi nastĂpowaĪo stopniowo. DoŁð powiedzieð, še w Polsce
lokomotywy parowe zostaĪy wycofane z powszechnego, komercyjnego ušytkowania dopiero w latach dziewiĂðdziesiîtych ubiegĪego wieku. Trudno
wiĂc mówið o nagĪej zmianie w przejŁciu od parowozów do lokomotyw
spalinowych i elektrycznych.
Spójrzmy nieco blišej na zmiany zachodzîce w towarzyszîcej nam
obecnie erze cyfrowej. Wydaje siĂ, še bodşcem do kolejnego przyspieszenia
byĪo upowszechnienie siĂ komputerów. Jednak nie mielibyŁmy do czynienia
z takî powszechnoŁciî rozwiîzaĬ cyfrowych, gdyby maszyny nie zostaĪy ze
sobî poĪîczone. GdybyŁmy nie wpadli wreszcie na pomysĪ poĪîczenia komputera z telefonem. Dopiero ta zmiana pozwoliĪa na powstanie spoĪeczeĬstwa
cyfrowego ze wszystkimi jego wadami i zaletami.
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Ješeli dokonamy retrospektywnej analizy, na pewno dostrzešemy rozmiar
zmian, jakie zaszĪy. Zmiany te sî bardzo gĪĂbokie i dotyczî nie tylko tego,
w jaki sposób pracujemy. Odnoszî siĂ do wszystkich dziedzin naszego šycia,
zarówno w jego aspekcie prywatnym, jak i zawodowym. Warto zwrócið uwagĂ,
še od momentu pierwszego poĪîczenia komputerów i powstania zalîšków
sieci internetowej do chwili, gdy technologia zostaĪa powszechnie przyjĂta,
upĪynĂĪo okoĪo trzech dziesiĂcioleci. Trudno jest umniejszað rolĂ internetu
w rozwoju wspóĪczesnego Łwiata. GĪĂbokoŁð zmian, jakie zaszĪy i nadal zachodzî, zdumiewa i zachwyca. Aby jednak ušyð w tym przypadku sĪowa
„rewolucja”, musimy zmodyfikowað jego definicjĂ i przyjîð, še rewolucyjne
zmiany to zmiany gĪĂbokie i rozlegĪe. GĪĂbokie, czyli siĂgajîce aš do şródeĪ.
Modyfikujîce nie tylko sposób dziaĪania, ale teš niejednokrotnie przeksztaĪcajîce kompletnie paradygmaty naszego zachowania. RozlegĪe, bo dotykajîce
wszelkich dziedzin šycia. WpĪywajîce na struktury spoĪeczne. Ingerujîce
w politykĂ, wĪadzĂ, demokracjĂ i jej nowe rozumienie. Przyjmujîc takî definicjĂ i rezygnujîc z „nagĪoŁci”, wszystko to, co zachodzi wokóĪ nas, mošemy
okreŁlið jako rewolucjĂ.
Obecna faza rewolucji technologicznej jest ze swojej natury niezwykle
demokratyczna. Rewolucja ta dociera do wszystkich warstw spoĪecznych.
Stajemy siĂ technologiczni jako caĪe spoĪeczeĬstwo. Codzienny kontakt
z technologiami sprawia, še akceptacja nowych, kolejnych rozwiîzaĬ jest
coraz szybsza.
Spójrzmy na przykĪad dotyczîcy technologii bankowych. Stowarzyszenie
EFMA dokonaĪo analizy rynku amerykaĬskiego, badajîc szybkoŁð przyjmowania nowych narzĂdzi bankowych w tamtejszym spoĪeczeĬstwie.
W przypadku bankomatów osiîgniĂcie poziomu akceptacji okoĪo 40%
wszystkich gospodarstw domowych zajĂĪo mniej wiĂcej 16 lat. Mamy wiĂc
w przyblišeniu akceptowanie pojawiajîcego siĂ rozwiîzania przez kolejne
2,5% gospodarstw domowych rocznie.
Podobny poziom 40% gospodarstw domowych korzystajîcych z bankowoŁci on-line osiîgniĂto juš po 12 latach. W tym przypadku rocznie do nowego
rozwiîzania przekonywaĪo siĂ 3,3% gospodarstw domowych. Mošna wiĂc
powiedzieð, še szybkoŁð akceptacji wzrosĪa o ponad 1/3.
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JeŁli spojrzymy na bankowoŁð mobilnî, to poziom 40% zostaĪ osiîgniĂty
juš po okoĪo 5 – 6 latach. Czyli rocznie nowe rozwiîzanie przyjmowaĪo
miĂdzy 6,6% a 8% klientów. Wskazuje to wiĂc, še przyspieszamy, i to przyspieszamy ponad dwukrotnie w odniesieniu do i tak nowoczesnej technologii
bankowoŁci internetowej.
Wašne w tym przykĪadzie jest to, še dotyczy on w zasadzie jednego i tego
samego procesu. Dokonania wypĪaty z naszego konta bankowego bez poŁrednictwa pracownika banku. Pomijajîc drobne i nieistotne pod kîtem naszych rozwašaĬ róšnice, jest to automatyzacja podstawowej czynnoŁci bankowej. Dlatego teš pierwszy krok, wprowadzenie bankomatu, pomimo še
dotyczy czynnoŁci o skutku natychmiastowym, czyli wypĪaty gotówki, trwaĪ
znacznie dĪušej. ByĪo to bowiem pierwsze zetkniĂcie siĂ z bezosobowî obsĪugî.
Dla kašdego z nas byĪ to poczîtek rewolucji. Co ciekawe, tempo akceptacji
bankomatów wcale nie wzrastaĪo, tak še potrzeba byĪo aš 30 lat, aby z tej
formy kontaktu z bankami skorzystaĪo 80% ich klientów. Czyli pierwszy krok
jest trudny dla kašdego. Mniej przekonuje nas pozytywne doŁwiadczenie
innych. ZmianĂ potrzebujemy w sobie przepracowað. Musimy byð na niî
gotowi.
Podobny proces przeĪamywania wewnĂtrznego oporu daje siĂ zauwašyð
w innych dziedzinach. Wciîš mamy kĪopot z powierzeniem naszych losów
automatycznemu pilotowi i czujemy siĂ znacznie lepiej, gdy na pokĪadzie
znajduje siĂ doŁwiadczony pilot. Ješeli ten nasz wewnĂtrzny opór zostanie
wreszcie przeĪamany, to liczba tzw. autonomicznych pojazdów szybko
wzroŁnie. Na razie jednak, pomimo badaĬ, które mówiî o dušej czĂŁci wypadków spowodowanych przez ludzi, a nie maszyny, jest w nas wewnĂtrzny opór
przed akceptacjî nowego rozwiîzania. W kašdej dziedzinie pierwszy krok,
poczîtek zmiany, to poczîtek rewolucji, która zmieni Łwiat radykalnie i szybko.
I znów — co to znaczy szybko? W przywoĪanym powyšej przykĪadzie
szybko oznacza jednak lata. Nawet jeŁli uznamy, še nie dla kašdego klienta
bankowoŁð mobilna stanowi istotnî wartoŁð, to rozwój technologii w okresie
5 – 6 lat trudno nazwað gwaĪtownym. Zdecydowanie nie jest to zmiana
w rozumieniu opisanego wczeŁniej modelu waterfall, w którym wprowadzamy
zmianĂ i oczekujemy, aby w momencie przeprowadzki wszyscy znaleşli siĂ
w nowym miejscu i czuli siĂ w nowej sytuacji komfortowo.
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Wašne jednak jest, še w trakcie tych 5 – 6 lat do rozwiîzania stopniowo
przekonujî siĂ kolejni klienci. Ci, którzy czujî siĂ z nowym rozwiîzaniem
komfortowo. A i rozwiîzanie nie pozostaje wciîš takie samo. Ono siĂ rozwija
równieš dziĂki informacji zwrotnej od „pionierów”, czyli tych najodwašniejszych, którzy skorzystali z nowych form jako pierwsi. TĂskniîc za uroczystoŁciami, gdy oddajemy nowe rozwiîzanie, organizujemy co prawda nadal
coŁ w rodzaju przeciĂcia wstĂgi. Jest to jednak w naszym wydaniu raczej
podkreŁlenie gotowoŁci do przyjĂcia pierwszych klientów niš obwieszczenie
peĪnego sukcesu. Na pewno nie jest to teš ogĪoszenie poczîtku rewolucji.
Bo czy dana zmiana okaše siĂ rewolucyjna — tego dowiemy siĂ po upĪywie
czasu, gdy zobaczymy, na ile zmieniĪy siĂ nasze dotychczasowe zachowania.
I w tym upatrywaĪbym szczególne piĂkno naszych czasów. W zmianie,
która siĂ dzieje. W zmianie, która jak powietrze otacza nas z kašdej strony,
chociaš jest niewidzialna. To nie jest drastyczna przebudowa naszego roweru,
który opisywaĪem w jednym z rozdziaĪów. Nie jesteŁmy zmuszeni do ewolucji
na urzîdzeniu dziaĪajîcym odwrotnie niš to, do którego przywykliŁmy. Zmiana
odbywajîca siĂ w naszym otoczeniu zostawia nam czas na jej przyjĂcie. Nie
jest niecierpliwa, ale znajîc swojî wartoŁð, mówi kašdemu — spokojnie na
ciebie poczekam. Jakše daleki to obraz od tego, co podsuwa nam wyobraşnia,
gdy sĪyszymy sĪowo „rewolucja”. Zmiana, której doŁwiadczamy. W której
nagle dostrzegamy, še dotychczasowe rozwiîzania stajî siĂ nam zbĂdne.
Jak odbiornik telewizyjny w pokoju hotelowym. DziŁ nie jest potrzebny. Wybierajîc hotel, nie dopytujemy o wybór kanaĪów w hotelowej telewizji. Kluczowy jest dostĂp do internetu i preferujemy te hotele, które internet oferujî
w cenie pokoju. DostĂp do sieci jest wašniejszy niš darmowe Łniadanie.
Nie dlatego, še nie musimy jeŁð Łniadania, ale dlatego, še internet jest niezbĂdny do realizacji wielu naszych zadaĬ. Jego brak zaburza nam šycie.
Brak Łniadania w hotelu zmusza nas tylko do przejŁcia na drugî stronĂ ulicy
do lokalnej kawiarni.
Zwróðmy uwagĂ, še w przypadku oferty hotelowej zmiana, która siĂ dzieje,
wymusza równieš odpowiednie zachowania na dostawcach produktów
i usĪug. Obserwujîc duše zainteresowanie swoich klientów dostĂpem do
sieci, hotele stosowaĪy pierwotnie wiele wybiegów majîcych ten trend wykorzystað do zwiĂkszenia wĪasnych przychodów. Przez pewien czas hotele,
co ciekawe, w szczególnoŁci wyšszej klasy, obciîšaĪy swoich klientów dodatkowo za korzystanie z internetu. Co gorsza — kwoty, które hotele pobieraĪy,
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odbiegaĪy znacznie od standardowej oferty lokalnych operatorów internetowych. Taka praktyka w dĪušszej perspektywie byĪa jednak skazana na niepowodzenie, gdyš dla wielu klientów dostĂp do internetu byĪ kluczowy, choðby
ze wzglĂdu na koniecznoŁð ciîgĪego kontaktu z firmî. Z jednej strony pojawiĪy
siĂ techniczne mošliwoŁci obejŁcia hotelowych restrykcji, z drugiej zaŁ czĂŁð
usĪugodawców uznaĪa, še klient zadowolony jest znacznie cenniejszy od
klienta, który ma poczucie przepĪacania za usĪugĂ. W rezultacie wiĂkszoŁð
hoteli ma obecnie w standardowej ofercie dostĂp do sieci bez ograniczeĬ.
PrzykĪad ten pokazuje nie tylko fakt, še dziejîca siĂ wkoĪo nas zmiana
ma wpĪyw na usĪugĂ, którî oferujemy, i na jej cenĂ. Wašne jest równieš, še
zmiana ta ma charakter zmiany nieuniknionej. Dlatego w pierwszej czĂŁci
ksiîški wprowadziliŁmy termin „antifragile”. Bo w Łwiecie nieustannej zmiany
przeciwieĬstwem sĪowa „kruche” (fragile) nie jest sĪowo „twarde”, „odporne”.
Próby opierania siĂ zmianie, udawania, še siĂ jej nigdy nie ulegnie, skazane
sî na niepowodzenie.
Zawsze gdy zmienia siĂ Łwiat, podnoszî gĪos obroĬcy tego, co byĪo. Pojawienie siĂ kolei w USA byĪo zwiîzane z wieloma protestami. GĪoszono teorie
o zgubnym wpĪywie kolei šelaznych na pasîce siĂ niedaleko torów bydĪo.
Wskazywano na ograniczenia nowej technologii, bo przecieš mošna jechað
tylko tam, gdzie sî tory. Na niewiele to siĂ zdaĪo, bo zalety nowego rozwiîzania sprawiĪy, še kolej sama siĂ obroniĪa.
Podobne próby bycia odpornym na zmianĂ obserwujemy i dzisiaj. Niezwykle
ciekawî decyzjĂ podjĂĪo jury na sĪynnym festiwalu filmowym w Cannes, gdzie
zdecydowano, še produkcje filmowe Netflix nie mogî brað udziaĪu w konkursie, gdyš nie sî wyŁwietlane w kinach. W innym obszarze, dyskusja wokóĪ
kryptowalut to dyskusja strachu i dyskredytacji, bo przecieš Bitcoin to piramida
finansowa, a kryptowaluty sĪušî do rozliczeĬ handlarzy narkotyków.
Wszystkie te ruchy to tylko dziaĪania opóşniajîce zmianĂ, która nieodwoĪalnie nastĂpuje. To jak dziaĪania firm telekomunikacyjnych sztucznie podtrzymujîce funkcjonowanie telefonii stacjonarnej. Zmiana jest i siĂ staje.
Bycie „odpornym” w tym przypadku oznacza rychĪî zagĪadĂ. Oznacza bowiem
odrzucenie rzeczywistoŁci. PróbĂ powstrzymania zmian, które bez wzglĂdu
na zachowanie korporacji i tak nastîpiî. Niezbyt odlegĪa historia peĪna jest
przykĪadów potĂg, które wydawaĪy siĂ odporne na zmiany. Niedawni potentaci
rynku, jak na przykĪad NOKIA, dzisiaj nie istniejî. Pycha bycia potĂgî staje
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siĂ wiĂc najwiĂkszym grzechem gĪównym. A najbardziej cenionî zaletî jest
zdolnoŁð do zmiany. Nie do adaptacji, ale do szybkiej zmiany.
Pojawia siĂ pytanie, czy rzeczywiŁcie istotne jest bycie w zmianie szybko.
Skoro bowiem zmiany dziejî siĂ przez lata, to moše warto poczekað? Moše
nie warto brað razów z tytuĪu bycia awangardî, moše lepiej przejŁð nieco
póşniej dobrze wydeptanî Łcieškî?
W przypadku omawianych wczeŁniej klientów indywidualnych mošna
powiedzieð, še cena bycia w ostatnich 20% nie jest zbyt wielka. O ile oczywiŁcie ktoŁ mniej ceni sobie wygodĂ i czas, to skĪadajîc fizycznie polecenie
przelewu w oddziale banku, odniesie ten sam skutek, co korzystajîc z aplikacji
mobilnej. Ješeli ma siĂ dušo cierpliwoŁci i czasu, to mošna film obejrzeð
w telewizji, w porze dogodnej dla ukĪadajîcych program i z licznymi przerwami w postaci reklam. Traci siĂ byð moše niewiele, bo tylko czas, i trzeba
wykazað siĂ sporî cierpliwoŁciî. Jednak i w tym zakresie wielu z nas powie
juš, še cena jest zbyt wysoka. Wizyty w oddziale banku, który jest czynny
w czasie, gdy jesteŁmy w pracy, nie sî dla nas bezproblemowe. Oglîdanie
o póĪnocy reklam produktów, których na pewno nigdy nie kupimy, bo nasz
ulubiony film znalazĪ siĂ wtedy w ramówce telewizji, teš jest juš obecnie wydarzeniem dla wybranych. Jednak to, czym pĪacimy, rezygnujîc z innowacji, to
„tylko” wĪasny czas i byð moše odrobina nerwów.
ZupeĪnie inaczej sprawa ma siĂ w przypadku firm. Tutaj nie jest to juš
tylko kwestia niewygody. To w wielu przypadkach kwestia byð albo nie byð.
Gdy rozmawiaĪem z przedstawicielami kierownictwa dušych firm o nowych
technologiach, czĂsto spotykaĪem siĂ ze stwierdzeniem — to jest jeszcze niesprawdzone rozwiîzanie. Poczekamy i zobaczymy, czy siĂ rozwinie, i wtedy
ruszymy. Niestety jest to najgorsza strategia z mošliwych.
ZaĪóšmy bowiem, še pojawia siĂ rozwiîzanie budzîce nadziejĂ na nowe
mošliwoŁci rozwoju wspóĪpracy z klientem. OczywiŁcie w momencie pojawienia siĂ nie ma jeszcze mocnych przykĪadów na jego praktyczne zastosowania. Nasza strategia w odniesieniu do tej technologii moše byð trojaka.
Po pierwsze — mošemy uznað po gĪĂbszej analizie, še nowy pomysĪ nie bĂdzie w stanie wygenerowað wartoŁci dodanej w naszej dziedzinie. Nie jest
to przeĪom, ale raczej hasĪo niemajîce pokrycia w faktach. W tym przypadku
po prostu rozwiîzanie ignorujemy i wrĂcz wpisujemy do naszej strategii,
še nie bĂdziemy z niego korzystað. OczywiŁcie jest mošliwoŁð, še nasza

Kup książkę

Poleć książkę

172

Zarzídzanie zmianí

decyzja byĪa podjĂta bĪĂdnie. JeŁli jednak nasza analiza byĪa poprawna —
to wygrywamy, gdyš nie marnowaliŁmy wysiĪków na próšno.
Po drugie — uznajemy, še nowa technologia jest obiecujîca i moše
zmienið obraz naszego rynku. Wówczas staramy siĂ, aby byð na tym rynku
pierwszym i rozpoczîð wykorzystywanie nowego rozwiîzania mošliwie
szybko. Tutaj mamy przykĪad zegarka firmy Samsung. Firma uznaĪa, še takie
zegarki to istotne novum na rynku, i zrobiĪa wszystko, by siĂ na tym rynku
znaleşð. Ješeli siĂ pomylimy — ponosimy peĪny koszt naszych inwestycji
w nowe rozwiîzanie. Ješeli nasze postrzeganie rynku okaše siĂ poprawne
— zgarniamy palmĂ pierwszeĬstwa.
Po trzecie — czekamy, co siĂ stanie. Tym samym mamy pewne podejrzenia, še nowa technologia moše coŁ zmieniað na rynku. OczywiŁcie gdy
poniesie poraškĂ, to my wygrywamy, bo nie inwestowaliŁmy. Ale czy ogĪaszamy strategiĂ czekania, gdy liczymy siĂ z poraškî technologii? Raczej
czekamy na tych, którzy nowî ŁcieškĂ wydepczî. Liczymy, še przejdziemy po
niej wygodnie. I to prawda, przejdziemy, tylko na jej koĬcu zastaniemy pustî
polanĂ. Bo wszyscy klienci juš dawno pójdî dalej wraz z naszî konkurencjî.
Dlatego Łwiat zmiany nie toleruje trwaĪej bezczynnoŁci. Nie toleruje
oporu, ale nie toleruje równieš biernoŁci. To nie jest kwestia adaptowania
siĂ. To kwestia nieustannej obserwacji, rozpoznawania kierunków i angašowania wysiĪków wtedy, gdy wyczujemy nadchodzîcy wiatr. Idealna organizacja to taka, w której zmiany po prostu siĂ dziejî. Sî czĂŁciî codziennoŁci. Tak jak w naszym codziennym šyciu niepostrzešenie zniknĂĪy telefony
stacjonarne, tak w naszej organizacji powinny wydarzað siĂ istotne zmiany.
Jeszcze wczoraj nie mogliŁmy sobie Łwiata wyobrazið bez jakiegoŁ rozwiîzania, które zawsze z nami byĪo, a dzisiaj nikt o nim juš nie pamiĂta. ZostaĪo
zastîpione przez coŁ nowego i bardziej efektywnego.
Jest to oczywiŁcie obraz idealny. WczeŁniej zauwašyliŁmy, še zmiany
trzeba nieustannie inicjowað. Muszî pojawiað siĂ nowe rozwiîzania, które
podziaĪajî na nas inspirujîco. JednoczeŁnie trzeba pamiĂtað o inicjalnym
progu wejŁcia w zmianĂ przy okreŁlonym produkcie czy teš procesie. Tak
jak w przypadku automatyzacji naszej relacji z bankiem najtrudniej byĪo
zaakceptowað bankomat, tak w kašdej dziedzinie najtrudniej jest proces
zmiany rozpoczîð. Ješeli jednak zaczniemy go z myŁlî o uruchomieniu
myŁlenia zmianî, z myŁlî o otwartoŁci na zmianĂ, to kašdy kolejny krok
bĂdzie coraz Īatwiejszy.
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Pewnî puĪapkî w rozpoczynaniu wprowadzania zmian w nowych obszarach jest magia, jaka wiîše siĂ z obrazem rewolucji. Ješeli uwierzymy
w dziejîcî siĂ rewolucjĂ i damy siĂ ponieŁð emocjom, to poczujemy potrzebĂ
nagĪego, czyli szybkiego sukcesu. Pojawia siĂ wtedy niecierpliwoŁð wzmagana poczuciem, še wszyscy „juš to majî”. To jeden z efektów ubocznych
ušywania sĪowa „rewolucja”, które kojarzy siĂ bardziej z czasem niš gĪĂbiî
zmian. To nic zĪego uznað, še czas jest wašny. WskazywaliŁmy juš niejednokrotnie, še czas jest (nieomal) najwašniejszy. Ješeli jednak zgubimy gdzieŁ
w naszym rewolucyjnym porywie istotĂ zmian, czyli koniecznoŁð szerokiego
oddziaĪywania, mošemy równieš stracið caĪy sens zmiany.
PrzykĪadów tego rodzaju rewolucyjnego zapaĪu mamy wiele, np. z okresu
gorîczki dotcomów. Jak juš zwracaĪem uwagĂ, pojawienie siĂ sieci komputerów byĪo zdecydowanie punktem zwrotnym w rozwoju gospodarki cyfrowej.
I wĪaŁnie gdy zmiana z tym zwiîzana stawaĪa siĂ faktem na przeĪomie
wieków, do wielu nieprzygotowanych firm dotarĪa jak okrzyk rewolucyjny.
Firmy bez wzglĂdu na branšĂ i w oderwaniu od rzeczywistoŁci podejmowaĪy
decyzjĂ, še od jutra bĂdî wĪaŁnie firmî .com. To byĪo zaklĂcie powodujîce
natychmiastowy wzrost wartoŁci akcji, bo równieš duša grupa inwestorów
daĪa siĂ ponieŁð fali rewolucyjnego entuzjazmu. Wašne staĪo siĂ opakowanie,
a nad zawartoŁciî miano popracowað. Wašne byĪo wpisanie odpowiednich
haseĪ na sztandary. To idealny przykĪad fascynacji nowym hasĪem, bez dbania
o sens zmiany. Po okresie krótkiego zapaĪu wszystko wróciĪo do normy.
To znaczy firmy, które nie miaĪy strategii zwiîzanej z internetem, wróciĪy
do swoich wczeŁniejszych wycen rynkowych, ci natomiast, którzy racjonalnie
wyczuli koniunkturĂ, wielokrotnie zyskali i stali siĂ potĂgami.
Niestety zjawisko rewolucyjnego zapaĪu doŁð czĂsto siĂ powtarza. Prawie
20 lat póşniej pojawiĪa siĂ fascynacja technologiî DLT, czyli „blockchainem”.
Wiele firm postanowiĪo dopisað sobie do nazwy to sĪówko, liczîc na hojnoŁð
inwestorów. Weryfikacja byĪa oczywiŁcie nieunikniona.
Dlatego bez wzglĂdu na to, czy hasĪo wpisane na sztandar jest wielkie,
czy teš bardzo drobne i o zasiĂgu lokalnym — podniesienie flagi musi byð
wewnĂtrznie uzasadnione. Bycie czĂŁciî zachodzîcej zmiany jest niezwykle
wašne. Jednak w burzliwym czasie nie ma nic gorszego niš utrata sterownoŁci.
Poddanie siĂ wzburzonym falom w nadziei, še same zaniosî nas ku
ukrytym skarbom, to niestety wiĂcej niš naiwnoŁð. Pustka ukryta za fasadî
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pozornej zmiany szybko ukaše siĂ nie tylko oczom naszych inwestorów,
ale przede wszystkim naszych klientów. Zderzenie z realnymi rozwiîzaniami, przygotowanymi przez Łwiadomî konkurencjĂ, w šadnym wypadku
nie moše siĂ dla nas skoĬczyð pozytywnie.
Niezwykle trudno jest zachowað spokój, ješeli wszyscy wkoĪo woĪajî,
še szaleje pošar. Jednak wĪaŁnie nasze spokojne reakcje mogî przynieŁð
najlepsze efekty. Nawet ješeli widzimy, še nie dostrzegliŁmy istotnych zmian
zachodzîcych na rynku, i zdajemy sobie sprawĂ z zagrošenia dla dalszej
egzystencji firmy, przede wszystkim postarajmy siĂ zrozumieð charakter
zachodzîcych zmian. I zareagujmy tak szybko, jak to jest mošliwe, ale w sposób przemyŁlany. Ješeli nie zauwašyliŁmy, še rynek potrzebowaĪ smartwatcha,
i konkurencja wĪaŁnie go pokazaĪa, to na niewiele siĂ teraz zda deklaracja,
še my teš taki mamy. Bo juš nastĂpnego dnia wszyscy bĂdî wiedzieli, še jest to
nieprawda. Konieczne jest przemyŁlenie, czy w tej sytuacji nie nalešaĪoby
znaleşð siĂ zupeĪnie gdzie indziej, uznajîc swojî poraškĂ na rynku zegarków.
A moše po prostu zrobimy smartwatch znacznie Īadniejszy, stawiajîc nie na
jego ušytkowy, ale ozdobny charakter? Dróg wyjŁcia jest wiele, wymagajî
one jednak spójnej strategii dziaĪania, która jest przemyŁlana i gotowa do
realizacji.
Porównujîc zmiany zachodzîce w ramach powszechnej rewolucji technologicznej, czy teš w trakcie wczeŁniejszych rewolucji przemysĪowych, do
zmian, z jakimi musimy siĂ mierzyð w naszych firmach, dostrzegamy, še na
zewnîtrz zmiany po prostu siĂ dziejî. Jest to nieustanny proces, któremu podlegamy w wielu przypadkach nieŁwiadomie. Aby dostrzec istotnoŁð zmian, musimy przypomnieð sobie, jak Łwiat wyglîdaĪ trzy czy teš piĂð lat temu. W naszych firmach zmiana jest zawsze widoczna. Konieczne jest jej zainicjowanie,
zaakceptowanie i wprowadzenie poprzez dĪugi i czĂsto kosztowny proces.
Czyš nie byĪoby piĂknie, gdyby zmiany dziaĪy siĂ w naszej firmie podobnie
jak na zewnîtrz? Stopniowo i bez wyzwaĬ, jakimi sî przeprowadzki?
Na pewno nie ma mošliwoŁci peĪnego zaadaptowania siĂ do procesu postĂpujîcej zmiany. Wracajîc do przykĪadu z bankowymi kanaĪami dostĂpu —
bankomat, bankowoŁð internetowa i bankowoŁð mobilna — istotne jest tutaj
pozostawienie jednoczesnej dostĂpnoŁci zarówno bankowoŁci internetowej,
jak i mobilnej. Klient nie jest zmuszony do zmiany w okreŁlonym terminie
i sam decyduje, kiedy taka zmiana moše nastîpið. Istotî tej zmiany jest ofe-
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rowanie klientom czasu na naturalnî adaptacjĂ do zmiany. Akceptujemy,
še kašdy klient inaczej reaguje, i dajemy kašdemu szansĂ na przekonanie siĂ
o wartoŁciach pĪynîcych z nowego rozwiîzania.
Ješeli planujemy zmianĂ wewnĂtrznî, to wdrošenie powyšszej metody
oznaczaĪoby umošliwienie np. uczestnikom modyfikowanego procesu wyboru
pomiĂdzy korzystaniem z procesu starego i zmodyfikowanego. Czasami
mošemy sobie na taki komfort pozwolið. Na przykĪad bardzo czĂsto firmy
zostawiajî wybór metody realizacji zmiany kierownikowi projektu. To on decyduje, czy w danym przypadku wiĂksze korzyŁci przyniesie metoda typu
przeprowadzka, czy teš moše warto zastosowað metodykĂ zwinnî. Jest to
jednak raczej wyjîtkowy przykĪad procesu, gdy w ramach jednej organizacji
mošemy sobie pozwolið na taki dualizm.
Wyobraşmy sobie proces, który skĪada siĂ z trzech etapów, a kašdy etap
realizuje inna osoba. Dla uĪatwienia, niech proces po modyfikacji równieš
realizuje siĂ w trzech etapach, z tymi samymi osobami odpowiedzialnymi.
Ješeli w tym prostym przypadku pozostawilibyŁmy na kašdym etapie osobom
realizujîcym wybór, czy wolî pracowað wedĪug starej, czy nowej praktyki,
to w rezultacie otrzymamy osiem róšnych wersji tego procesu.
O ile wiĂc mošemy czasem zastosowað w naszej organizacji dwie metody,
o tyle ješeli nie bĂdî one dotyczyĪy jednoznacznie caĪego procesu, ich równolegĪa realizacja na kašdym etapie bĂdzie niemošliwa.
To spostrzešenie wskazuje w pewnym sensie drogĂ, jakî powinniŁmy
pójŁð, jeŁli chcemy stað siĂ z jednej strony organizacjî šyjîcî w nieustajîcej
transformacji, z drugiej zaŁ uniknîð nadmiernych zĪošonoŁci i komplikacji.
Trzeba podejŁð do zmian w taki sposób, aby dziaĪy siĂ przy okazji, by byĪy
mošliwie niezauwašalne i wykorzystywane tylko przez przekonanych. A to
bĂdzie mošliwe, ješeli nie majîc mošliwoŁci rozciîgniĂcia zmian w czasie,
bĂdziemy jednostkowo ograniczað ich zakres funkcjonalny. JeŁli zmiana jest
niewielka, a jej przygotowanie nie trwa dĪugo, to akceptacja tej zmiany
staje siĂ Īatwiejsza. Co wiĂcej, w pewnych uzasadnionych przypadkach mošemy pozwolið sobie na prowadzenie przez jakiŁ czas dwóch równolegĪych
procesów do wyboru przez naszych pracowników. Ješeli bowiem zmiana
dotyczyð bĂdzie niewielkiej czĂŁci procesu, to mošliwy bĂdzie jednoznaczny
wybór pomiĂdzy procesem „starym” i „nowym”. I wĪaŁnie o tym, jak mošemy
przygotowað i prowadzið zmiany w trybie ciîgĪym, bĂdî kolejne rozdziaĪy.

Kup książkę

Poleć książkę

176

Zarzídzanie zmianí

Kup książkę

Poleć książkę

