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UWARUNKOWANIA KREATYWNOŚCI 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

W PERSPEKTYWIE STRATEGICZNEJ

Wprowadzenie

W warunkach zmiennego otoczenia nie ustają starania praktyków i naukow-
ców polegające na poszukiwaniu skutecznych metod dostosowywania się przedsię-
biorstw do zmian w otoczeniu. Zmiany te mają różny zakres przedmiotowy. Dotyczą 
one bowiem zarówno kształtowania się popytu i czynników popytotwórczych, jak 
i podaży oraz czynników ją kształtujących. W szczególności zmiany w otoczeniu 
są powodowane czynnikami technologicznymi, ekonomicznymi, ale też prawnymi, 
politycznymi i instytucjonalnymi. Ich rezultatem są zmienne, rekursywnie kształto-
wane relacje wewnątrzsektorowe i międzyorganizacyjne. Zmiany w otoczeniu cha-
rakteryzują się zróżnicowanym tempem następowania i zakresem (przedmiotowym, 
przestrzennym, temporalnym) oraz siłą oddziaływania na podmioty gospodarcze. 
Ewaluacja zmian w otoczeniu, opisywanych przez ich cechy charakterystyczne, odbywa 
się na poziomie przedsiębiorstw bądź innych podmiotów, których dotyczą. Przed-
siębiorstwa, zważywszy na zindywidualizowane profile ekonomiczne, są w różnym 
stopniu zdeterminowane zmianami już zachodzącymi i tymi przyszłymi. W dużym 
uproszczeniu można stwierdzić, że wspólną cechą przedsiębiorstw jest ich mobili-
zowanie się w celu dalszego trwania na rynku (przetrwania), przez uwzględnianie 
i reakcje na zmiany w otoczeniu, przez działania dostosowujące (adaptujące). Mimo 
powszechnego deklarowania przez menedżerów wiedzy o działaniach w warunkach 
niepewności podejmowane przez przedsiębiorstwa strategie bardziej odpowiadają 
obrazom przyszłości ekstrapolowanej niż projektowanej. Niedocenienie historycznego 
kontekstu rozwoju, co może się wiązać z założeniem ergodyczności i teleologiczności, 
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prowadzi do myślenia, że porządek celowy zachodzi w całej rzeczywistości. Nadto 
w takiej rzeczywistości, która charakteryzuje się linearnością rozwoju, a więc jego 
przebiegiem w sposób modelowy, równomierny i ciągły.

Celem opracowania jest udział w dyskusji dotyczącej perspektyw rozwojowych 
przedsiębiorstw w warunkach niepewności, przez ustalenie możliwości wykorzy-
stania kreatywności w ograniczaniu destrukcyjnie oddziałującej ścieżki zależności 
w rozwoju przedsiębiorstwa. Artykuł wpisuje się treścią w przedmiotową koniunkcję 
problemów wyborów strategicznych dotyczących rozwoju przedsiębiorstw, ścieżki 
zależności oraz kreatywności. Upatruje się przewodniej roli kreatywności w ograni-
czaniu stagnacji w rozwoju i bezwładności przedsiębiorstw.

1. Nieergodyczność otoczenia a rozwój przedsiębiorstwa

W wyjaśnianiu rozwoju przedsiębiorstw i ustaleniu, jak może się on odbywać, 
konieczne jest zastosowanie postępowania właściwego podejściu i wsparciu teoretycz-
nemu oraz uwzględnienie kontekstu i sprawstwa podmiotowego. Szczególne znacze-
nie w wyjaśnianiu rozwoju przedsiębiorstw przypisuje się podejściu ewolucyjnemu. 
Posługując się właściwymi podejściu elementami metodologicznymi i metodycznymi 
można wyjaśnić rozwój społeczno-gospodarczy przedsiębiorstw, w tym mechanizmy 
warunkujące kontynuację lub zmiany trajektorii rozwoju.

Wobec licznych przedmiotowych opracowań nie znajduje uzasadnienia rozpatry-
wanie w niniejszym opracowaniu szczegółów kontekstowego warunkowania rozwoju 
przedsiębiorstw. Warto jedynie wskazać na fakt znaczenia własności i konfiguracji 
kontekstu strategicznego. Jego immanentnymi cechami są wysoka zmienność, którą 
określają turbulencja, dynamika, hiperkonkurencja, oraz uwikłanie, opisywane przez 
złożoność oraz emergencję [19, s. 35].

Oprócz już wymienionych elementów, ważnych dla wyjaśniania i stanowienia 
rozwoju przedsiębiorstwa, czyli wsparcia teoretycznego, kontekstu w opisie i w wyja-
śnianiu sposobów zachowania podmiotów gospodarczych, konieczne jest zwróce-
nie uwagi na wspomniane sprawstwo podmiotowe. W znaczeniu prakseologicznym 
odnoszone do człowieka w organizacji, a na poziomie mikro do owych organizacji, 
tu przedsiębiorstw [17, s. 11]. W dalszej części opracowania uwaga będzie dotyczyć 
szczególnego postrzegania uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa, jego ograniczeń 
oraz konsekwencji wewnętrznych, wyrażonych w ścieżce zależności. Pokonania proble-
mów ograniczających rozwój upatruje się w kreatywności menedżerów przedsiębior-
stwa, wspomaganej różnego rodzaju środkami, którymi dysponuje przedsiębiorstwo.

W rozważaniach ujmujących rozwój przedsiębiorstw tradycyjnie wskazuje się 
na różne metody i kierunki rozwoju oraz zachowania w relacjach z podmiotami 
w otoczeniu. Uzasadnieniem dokonywanych przez strategów wyborów strategicznych 
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są przyszłe warunki działania przedsiębiorstwa oraz jego wewnętrzne możliwości wyni-
kające z zasobów, możliwości pozyskiwania nowych zasobów oraz ich konfiguracji.

Wśród ekonomicznych fundamentów i przesłanek zachowania przedsiębior-
stwa i wyborów strategicznych niebagatelną rolę odgrywa podejście do wyjaśnia-
nia i przewidywania zmian w otoczeniu. Szczególnie wobec znacznych możliwości 
wynikających z wspomagania informacyjnego procesów wyborów przez systemy 
informacyjne. Wynikają one z technologii informatycznych, wykorzystujących urzą-
dzenia pozwalające na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie ogromnej ilości 
danych, w przekrojach zagadnieniowych odpowiadających potrzebom podejmowania 
decyzji przez zarządzających. Przedsiębiorstwa działają w warunkach niepewności, 
która uniemożliwia formułowanie wiarygodnych prognoz do dokonywania wybo-
rów strategicznych. Nie zmienia to praktyki przyjmowania przez strategów implicite 
założenia o ergodyczności aktualnej i przyszłej rzeczywistości gospodarczej.

Ergodyczność i nieergodyczność to krańcowo różne podejścia do rzeczywistości 
gospodarczej. Na koncepcji ergodyczności jest oparte podejście neoklasyczne w eko-
nomii, a podejście postkeynesowskie – na koncepcji nieergodyczności [4, s. 11–22]. 
W pierwszym podejściu zakłada się, że informacje są gromadzone przez zaintereso-
wane posiadaniem wiedzy przedsiębiorstwa i bieżąco nowelizowane, możliwe jest 
obliczenie i uaktualnianie prawdopodobieństwa zdarzeń. Z analizy podejścia neokla-
sycznego, dokonywanej przez I. Bludnik, wynika, że zmiana dokonywana w zacho-
waniu przedsiębiorstw jest racjonalną reakcją na zdarzenie, które następuje, bądź 
zdarzenie, które nastąpi w przyszłości, bo już pojawiły się słabe sygnały [4, s. 11–22]. 
Prawdopodobieństwo jest obliczane na podstawie zaszłości historycznych i bieżących 
informacji danych rynkowych. Na podstawie przeprowadzonych studiów literatury, 
w opinii Autorki, w koncepcji ergodyczności rozwoju przyszłość jest statystycznym 
odzwierciedleniem przeszłości, a zatem przyszłość nie jest niepewna, a ryzykowna. 
Ten aksjomat jest często podstawą działań podmiotów rynkowych, które zakładają 
możliwość kreowania przyszłości na podstawie prawidłowości, które generują moż-
liwe do przewidzenia rezultaty. Można zidentyfikować funkcję rozkładu prawdo-
podobieństwa zdarzeń, a strukturę systemu przedstawić z wykorzystaniem metod 
matematycznych i modeli ekonometrycznych. Jak stwierdza I. Bludnik, powołując 
się na analizy podejmowane przez J. Robinson i M. Lavoie’a, następuje zastąpienie 
czasu historycznego, czasem logicznym. W pierwszym przypadku zachodzi koniecz-
ność rozważania każdego współczesnego zdarzenia jako konsekwencji nieodwra-
calnych wcześniejszych zdarzeń i wcześniejszych relacji przyczynowo-skutkowych, 
a to oznacza brak możliwości określenia z góry przyszłego rezultatu zdarzenia. Kon-
sekwencją podejścia neoklasycznego wyrażanego paradygmatem ergodyczności jest 
zarówno stosunek do zdarzeń w przyszłości i prawdopodobieństwa ich pojawienia 
się, jak i teleologiczności (dla tego drugiego znaczenia stosuje się także termin fina-
lizm i linearność rozwoju, czyli rozwój przebiegający w sposób równomierny i ciągły). 
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W modelu logicznym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są zdeterminowane rów-
nocześnie, w ten sposób pomija się kwestie ścieżki rozwoju pozostające pod wpły-
wem historycznie pojawiających się zdarzeń [4, s. 13].

Akceptując ergodyczność rozwoju otoczenia, ulegając pokusie jednoznacznego 
w komunikacji, uproszczonego opisu i przedstawiania sił w otoczeniu, nie uwzględnia 
się faktu wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych sił oraz roli historycz-
nych zdarzeń dla rozwoju przedsiębiorstwa. Stygmatyzując „otoczenie jako burz-
liwe, chaotyczne”, nie rozważa się i nie bada sił w powiązaniach rekursywnych, które 
są ukryte zwykle nieidentyfikowalne, ale wywołują efekty już bezpośrednio obserwo-
walne lub tzw. efekty odłożone [18]. Braki w koncepcjach, w badaniach (i co oczywi-
ste w formułowanych na ich podstawie wnioskach) dotyczą także niepodejmowania 
ustalenia, czy rzeczywiście zachodzą związki kauzalne, jaką rolę dla rozwoju miały 
krytyczne zdarzenia. To dowodzi słabości opisu i wyjaśniania zmian w otoczeniu. 
Podobnie nie dostrzega się złożoności systemów, jakimi są przedsiębiorstwa i jego 
potencjału adaptacji do zmian w otoczeniu.

2.  U podstaw utrwalania ścieżek rozwoju 
przedsiębiorstw

W warunkach nieergodyczności wg cytowanego przez I. Bludnik P. Davidsona 
[4 s. 12] uleganie pokusie jednoznacznego w komunikacji uproszczonego opisu i przed-
stawiania sił w otoczeniu, stygmatyzowanie otoczenia „jako burzliwe, chaotyczne” 
nabiera innego znaczenia. Oznacza świadomość badaczy, menedżerów, że niemoż-
liwe jest określenie rozkładów prawdopodobieństwa pojawienia się w przyszłości 
zdarzeń i ich konsekwencji dla przedsiębiorstwa, podobnie jak nieuprawnione jest 
oczekiwanie, że możliwe jest przedstawienie wiarygodnie określonych konsekwencji 
bieżąco podejmowanych decyzji. J. Koch, H. Kramer, A. Rekwitz, M. Wenzel stwier-
dzają, że z przyszłością nie mają nic wspólnego dwa pojęcia: prognoza i prawdopo-
dobieństwo [11]. Przyszłość jest źródłem nadziei oraz obaw, a radzenie sobie z nią 
w dalszym postępowaniu wymaga zdaniem J. Beckerta jego operacjonalizacji, dale-
kiej od ideologizowania [2, 3].

Problem w tym, że decyzje są podejmowane w warunkach niepewności i muszą 
wskazywać sposoby działania w przyszłości. Owe decyzje są podejmowane przez 
decydentów, często nieświadomych ograniczeń związanych z opisem (przez dane 
i informacje) otoczenia oraz nieświadomych swoich ograniczeń kompetencyjnych. 
Są podejmowane przez tych decydentów, których przyszłość stająca się zaskakuje 
i wymusza podejmowanie decyzji kreatywnych, modyfikujących dotychczasowe spo-
soby funkcjonowania i dokonane wcześniej wybory. O ich potencjalnej roli wypo-
wiedzieli się, korzystając z teorii strukturacji A. Giddensa, G. Schreyögga, J. Kocha, 
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J. Sydowa, wskazując na to, że rdzeniem systemu są „podejmujące lub komunikujące 
decyzje indywidualności”, będące „aktorami” w procesach, a organizacje są wyja-
śniane przez dualność struktury [21, s. 257–294]. Rośnie zatem rola kreatywności 
jako siły skierowanej na twórcze tworzenie nowych idei, działań, procesów, produk-
tów. Szczególnie wówczas, gdy cechy rozwoju przedsiębiorstwa wskazują na ścieżkę 
rozwoju nazwaną popularnie ścieżką zależności lub ścieżką samoograniczającą 
(niem. Pfadabhängigkeit, ang. path dependence), określającą cechy rozwoju polegają-
cego na ograniczaniu działań i ich utrwalaniu w czasie [22, 24]. „Utrwalanie” w tym 
przypadku jest rozumiane jako kontynuowanie dotychczasowego sposobu działania, 
mimo zmian zachodzących w otoczeniu.

W opinii badaczy są różne sposoby wyjaśniania bezwładności przedsiębiorstw. 
Wśród nich to polegające na odwołaniu się do koncepcji ścieżki zależności [12, s. 2–6]. 
Podstawą do analizy i wnioskowania jest uznanie nieergodyczności jako cechy warun-
ków działania. Koncepcja ścieżki zależności wyjaśnia rozwój organizacji przez wska-
zanie działań „historycznie warunkowanych”. Stanowi sposób opisu przebiegu procesu 
obejmującego różne fazy podlegające zaburzeniom na skutek oddziaływania zdarzeń 
prowokujących do zmian działania, ale też oddziałujących na to, co w kolejnych fazach 
nastąpi. Utrwalenie sposobu rozwoju w formie ścieżki zależności od zasobów, metod 
i procesów działania tylko w ograniczonym zakresie prowadzi w zmiennym otocze-
niu do powodzenia, a jej wsparciem mogą być relacje biznesowe i warunkująca ich 
powstanie kreatywność jako siła sprawcza innowacji [14, 25].

3.  Imperatyw w działaniach gospodarczych 
– kreatywność

Procesy decyzyjne w warunkach nieergodyczności są skażone subiektywnym 
wzglądem na przyszłość, w części ograniczanym procesami naznaczonymi historią 
(„nadruk historii”) [9]. Nabiera znaczenia problem identyfikacji czynników stricte 
związanych z elastycznym dostosowywaniem się przedsiębiorstwa do zmiennych 
dynamicznych warunków działania oraz czynników związanych z utrwalaniem 
zachowania ograniczającego zmiany. W drugim przypadku ważne jest w perspek-
tywie strategicznej ustalenie zdarzeń i czynników, w rezultacie których powstaje 
ścieżka zależności i inercji oraz zamknięcie w dotychczasowych wyborach i dzia-
łaniach. Rozważa się przynajmniej dwie różne sytuacje. Pierwszą, gdy w sposób 
świadomy, celowy akceptowano wpływ zdarzeń na rozwój przedsiębiorstwa i doko-
nano „zamknięcia” dla realizacji określonych celów, intencjonalnie pozytywnych 
dla kształtowania przyszłości, i drugą, gdy sytuacja utrwalenia powstała jako natu-
ralna konsekwencja rozwoju przedsiębiorstwa pod wpływem zdarzeń uznanych za 
krytyczne dla rozwoju [21].
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W sposób nieuchronny powraca pytanie zawarte w opracowaniu cytowanych 
G. Schreyögga, J. Sydowa i J. Kocha, czy i w jakim zakresie ścieżka zależności może 
służyć kreatywności [21, s. 271]? Pojawiają się też pytania bardziej szczegółowe, 
nawiązujące do rekursywności w rozwoju: w jakim zakresie kreatywność może być 
siłą sprawczą ograniczenia ścieżki zależności? W jakim zakresie wykorzystanie ścieżki 
zależności jest warunkowane przez kreatywność? Siłą sprawczą rozwoju przedsię-
biorstwa, w kontekście powyższych pytań i wcześniej odnotowanych poglądów, może 
być kreatywność podmiotów. Przywołane tu, wymienione wcześniej, podmiotowe 
sprawstwo w rozwoju przedsiębiorstw należy do ludzi posiadających określone kom-
petencje, reprezentujących określone postawy, realizujących określone cele, posia-
dających określone cechy osobowe itd.

Fundamentalne znaczenie ma jednak rozważenie, czy i w jaki sposób można 
wyprowadzić przedsiębiorstwa z „utrwalonej ścieżki rozwoju” w sytuacji, gdy wobec 
zmian w otoczeniu zagraża ona przetrwaniu przedsiębiorstwa w perspektywie stra-
tegicznej. Także w sytuacji, gdy owa bezwładność jest wyborem strategicznym, świa-
domie podjętym przez strategów [21].

W tym kontekście analiza literatury przedmiotu pozwala odnotować lukę doty-
czącą roli menedżerów w przedsiębiorstwach zdeterminowanych ścieżką zależno-
ści w kontekście możliwości wykorzystania ich kreatywności dla dalszego rozwoju.

Ścieżki zależności rozważane przez ekonomistów jako trajektorie rozwoju kon-
kretnego przedsiębiorstwa, w kontekście zdarzeń krytycznych, zwykle stanowią 
w opisie jego studium rozwoju. Współcześnie dużym wsparciem dla menedżerów 
w zakresie identyfikacji zdarzeń krytycznych i konsekwencji dla dalszego rozwoju 
przedsiębiorstw i sektorów jest gromadzona wiedza i prowadzone studia [15, 10] oraz 
możliwości systemów informatycznych. Kreatywność menedżerów wspomagana 
systemami informatycznymi pozwala śledzić ścieżki rozwoju i zdarzenia krytyczne, 
a także słabe sygnały ważne dla niepodlegania bezwładności i dokonywania zwro-
tów strategicznych, albo jej wykorzystania w budowaniu relacji i efektów sieciowych 
(to kluczowy argument autora koncepcji B. Arthura, znajdujący wyraz w sformu-
łowaniu: „rosnących przychodów spowodowanych efektami m.in. sieci”) [12, s. 5]. 
Stąd pomysł zastosowania i wykorzystania ścieżki do budowania korzystnych relacji 
biznesowych, które badała R. Mallach [14]. Nie ulega wątpliwości, że od menedżerów 
oczekuje się świadomości skutków utrwalania działań przedsiębiorstwa w perspek-
tywie strategicznej i inicjatyw w zakresie przeciwstawienia się im lub wykorzystania. 
W tym kontekście staje się oczywiste, że kreatywność to oczekiwana cecha menedże-
rów, podlegająca pierwotnie identyfikacji (m.in. w zakresie jej poziomu, szczególnych 
cech, źródeł inspiracji) i kształtowaniu przez wykorzystanie stymulant odwołujących 
się głównie do potrzeb człowieka (zarówno tych związanych z wykonywaniem pracy, 
jak i niezwiązanych ze środowiskiem zawodowym).
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Kreatywność jest traktowana w obiegu popularnym jako twórcze myślenie warun-
kowane przez inteligencję. Inteligencję natomiast definiuje się jako umiejętność 
i zdolność zdobywania i rozumienia informacji oraz ich wykorzystania w różnych 
sytuacjach. Jako cecha przypisywana człowiekowi jest charakteryzowana przez indy-
widualność oraz imperatyw osobistego zaangażowania umysłowego osób, zdetermino-
wanego przez wyobraźnię. Kreatywność może być skutkiem inicjatywy indywidualnej, 
ale może być również skutkiem współdziałania ludzi, współrealizacji zadań, relacji 
biznesowych, tych formalnych i nieformalnych, i dotyczyć zespołu osób. W znacz-
nym zakresie to kreatywne osoby mają wpływ na zespoły i ich działania innowacyjne 
na zasadzie indukowania energii organizacyjnej [5].

Warta podkreślenia jest cecha kumulacyjności kreatywności, co wiąże się z gro-
madzeniem wiedzy. Rdzeniem kreatywności jest twórcze podejście do idei, dzia-
łań, procesów, produktów oraz wyobraźnia [23]. Dość jednoznacznie wskazuje się 
w literaturze na znaczenie kreatywności dla rozwoju przedsiębiorstwa, nie brakuje 
wskazania, że kreatywność kadry przedsiębiorstwa stanowi czynnik sukcesu i okre-
śla poziom jego konkurencyjności. Zwykle, przypisując kreatywności znaczenie dla 
rozwoju przedsiębiorstwa i jego powodzenia, uwaga koncentruje się na osobach 
sprawców, ich cechach osobniczych związanych z poziomem inteligencji, wyobraźni 
oraz wyzwalaniem pozytywnej energii organizacyjnej inspirującej do podejmowania 
wyzwań, tworzenia nowych idei produktów, procesów, relacji.

4. Organizacyjne uwarunkowania kreatywności

Wypełnienie roli przez kadrę w zakresie tworzenia nowych idei, działań, produk-
tów, procesów wymaga uprzedniego spełnienia warunków sprzyjających rozwojowi 
kreatywności. Inkubacja kreatywności następuje pod wpływem sprzyjających warun-
ków wewnętrznych i zewnętrznych [20].

Wsparciem sprzyjającym wyzwalaniu kreatywności (proces) w przedsiębiorstwie 
i dla jego rozwoju, a jednocześnie jego determinantami współcześnie i w przyszłości 
są m.in.: organizacja wewnętrzna i system powiązań z otoczeniem, kultura organiza-
cyjna i klimat organizacyjny, systemy informacyjne, relacje intraorganizacyjne i inte-
rorganizacyjne oraz system motywowania, szczególnie w części odwołującej się do 
zaspokajania potrzeb wyższego rzędu związanych z zatrudnianiem się. Wymienione 
uwarunkowania kreatywności (tu ujęte bez uwzględnienia szczegółów) charaktery-
zują różnorodne oddziaływania i związki wzajemne, w tym kauzalne i rekursywne1.

1 Wymienionym cechom nie przypisano znaczenia, a ich wyszczególnienie jest konsekwencją ana-
lizy literatury, w której można odnaleźć badania i ich wyniki komentujące znaczenie dla motywacyjnego 
oddziaływania na zachowanie menedżerów. Z pewnością nie są to wszystkie uwarunkowania kreatywności 
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Według G. Ortmanna wykorzystanie naturalnych komponentów kreatywno-
ści wiąże się z nieuchronnością zapobiegania się zbliżającej się nieodwracalności 
do przewidzenia i tej nieprzewidywalnej oraz ochrony przed nią a suwakiem do 
przyszłości jest sposób zorganizowania się przedsiębiorstwa, co do którego, stwier-
dza autor na podstawie swoich badań w przedsiębiorstwach, odnotowuje się ciągłe 
spóźnienie względem zdarzeń w otoczeniu [16, s. 11–12]. Uwzględniając uwarun-
kowanie przedsiębiorstw przez otoczenie zakresem, dynamiką i złożonością zmian 
kompetencje organizacyjne są traktowane jako metakompetencje o strategicznym 
znaczeniu [7, 13]. Głównie z powodu stwarzania przez wybory strategiczne, doty-
czące form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, struktur organiza-
cyjnych i relacji z podmiotami otoczenia, warunków do rozwoju przedsiębiorstw 
w perspektywie strategicznej. Te same wybory są niezwykle ważne również dla roz-
woju kreatywności kadry. W fundamentalnym zakresie określają niezwykle cenną 
samodzielność kadry i warunki dla jej samorealizacji oraz rozwoju osobistego. Kom-
petencje organizacyjne wyjaśniane na gruncie zarządzania strategicznego (w nowych 
podejściach związanych z organizacyjnym uczeniem się oraz sieciami międzyorga-
nizacyjnymi) określane są mianem metakompetencji i mają charakter dynamiczny. 
Wg R. B. Bouncken są to kompetencje o największej względnej dynamice spośród 
innych wyróżnionych (rutyny organizacyjne, kompetencje do kooperacji, komuniko-
wania wewnątrz i z otoczeniem, w szczególności z rynkiem, a także kompetencje do 
odnowy strategicznej), o znaczącym potencjale budowania konkurencyjności przed-
siębiorstwa [7, s. 309–324]. R. B. Bouncken poddaje analizie modele mentalne, upatru-
jąc siły sprawczej procesów pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy, a na poziomie 
operacyjnym sprawności procesów. Rozważania i analizy Autorki dotyczą służeb-
ności modeli mentalnych i schematów działania względem integracji wewnętrznej 
i w relacjach biznesowych, dyfuzji modeli mentalnych i schematów działania, która 
upraszcza i przyśpiesza proces uczenia, oraz spójności modeli mentalnych i sche-
matów działania, co sprzyja zapewnieniu rozwoju bez konfliktów. Modele mentalne 
i schematy organizacyjne, choćby ze względu na wyróżnione obszary użyteczności 
i służebności, stwarzają warunki do rozwoju kreatywności. R. B. Bouncken kreatyw-
ność traktuje na równi z rutynami organizacyjnymi, kompetencjami do kooperacji, 
komunikowania wewnątrz i z otoczeniem, w szczególności z rynkiem, a także kom-
petencjami do odnowy strategicznej [7 s. 313–316].

Na uwagę zasługują relacje intraorganizacyjne i interorganizacyjne przedsiębior-
stwa. Ich ujęcie wielowymiarowe pozwala dostrzec szczególną rolę w wyzwalaniu kre-
atywności. Wspólną cechą owych relacji wzmacniających więzi jest wykorzystywanie 

menedżerów i strategów, nie spełniają wymogu rozdzielności, stanowią złożone cechy opisu kontekstowego. 
Ważne jest również to, że nie były rozważane w odniesieniu do kadry działającej w warunkach przedsiębior-
stwa rozwijającego się wg ścieżki zależności, ścieżki samoograniczającej.
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rutyn wymiany informacji i szerzej komunikowania się [14]. Relacje interorganizacyjne 
zasadzają się na zaufaniu międzyorganizacyjnym, kompatybilności celów i działań 
podmiotów w relacjach, komplementarności działań, solidarności [14, s. 72–83], co 
wiąże się z klimatem współpracy międzyorganizacyjnej [8]. Relacje interorganiza-
cyjne stwarzają warunki do powstania kreatywności w zespołach objętych relacjami 
przedsiębiorstw. W szczególnym przypadku wyzwalają kreatywność zespołową pod-
miotów pozostających w relacjach, wśród których znajdują się też przedsiębiorstwa 
rozwijające się wg określonej ścieżki zależności. Według badań R. Mallach krytyczne 
oceny koncepcji rozwoju wg ścieżki zależności mogą być złagodzone doświadcze-
niami przedsiębiorstw w łańcuchu tworzenia wartości [14, s. 188–194].

Intraorganizacyjne relacje są fundamentem kreatywności zespołowej, inspirują 
jednak do indywidualnej twórczości innowacyjnej. Na uwagę zasługują w tym kon-
tekście warunki osobowe związane z inteligencją emocjonalną oraz poczuciem samo-
skuteczności. W opinii A. Bandury samoskuteczność jest współokreślana przez ocenę 
osiągnięć w wykonywaniu zadań, doświadczenia zastępcze (polegające na obserwacji 
udanych działań innej osoby czy osób), perswazję społeczną (czyli byciu przekony-
wanym o posiadaniu odpowiedniego poziomu umiejętności) oraz poziom pobudze-
nia fizjologicznego [1, s. 87].

U podstaw kreatywności w rozwoju przedsiębiorstwa opisanego przez koncepcję 
ścieżki zależności tkwi motyw tworzenia nowych idei, procesów, produktów, będą-
cych konsekwencją idei być kimś i czynić coś, co oznacza spełnienie przywództwa 
personalistycznego i służebnego [6, s. 12].

Podsumowanie

Analiza krytyczna wykorzystania koncepcji ścieżki rozwoju dla opisu i wyjaśnia-
nia zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem [22, 24] ujawniła szereg istotnych 
dla dalszych badań szczegółów. Należą do nich z pewnością trudności identyfikacji 
przedsiębiorstw rozwijających się w ten sposób, co wiąże się z brakiem operacjona-
lizacji koncepcji i możliwościami pomiaru oraz prowadzenia obserwacji podłuż-
nych. Ogólny charakter koncepcji, niezwykle polemiczny przedmiot rozstrzygnięć 
dotyczący przyczyn ugrzęźnięcia (koncepcja B. Arthura, P. Davida), to kolejny argu-
ment wskazujący na wątpliwości badawcze. Być może z tych powodów w literaturze 
przedmiotu jest zawarty pasywny opis rozwoju przedsiębiorstwa w formie ścieżki 
zależności, skoncentrowany na wyjaśnieniu jej istoty, zawierający przedstawienie 
obszarów zgodnie z zaleceniami autorów koncepcji. Z tym większym zaintereso-
waniem odnajduje się próby wyjaśnienia rozwoju przedsiębiorstw w perspektywie 
strategicznej z uwzględnieniem ścieżek zależności. Punktem centralnym powinny 
być diagnozy dotyczące roli zdarzeń w kreowaniu zasobów i procesów oraz roli 
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zarządzających. Zakładając, że rozwój wg koncepcji ścieżki samowarunkującej się 
jest wyłącznie skutkiem zdarzeń i nie służy w perspektywie przedsiębiorstwu, rola 
kreatywnej kadry jest fundamentalna dla dalszego rozwoju, kreowania nowych idei, 
procesów, produktów, segmentów docelowych. Powyższe wskazuje na obiecujący 
obszar badawczy, ale badań niezwykle trudnych do przeprowadzenia w sposób rze-
telny i wykluczający nadinterpretację.

Bibliografia
[1] Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

[2] Beckert J., Imagined Futures Expectations and Capitalist Dynamics Cambridge, Harvard 
University Press, Harvard 2016.

[3] Beckert J., Zukunftspraktiken in Organisationen. Kommentär zum Beitrag von Koch/Krä-
mer/Reckwitz/Wenzel „Zum Umgang mit Zukunft in Organisationen – eine praxistheore-
tische Perspektive, „Managementforschung“ 2016, Nr. 26 (1).

[4] Bludnik I., Ergodyczność i nieergodyczność otoczenia gospodarczego a rola państwa, „Stu-
dia Ekonomiczne – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2014, nr 180, cz. 1.

[5] Bruch H., Vogel B., Organisationale Energie. Wie Sie das Potenzial Ihres Unternehmens 
ausschöpfen, Springer, Wiesbaden 2009.

[6] Bombała B., Fenomenologia przywództwa: być kimś – czynić coś, „Prakseologia” 2011, 
nr 151.

[7] Bouncken R. B., Organisationale Metakompetenzen, Theorie Wirkungszusammenhänge, 
Ausprägungsformen und Identifikation, DUV mit Gabler, Wiesbaden 2003.

[8] Czakon W., Klimat współpracy międzyorganizacyjnej, „Studia Oeconomica Posnanien-
sia” 2017, Vol. 5, No. 9.

[9] Fojcik T., Ambidextrie und Unternehmenserfolg bei einem diskontinuierlichen Wandel, 
Springer Gabler, Duisburg 2014.

[10] Koch J., Sydow., Organisation von Temporalität und Temporärem, Springer Gabler, 
Wiesbaden 2013.

[11] Koch J., Kramer H., Reckwitz A., Wenzel M., Zum Umgang mit Zukunft in Organisa-
tionen-eine praxistheoretische Perspektive, „Managementforschung“ 2016, Nr. 26 (1).

[12] Kwaśnicki W., Skanalizowane ścieżki rozwoju przemysłu, XX Szkoła Symulacji systemów 
gospodarczych, Polanica Zdrój 2003.

[13] AL–Laham A., Organisationales Wissenmanagement, Eine strategische Perspektive, Vahlen, 
München 2016.

[14] Mallach R., Pfadabhängigkeit in Geschäftsbeziehungen, Springer Gabler, Wiesbaden 2013.



145ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2018 (181)

Uwarunkowania kreatywności w przedsiębiorstwach w perspektywie strategicznej

[15] Noss Ch., Strategisches Management und Zeit – Auf dem Weg zu einem integrativen Kon-
zept, [im:] Koch J., Sydow J., Organisation von Temporalität und Temporärem, Springer 
Gabler, Wiesbaden 2013.

[16] Ortmann G., Noch nicht /nicht mehr. Zur Temporalform von Paradoxien des Organisie-
rens, [im:] Koch J,, Sydow J., Organisation von Temporalität und Temporärem, Springer 
Gabler, Wiesbaden 2013.

[17] Pszczołowski T., Dylematy sprawnego działania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.

[18] Ortmann G., Sydow J., Strategie und Strukturation, Strategisches Management von Unter-
nehmen, Netzwerken und Konzernen, Springer Gabler, Wiesbaden 2001.

[19] Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

[20] van Someren T. C. R., Strategische Innovationen, so machen Sie Ihr Unternehmen einzi-
gartig, Springer Gabler, Wiesbaden 2005

[21] Schreyögg G., Sydow J., Koch J., Organisatorische Pfäde – Von der Pfadabhängigkeit zur 
Pfadkreation?, Managementforschung, 2003, Nr. 13.

[22] Urbanowska-Sojkin E., Aspekty strategiczne ścieżki zależności w wyborach strategicznych, 
„Handel Wewnętrzny” 2017, nr 3 (368).

[23] Urbanowska-Sojkin E., Informacyjne uwarunkowania kreatywności w zarządzaniu stra-
tegicznym, artykuł przygotowany na konferencję pt. Kreatywne przedsiębiorstwo, orga-
nizowaną przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Kazimierz 2018.

[24] Urbanowska-Sojkin E., Wybory strategiczne – u podstaw „bezwładności” przedsiębiorstw 
w warunkach niepewności, „Organizacja i Kierowanie” 2017, nr 2.

[25] Welsch Ch., Organisationale Trägheit und ihre Wirkung auf die strategische Früherken-
nung von Unternehmenskrise, Gabler Verlag, Wiesbaden 2010.

UWARUNKOWANIA KREATYWNOŚCI 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH W PERSPEKTYWIE  
STRATEGICZNEJ

Streszczenie

Artykuł wpisuje się treścią w przedmiotową koniunkcję problemów wyborów strategicznych 
dotyczących rozwoju przedsiębiorstw, ścieżki zależności oraz kreatywności. Upatruje się prze-
wodniej roli kreatywności w ograniczaniu stagnacji w rozwoju i bezwładności przedsiębiorstw. 
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W przedmiotowym zakresie istnieje luka poznawcza wynikająca z faktu ograniczania roz-
ważań do postaw i zachowań pracowników. Treść artykułu powstała na podstawie analizy 
ustaleń teoretycznych.

Słowa kluczowe: rozwój, strategie, ścieżka zależności, 
kreatywność w przedsiębiorstwach

CONDITIONS FOR CORPORATE CREATIVITY FROM 
A STRATEGIC PERSPECTIVE

Abstract

The article combines the topics of strategic choice, development strategy, path dependence, 
as well as creativity. Creativity is assumed to be the key factor in reducing developmental 
stagnation and inertia in companies. There is a cognitive gap in the area, stemming from the 
fact that research investigations are limited to the attitudes and the behavior of the employ-
ees. The article constitutes a theoretical analysis.

Key words: development, strategies, path dependence, corporate 
creativity
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