
53ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Wybory strategiczne – u podstaw „bezwładności” przedsiębiorstw w warunkach niepewności

ELŻBIETA URBANOWSKA-SOJKIN*

WYBORY STRATEGICZNE – U PODSTAW 
„BEZWŁADNOŚCI” PRZEDSIĘBIORSTW 

W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

Wprowadzenie

Cechy współczesnych i przyszłych warunków, w jakich działają podmioty gospodar-
cze, sprawiają, że rozważania dotyczące strategii rozwoju, ich skuteczności, ocenianej 
bieżąco i w perspektywie strategicznej, są fundamentalne. Menedżerowie i naukowcy 
podzielają pogląd o potrzebie sprostania przez przedsiębiorstwa wyzwaniom pocho-
dzącym z otoczenia, w sposób zapewniający przetrwanie i wzrost. W takim enigma-
tycznym sformułowaniu zawarte są intencjonalnie problemy zarządzania w warunkach 
niepewności. Jest ich wiele i dotyczą różnych wymiarów i aspektów funkcjonowania 
współczesnych podmiotów gospodarczych.

Wybory dotyczące sposobów rozwoju przedsiębiorstwa wobec warunkowania 
decyzji złożonymi zmianami w otoczeniu są tymi, które przesądzają o jego przy-
szłości. Przyjęcie założenia o determinacji wyborów strategicznych przez otoczenie 
przesądza o głównych zakresach badań i analiz. W nich przyszłość jest fundamen-
talną kategorią. Przyszłość opisywana przez zdarzenia, procesy, trendy i metaforyczne 
obrazy jawi się nieuchronnie i niespodzianie. Jedną z wielu jej cech jest ograniczony 
wpływ podmiotów gospodarczych na jej kształtowanie.

Zachowania podmiotów gospodarczych względem przyszłego otoczenia to zasad-
niczo różne sposoby adaptacji, w ograniczonym zakresie jego kreowanie. Względ-
nie rzadko opisuje i wyjaśnia się przyczyny kontynuowania przez przedsiębiorstwa 
działań o cechach historycznych i realizowania pierwotnie dokonanych wyborów 
strategicznych. Utrwalenie działań przedsiębiorstwa i ich rezultatów, identyfikowa-
nych w: portfelu produktów, segmentach obsługi, kompetencjach (także zasobach, 
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technologii, sposobach działania), jest następstwem uwzględniania w wyborach stra-
tegicznych, oprócz przyszłych, wielu poprzedzających (historycznych) czynników.

Przedmiotem opracowania, wbrew dominującemu nurtowi zainteresowań bada-
czy w ramach zarządzania strategicznego, są wybory strategiczne indukujące stan 
nieelastyczności, swoistej bezwładności w warunkach niepewności jako skutek 
tzw. „nadruku historii” [9]. Celem jest rozważenie możliwości wykorzystania kon-
cepcji „ścieżki zależności” (ang. Path Dependence, niem. Pfadabhängigkeit), okre-
ślanej w literaturze polskiej mianem „samoograniczającej” („samowarunkujcej”) do 
wyjaśniania procesu „utrwalania” sposobów działania przedsiębiorstwa w warun-
kach niepewności. „Utrwalanie” w tym przypadku jest rozumiane jako kontynuowa-
nie dotychczasowego sposobu działania, mimo zmian zachodzących w otoczeniu.

Za podstawę opisu i wyjaśniania w artykule przyjęto treści zawarte w literaturze 
identyfikującej koncepcję „ścieżki zależności”. Zbiór wykorzystanych publikacji nie 
spełnia warunku objęcia całości1. W pierwszej kolejności zostały opisane aspekty nie-
pewności sprzyjającej zróżnicowaniu wyborów dotyczących rozwoju, w przekonaniu 
o ich odwracalnym charakterze. W dalszej kolejności uwzględniono wybrane aspekty 
koncepcji „ścieżki zależności” identyfikowane na gruncie nauk ekonomicznych.

1. Niepewność – kodyfikacja i jej konsekwencje

Problematyka niepewności jest od kilkunastu lat rozważana w publikacjach 
zagranicznych i krajowych, w sposób uprawniający do kodyfikacji i wykorzystania 
w dalszych rozważaniach i badaniach. Zasadniczo można stwierdzić, że rozważe-
nie niepewności warunków działania podmiotów gospodarczych polega na opisie 
z wykorzystaniem jej desygnatów. Bezsprzecznie podstawowymi cechami konstytu-
ującymi pojęcie „niepewność” są:

 � zmienność otoczenia indukowana i powodowana licznymi siłami, przede wszyst-
kim technologicznymi, ale także ekonomicznymi, społecznymi, kulturowymi, 
prawnymi;

 � gwałtowność, z jaką zmiany następują;
 � i trudna w konsekwencji do opisania i zrozumienia, powstała w ich rezultacie, 

złożoność.

1 Według systematycznej analizy literatury „hasło pojęcie kluczowe” (path dependence) znajduje się 
w bazie danych EBSCO (zakres nauki ekonomiczne) w tytułach 629 artykułów w czasopismach naukowych, 
baza scholar.google.com (stan na dzień: 12.01.2017) wskazuje 4 080 000 wskazań, to samo hasło w języku 
niemieckim Pfadabhängigkeit ma 33 100 wskazań. Z uwzględnieniem abstraktów pojęcie to występuje już 
w 2116 pozycjach, które obejmują przede wszystkim obszary zarządzania, administracji, planowania prze-
strzennego, programów gospodarczych oraz prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych.
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Ulegając pokusie jednoznacznego w komunikacji, uproszczonego opisu i przedsta-
wiania sił w otoczeniu, nie uwzględnia się faktu wzajemnego oddziaływania na siebie 
poszczególnych sił. Stygmatyzując „otoczenie jako burzliwe, chaotyczne”, nie roz-
waża się i nie bada sił w powiązaniach rekursywnych, które są w znaczącym zakresie 
ukryte zwykle nieidentyfikowalne, ale wywołują efekty obserwowalne bezpośrednio. 
Często efekty oddziaływania tych sił są skumulowane lub następują w późniejszym 
okresie (tzw. efekty odłożone) [18]. Braki (w koncepcjach, badaniach i, co oczywi-
ste, we wnioskach) dotyczą także niepodejmowania ustalania, czy zachodzą związki 
kauzalne, co dowodzi słabości opisu i wyjaśniania zmian w otoczeniu. Podobnie nie 
dostrzega się złożoności systemów, jakimi są przedsiębiorstwa.

Rzeczywiste uwikłanie elementów składowych otoczenia w różnego rodzaju rela-
cjach i związkach sprawia, że intencjonalne cele badawcze i projekty badania są wery-
fikowane na etapie realizowania przez możliwości metodyczne, warsztatowe oraz 
umiejętności ich wykorzystania.

Między innymi z wyżej wymienionych powodów oddziaływanie otoczenia na 
przedsiębiorstwa nie zostało w sposób wyczerpujący opisane i wyjaśnione. Podob-
nie nie są również zadowalające próby opisu i wyjaśniania wpływu przedsiębiorstw 
na otoczenie [18]. Nie bez znaczenia jest fakt, że próby wyjaśniania zmian w otocze-
niu i w przedsiębiorstwach odbywają się w kontekście równocześnie zachodzących 
(w sposób ciągły i skokowy) zmian. Ta ostatnia sentencja nieuchronnie implikuje 
zapytanie o możliwości wykorzystania do wyjaśniania relacji otoczenie – przedsię-
biorstwo innych niż dotąd stosowane koncepcje i metody.

Tradycyjnie w opisie przedsiębiorstwa mają zastosowanie następujące kryteria: 
przedmiot działania; zasoby i kompetencje: technologiczne, kadrowe, organizacyjne, 
informacyjne, społeczne, finansowe; kontrolowanie; relacje wewnątrzorganizacyjne. 
Arbitralny dobór jest uzasadniony jedynie względem intencjonalnego sygnalizo-
wania różnego rodzaju przedmiotowych odniesień, tworzących niezwykle bogatą 
czasoprzestrzeń, w której zachodzą różnego rodzaju oddziaływania i związki, także 
te o charakterze rekursywnym.

Niepewność w odniesieniu do przedsiębiorstw dotyczy przede wszystkim ich przy-
szłych zadań i możliwości rozwoju. Przyszłość ta nieznana, dynamiczna jest źródłem 
nadziei oraz obaw. Radzenie sobie z nią, wobec wcześniej zapisanych desygnatów, 
wymaga jej konceptualizacji jako konstruktu teoretycznego i, co oczywiste, w dal-
szym postępowaniu jego operacjonalizacji dalekiej od ideologizowania [4]. Na tej 
podstawie pierwszą troską wg Kocha, Kramera, Rekwitza, Wenzela jest zrozumienie 
istniejących relacji między nauką i przyszłością odniesioną do otoczenia przedsię-
biorstw. W opinii wymienionych wyżej autorów ich autorska propozycja dotycząca 
przyszłości „potrząśnie” dotąd znanymi poglądami i będzie istotna dla jej kreowa-
nia. Stwierdzają oni bowiem, że z przyszłością nie mają nic wspólnego dwa pojęcia: 
prognoza i prawdopodobieństwo [12]. Naukowcy nie powinni budować przyszłości 
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przez prognozowanie ani przez posługiwanie się prawdopodobieństwem. Takie poszu-
kiwania będą tworzyły napięcia między nauką, praktyką a przyszłością.

Krytyczne pytania dotyczące przyszłości wymagają uprzedniego sformułowania 
podstaw metodologicznych i epistemologicznych. To oznacza, że droga do „rozpo-
znania i kształtowania przyszłości” rozpoczyna się od „małych podmiotów,” miano-
wicie od ludzi [10].

Z całą pewnością przytoczone pomysły nie są odosobnione i równie pewne jest to, 
że są dyskusyjne wobec trudności i jednocześnie imperatywu poszukiwania tego, co 
może nastąpić w przyszłości. Sposobem na radzenie sobie z rozpoznawaniem „przy-
szłości” są próby jej typologii. Pomysły nawiązujące do tego myślenia można odnaleźć 
między innymi w formie wyróżniania rodzajów przyszłości ze względu na postawy 
analityków [12]. Inny pomysł dotyczy podziału „przyszłości” na części różniące się 
znacząco ze względu na związek z przeszłością, możliwość pomiaru i prognozowania 
sił, a także możliwości kształtowania/współkształtowania, w tym budowania relacji 
[20]. Według Roberta rodzaje przyszłości można określić jako: przyszłość przed nami, 
dalsza przyszłość, przyszłość poza nami, przyszłość wokół nas, przyszłość obok nas 
[20]. Według autora wymienione rodzaje przyszłości są niedookreślone, nie można 
wskazać na osi czasu ich rozpoczęcia, czasu trwania i zakończenia. Być może siły się 
przenikają, pozostając w różnego rodzaju związkach i oddziaływaniach, także tych 
o naturze sprzężeń zwrotnych i rekursywnych. W rezultacie podejmowanych badań 
„przyszłości” i ich ograniczonych efektów poznawczych powszechnie stosuje się 
kategorie „turbulencja” i „chaos” do wyrażenia stopnia skomplikowania warunków, 
w których funkcjonują przedsiębiorstwa.

Określanie „przyszłości” w kontekście przedsiębiorstwa, o czym wspomniano, 
wymaga uwzględnienia jego natury, w tym przedmiotu i metod działalności. Problem 
polega na tym, że nie ma także zgody, nie tylko co do natury przedsiębiorstwa, ale, 
co oczywiste, zróżnicowane są również przedmiot i metody podejmowanych działań. 
Wspólną cechą przedsiębiorstw jest imperatyw działania w warunkach niepewności. 
W kolejnej części artykułu nastąpi rozwinięcie wątku niepewności.

2. Niepewność w perspektywie praktycznej

Trudności określenia przyszłości wynikają z cech, które wskazano, a dotyczą one 
natury podmiotów, zdarzeń, procesów, wzajemnych relacji i związków. Przyjmując 
jako pewnik, że przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach niepewności (cecha 
stopniowalna), można rozważać potencjalne, różne sposoby zachowania. Problemem 
staje się przyszłość traktowana w ujęciu temporalnym. Zawodne okazało się zarzą-
dzanie i klasycznie rozumiana funkcja kontrolowania przyszłości [12]. Stąd nieod-
łączną częścią problemów podmiotów gospodarczych, ale też innych (społecznych, 
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publicznych) jest ustalanie sposobu organizowania się – pojęte dynamicznie, doty-
czy ono sposobu radzenia sobie z kształtującą się przyszłością. Beckert potwierdza 
zasadność skupienia uwagi na organizacyjnych sposobach sprostania przyszło-
ści, wskazując, że wyzwalaczami zmian będzie rynek i rozwój społeczny. Jednakże 
przyszłość jest tworzona nie tylko przez to, co nastąpi dopiero w różnych okresach 
i w różnej kolejności, ale także przez to, co już było. Uznając rolę historii, Beckert 
twierdzi wręcz, że jest przynajmniej tak samo ważna jak przyszłość. Konieczne jest 
wg Beckerta ustalanie wpływu zaszłości historycznych na przyszłość i przyszłe dzia-
łania podmiotów. [4].

W podejmowanych dyskusjach pojawia się pytanie o konsekwencje traktowa-
nia przyszłości jako samodzielnego obiektu zainteresowania badawczego, w ślad za 
takim myśleniem są formułowane kolejne pytania o konstrukt teoretyczny „przyszło-
ści” i sposób jego operacjonalizacji oraz „nadruk historii” [28]. Badania empiryczne 
zwykle odnoszą się do czasu rzeczywistego, a najczęściej do zaszłości historycznych 
wyrażonych cechami opisującymi dokonania przedsiębiorstwa. Z upodobaniem 
są opisywane i wyjaśniane sposoby rozwoju przedsiębiorstw w kontekście uwarun-
kowań i uzyskanych efektów, akcentujące szczególne efekty cząstkowe, a rzadziej 
i z trudnościami ujęte całościowo.

W tym aspekcie przybliżenie i oswajanie przyszłości odbywa się przez: wyko-
rzystanie systemu raportowania, planowania [15]; kontrolingu i stanowienia celów 
warunkowanych kontekstem [16]; budowanie zasobów i ich wykorzystanie [2]; budo-
wanie i wykorzystanie dynamicznych zdolności [27] oraz elementów neoinstytucjo-
nalnych [13] i przedsiębiorczości. Wobec niezadowalającego wyjaśnienia niezwykle 
zróżnicowanych sposobów działania podmiotów gospodarczych i skutków podej-
mowanych działań następuje proces wyjaśniania przeszłości niezwykle „rozwidlony”, 
bo odbywający się w różnych kierunkach i aspektach. Należą do nich m.in.: próby 
wielowątkowego i wieloaspektowego wyjaśniania przebiegu procesów rozwoju i ich 
uwarunkowań, dokonanych wyborów w zakresie celów, strategii i osiągniętych rezul-
tatów [19], zarówno sukcesów, jak i kryzysów oraz odnowy strategicznej [22]. Usta-
lenia i oceny dotyczące podejmowanych w przeszłości działań przedsiębiorstw i ich 
rezultatów są schematyczne, skupione na historycznym przebiegu działań i powsta-
łych rezultatach.

Wobec ograniczonych możliwości rachunkowości finansowej i menedżerskiej 
naukowcy wskazali na inne koncepcje i narzędzia, potencjalnie wyjaśniające zna-
czenie historii dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wśród nich praktycznie wykorzystuje 
się koncepcję „ścieżki zależności” dla ilustracji sposobu rozwoju [24]. Co do zakresu 
przydatności wyjaśniania procesu rozwoju z wykorzystaniem koncepcji „ścieżki zależ-
ności” trwają dyskusje. Głównie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, na ile ścieżka 
rozwoju przedsiębiorstwa jest wyrazem determinacji historycznej przez zasoby i ich 
konfigurację, a na ile jest świadomie podjętą decyzją dotyczącą przyszłości?
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3. Koncepcja ścieżki zależności

Koncepcja „ścieżki zależności” jest sposobem wyjaśniania rozwoju organiza-
cji względem otoczenia [1]. Pojęcie ścieżki powstało na gruncie nauk społecz-
nych. Schreyögg, Sydow, Koch podejmują trud opisu narastania problemu rozwoju 
organizacji (przedsiębiorstwa), wyjaśnianej dotąd na gruncie technologii, poli-
tyki ekonomicznej, prawa gospodarczego, polityki [21]. Wśród autorów wcześniej 
podejmujących problematykę ograniczeń rozwoju organizacji znajdują się: March 
i Simon (1958), Cyert i March (1963), Luhmann (1973)2. Problematyka w literaturze 
stricte ekonomicznej i w zakresie zarządzania jest w ich opinii niewielka, ale pytań, 
na które brak odpowiedzi, jest wiele. W pierwszej kolejności dotyczą one teorii rów-
nowagi, a w szczególności predeterminacji rozwiązań optymalnych, pozostających 
w związku z siłami rynkowymi oraz przesłankami całkowitej odwracalności podstaw 
decyzji. Tłumaczenie ekonomicznej teorii ścieżki powstało na gruncie teorii syste-
mów. Obok innych bardziej popularnych opisów teorii systemów Schreyögg, Koch, 
Sydow przywołali ten, który wskazuje na to, że rdzeniem systemu są „podejmujące 
lub komunikujące decyzje indywidualności”, będące „aktorami” w procesach, a orga-
nizacje są wyjaśniane przez dualność struktury [21]. W tym ostatnim sformułowa-
niu została wykorzystana koncepcja strukturacji Giddensa ujmująca organizacje jako 
strukturę dualną, której podstawową właściwością jest rekursywność relacji [11]. 
W autorskim rozumieniu struktura społeczna to zasoby i działania jako praktyki 
pozostające w związkach rekursywnych. Organizację przedstawia się jako reflek-
syjną strukturę, która odpowiada koncepcji dualności, w której działania i struktura 
są ze sobą związane. Przez proces organizowania realizuje się cele, ale jego rezultaty 
wpływają na sposoby ich realizacji. W rekursywnym oddziaływaniu organizowanie 
i zorganizowanie tworzą dynamiczny system społeczno-gospodarczy, a jego reflek-
syjność jest zinstytucjonalizowana, co ostatecznie oznacza, że uczestniczą w nich 
refleksyjnie działający aktorzy [17].

U podstaw wyjaśniania ścieżki zależności są trzy perspektywy badawcze (ale 
także praktyki biznesowej): matryca historyczna (history matters) wobec procesów 
optymalizowania działań gospodarczych, wzrastające zyski (increasing returns), oraz 
zamknięcie (lock-in). Koncepcja ścieżki zależności wyjaśnia rozwój organizacji przez 
wskazanie działań „historycznie warunkowanych”. Stanowi ona sposób opisu prze-
biegu procesu obejmującego różne fazy podlegające zaburzeniom na skutek oddzia-
ływania zdarzeń prowokujących do zmian działania, ale też oddziałujących na to, co 

2 Opracowanie autorstwa G. Schreyögga, J. Sydowa, i J. Kocha pt. Organisatorische Pfade – Von der 
Pfadabhängigkeit zur Pfadekreation [21] zawiera genezę i historyczny przebieg gromadzenia wiedzy ścieżki 
zależności wzbogacające koncepcję
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w kolejnych fazach nastąpi. W stosunku do pierwotnej wersji modelu wyszczegól-
niono już trzy rewizje w odniesieniu do faz.

W podstawowym modelu wyróżniono trzy fazy, które przedstawia dalej następu-
jący opis i rysunek 1. Faza wstępna jest tą, w której możliwe są różne wybory, a prze-
strzeń wyborów nie jest ograniczona. Faza druga – „wykształcania się ścieżki” jest 
inicjowana przez krytyczne zdarzenia, które powodują znaczące ograniczenia prze-
strzeni wyborów. Podstawowe znaczenie przypisuje się owym zdarzeniom. Z chwilą 
pojawienia się kluczowego zdarzenia, które „nieintencjonalnie” uruchamia samo-
wzmacniający się proces, rozpoczyna się tworzenie ścieżki zależności, który może 
doprowadzić do „rozwidlenia” rozwoju w różnych kierunkach. Nowy reżim działa-
nia zaczyna dominować, utrwaleniu ulega nowy wzorzec działania, który sprawia, 
że proces staje się coraz bardziej nieodwracalny. Zawęża się zakres możliwych do 
wyboru opcji, a powstała w ich efekcie ścieżka się umacnia [21].

Rysunek 1. Proces kreowania ścieżki zależności
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Źródło: [21, s. 271].

Faza trzecia, w której ścieżka jest wykształcona, a dominujący wzorzec się utrwala, 
przyjmuje deterministyczny charakter, a wraz z nim podejmowane działania. W rezul-
tacie jeden wzorzec działania staje się dominujący i zostaje utracona elastyczność. 
Nawet jeżeli pojawią się bardziej atrakcyjne wybory dotyczące przyszłości, to system 
powiela tylko stary wzorzec i traci umiejętność adaptowania lepszych opcji. Reguły 
i technologia są wdrożone i nie ma możliwości zmian. Dramatyczne zaostrzenie 
ścieżki zależności następuje wówczas, gdy aktorzy są świadomi ograniczeń i konse-
kwencji dla rozwoju, ale nie mogą rozważyć innej alternatywy i wybrać innej opcji 
rozwoju. Rozdarcie między wiedzą i wolą działania jest problemem praktycznym, 
ale także naukowym.
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W tym sensie teoria ścieżki oferuje fundament wyjaśniania procesów i rezulta-
tów, które dotąd nie były zadowalająco eksplikowane. To sprawia, że w opinii bada-
czy ścieżka zależności jest także w centrum badania relacji i wyjaśniania ewolucji 
[23]. Każda organizacja – przedsiębiorstwo jest ujmowane jako społeczna budowla, 
zaś strategia jako emergentny fenomen, który rozwija się na podstawie codziennych 
praktyk i wzorców oraz nie reprezentuje izolowanej i ograniczonej epizodami decyzji 
[21]. Podstawowym założeniem jest to dotyczące jej organizacji i natury. Organizacja 
(przedsiębiorstwo) nie jest jedynie zbiorem indywidualności, a określoną architekturą 
o wewnętrznych i zewnętrznych relacjach, w których uczestniczą „aktorzy”. W opinii 
przywołanych autorów jest wiele przyczyn „zamknięcia” organizacji, naznaczonego 
historycznymi powodami. Zamknięcie oznacza w istocie niewrażliwość na czynniki 
inspirujące do zmian, kontynuowanie działań dotąd podjętych wg umocowanych 
wzorców. Wymienione, przykładowe, składowe elementy ścieżki zależności stano-
wią także samodzielne powody zamknięcia przedsiębiorstwa.

Schreyögg, Koch i Sydow, wskazując na użyteczność wykorzystania koncepcji 
lock-in do wyjaśniania dróg rozwoju przedsiębiorstwa, upatrują płaszczyzny orga-
nizacyjnej ścieżki, posługując się określeniem lock-ins. Pod pojęciem organizacyj-
nej ścieżki rozumieją zamknięte wzorce zachowania podmiotów, co upoważnia do 
wieloaspektowego widzenia problemu gospodarczego przez tych, którzy postrzegają 
możliwości rozwiązania go na gruncie tej koncepcji [21]. Szczegóły koncepcji wska-
zują ograniczenia w stosowaniu ścieżki jako sposobu wyjaśniania skomplikowanych 
sytuacji rozwoju przedsiębiorstw w perspektywie strategicznej. Nieodłącznym ele-
mentem koncepcji ścieżki zależności jest wzorowanie się na rozwoju technologii 
(impulsy zdarzeń), ale w miarę upływu czasu, w którym podejmowane są kolejne 
badania, główny punkt zainteresowań przesuwa się w kierunku możliwości jej wyko-
rzystania, także do kreowania rozwoju w innej niż technologiczna perspektywa [13].

4.  Zamknięcie i bezwładność przedsiębiorstwa 
w perspektywie ścieżki zależności

W licznych opracowaniach udowodniono, że strategie skuteczne mają tendencję do 
konserwowania wzorców, a procesy rekursywności powodują stabilizację sztywności 
i bezwładności przedsiębiorstwa. Problem jest oczywiście znakomicie poważniejszy, 
bo dotyczy niekiedy niezamierzonej, ale dysfunkcjonalnej inercji, która prowadzi do 
sztywności organizacyjnej.

Problemem na aktualnym etapie wyjaśniania rozwoju organizacji – przedsię-
biorstwa, z wykorzystaniem teorii ścieżki, jest ustalenie jej wczesnych symptomów 
w praktyce oraz refrakcja ścieżki w perspektywie ekonomicznej przedsiębiorstwa. 
Wstępem do udzielania odpowiedzi jest ustalenie, czy i w jakim zakresie powstanie 
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drugiej i trzeciej fazy ścieżki rozwoju jest wynikiem wyłącznie historycznej matrycy 
i podjętych wcześniej decyzji [5]. W literaturze nabiera znaczenie problem izolacji 
czynników stricte związanych z utrwalaniem zachowania ograniczającego zmiany 
jako skutek ścieżki zależności i inercji od tych, które są intencjonalnie pozytyw-
nym rozwiązaniami dla przyszłości, a też prowadzą do zamknięcia przedsiębiorstwa 
w dotychczasowych wyborach i działaniach, oraz od tych, które świadomie zostały 
dokonane dla realizacji określonych celów.

Aktualne rozważania w perspektywie teoretycznej i praktycznej na gruncie nauk 
o zarządzaniu prowokują do dodania w procesie badawczym elementów wyjaśnia-
jących naturę krytycznych zdarzeń, zjawisk, procesu kształtowania się rozważanych 
w koncepcji increasing returns. Problem dotyczy również wskazania sposobów prze-
łamania owej bezwładności w układzie działania: technologia, produkty, segmenty. 
Wśród rozważanych w kolejnych indukowanych badaniach pojawiają się różne spo-
soby „otwarcia”, kreowane przez siły wewnętrzne i zewnętrzne. W sposób nieuchronny 
powraca pytanie zawarte w opracowaniu cytowanych Schreyögga, Sydowa, Kocha, 
czy i w jakim zakresie ścieżka zależności może służyć kreatywności. Tym samym 
atrakcyjna staje się przestrzeń już podejmowanych badań dotycząca służebności 
instrumentalnej względem formułowania rozwoju [8]. Otwartym nadal obszarem 
badawczym pozostaje w przedmiotowym zakresie: replikacja w odniesieniu do pro-
cesów gospodarczych w kontekstowych uwarunkowaniach, które Burmann w zna-
czeniu zdolność do replikacji uznał za jeden z dwóch podstawowych czynników 
skuteczności w perspektywie strategicznej [6].

Podsumowanie

Adaptacja przedsiębiorstw do warunków działania odbywa się w sposób zróżnico-
wany. Obok działań zdecydowanie innowacyjnych, przedsiębiorczych obserwuje się 
kontynuowanie działań dotychczasowych wraz ze zmianami stricte dostosowawczymi 
w przedmiocie i metodach działania oraz zachowania rynkowego. Uwagę zwracają 
takie ścieżki rozwoju, które są kontynowaniem historycznych wyborów w różnych 
zakresach określających i charakteryzujących przedsiębiorstwo.

Koncepcja ścieżki zależności intryguje badawczo ze względu na lukę dotyczącą 
wyjaśniania historycznie warunkowanych sposobów rozwoju przedsiębiorstw. Obok 
powodów ekonomicznych u podstaw takiego rozwoju znajdują się zdarzenia i zja-
wiska pierwotnie nierozpatrywane jako początek ograniczania swobody dalszego 
rozwoju. Z koncepcją nie wiążą się oczekiwania dotyczące kompleksowego wyja-
śnienia wyborów strategicznych. Desygnaty ekonomiczne, organizacyjne, techno-
logiczne tworzą ich naturę, ale podlegającą oddziaływaniu sił i zdarzeń o skutkach 
społecznych i organizacyjnych.
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Koncepcja nie pozwala na wyjaśnienie wątpliwości, które dotyczą jej samej, 
np. zarówno natury zdarzeń, czasu ich pojawiania się w cyklu życia organizacji, jak 
i uwarunkowań wewnątrz organizacji i w otoczeniu. Także rozumienia, że szczególna 
rola zdarzeń krytycznych może być spełniana przez rekursywne powiązania wewnątrz 
struktury społecznej. Wątków wątpliwości, które są pochodne wobec przedstawionej 
koncepcji, jest wiele. Także z tego powodu, że nie ujawniono mechanizmów powtór-
nego „otwarcia” na inne niż historycznie warunkowane wybory strategiczne.
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WYBORY STRATEGICZNE – U PODSTAW „BEZWŁADNOŚCI” 
PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

Streszczenie

Szczególnym przedmiotem zainteresowania badaczy powinna być przyszłość otoczenia 
i podmiotów w nim działających. Dla dalszych rozważań ważne są stwierdzenia wskazujące 
na konsekwencje warunków niepewności dla rozwoju przedsiębiorstw. Przedmiotem opra-
cowania, wbrew dominującemu w literaturze z zakresu zarządzania strategicznego, są fun-
damenty koncepcyjne wyborów strategicznych indukujące stan nieelastyczności, swoistej 
bezwładności. Celem jest rozważenie zasadności wykorzystania koncepcji „ścieżki zależno-
ści” określanej także mianem „samoograniczającej” lub „samowarunkującej” do wyjaśniania 
utrwalania i „zamykania” (lock-in) sposobów działania w fundamentalnym zakresie. Ana-
liza teoretycznych aspektów dowodzi znaczącego znaczenia podejścia ewolucyjnego i relacji.

Słowa kluczowe: wybory strategiczne, niepewność, path dependence

STRATEGIC CHOICES AT THE BASIS OF CORPORATE “INERTIA” 
IN ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY

Abstract

The future of the environment and the entities acting therein should be of special interest 
to researchers. It is crucial to refer to statements indicating what the consequences of uncer-
tainty are for the development of companies. Contrary to a popular view that can be found 
in the literature on strategic management, the present article is focused on the conceptual 
foundations of strategic choices which induce a state of inelasticity, a specific inertia. The aim 
of the article is to consider the adequacy of using the concept of path dependence to explain 
how the ways of acting get fixed and locked-in on a fundamental level. An analysis of the the-
oretical aspects suggests a considerable importance of the relation and evolutionary approach.

Key Words: Strategic choices, uncertainty, path dependence


