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Aspekty teoretyczne ścieżki zależności w wyborach 
strategicznych

Streszczenie

Wśród różnych sposobów opisu i wyjaśnienia rozwoju przedsiębiorstw znajdu-
je się koncepcja ścieżki zależności. Jest sposobem wyjaśniania, u podstaw którego 
tkwi założenie o znaczącej roli „nadruku historycznego” dla wyborów strategicz-
nych i osiąganych rezultatów. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji 
w zakresie umożliwiającym rozpatrywanie w perspektywie zarządzania strategicz-
nego przedsiębiorstwem.

Słowa kluczowe: nadruk historii, ścieżka zależności, przedsiębiorstwo, wybory stra-
tegiczne.
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Wstęp

Perspektywy rozwoju podmiotów gospodarczych od wielu lat inspirują menadżerów wo-
bec imperatywu tworzenia i wykorzystania przyszłości przez zarządzane podmioty, a badaczy 
wobec imperatywu odkrywania nowych sposobów sprostania złożonym, dynamicznym wa-
runkom w otoczeniu. Następstwa naukowej eksploracji znajdują potwierdzenie w podejmo-
wanych badaniach i osiąganych rezultatach. Badania dotyczą różnych aspektów zarządzania 
strategicznego, zarówno sił napędzających rozwój, jak i metod rozwoju oraz skutków ich za-
stosowania. Cechą charakterystyczną jest wieloaspektowe ujmowanie podmiotów uczestni-
czących w procesie zarządzania, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych działalności. 
Kontekstowe uwarunkowanie rozwoju podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsię-
biorstw skupia uwagę wielu znanych i uznanych badaczy podejść do zarządzania strategicz-
nego (Welge, Al-Laham 2008; Hinterhuber 2014; Allaire, Firsirotu 2000; Krupski, Niemczyk, 
Stańczyk-Hugiet 2009; Krupski 2014; Obłój 2009; Zakrzewska-Bielawska 2014). Wyjaśnienie 
przetrwania przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu przedstawiają zarówno logiki konkuren-
cyjna, względnej swobody wyborów strategicznych, jak i ewolucyjna.

Nieuchronnie, wobec zmian następujących w rzeczywistości gospodarczej i społeczno-
-kulturowej, następuje zdominowanie wyjaśniania problemów rozwoju przyjęciem perspek-
tywy relacji. Jak wskazują liczne badania naukowe i przykłady praktyczne, rozwiązanie pro-
blemu „względnej równowagi” przedsiębiorstw z poziomu pojedynczego przedsiębiorstwa 
nie jest możliwe bez budowania relacji (Stańczyk-Hugiet 2013). 

Celem opracowania jest wskazanie ścieżki zależności (samoograniczającej, samowa-
runkującej) w wyborach strategicznych dotyczących sposobu rozwoju przedsiębiorstw. 
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Problematyka opracowania nawiązuje do teorii wyborów strategicznych, ale także do teorii 
sieci w zarządzaniu strategicznym. Jest produktem ubocznym szerszych rozważań dotyczą-
cych zarządzania strategicznego w warunkach niepewności. 

O próbach wyjaśniania wyborów strategicznych inaczej

Rozwój przedsiębiorstwa nieodłącznie związany jest z otoczeniem i jego pozycją w nim. 
Identyfikacja pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu wyrażona desygnatami konkurencyj-
nymi, w tym nazwą (marką) i reputacją nie jest jedynym sposobem opisu. Inne obejmują 
określenie roli przedsiębiorstwa względem podmiotów w otoczeniu. Może być ona wyrażo-
na przez wskazanie niezależności od innych podmiotów lub, przeciwnie, zależności i pozo-
stawania w związkach z innymi w łańcuchu tworzenia wartości. Może oznaczać zbędność 
lub niezbędność przedsiębiorstwa w krajobrazie gospodarczym, wyrażać współistnienie 
z innymi podmiotami (przedsiębiorstwami) lub współdziałanie z nimi. Paradoksalnie opinia 
I. Ansoffa o służebności przedsiębiorstw wobec otoczenia ziszcza się w procesach adapto-
wania się do otoczenia i w podejmowanych przez nie wyzwaniach. Podejścia dotyczące 
zachowania przedsiębiorstw w otoczeniu i osiągania względnej, w krótkim czasie, równo-
wagi organizacyjnej z wykorzystaniem różnych sposobów dla uzyskania renty ekonomicz-
nej, należą do kanonów wiedzy o zarządzaniu strategicznym. Poglądy praktyków w tym 
zakresie, na sposoby osiągania względnej równowagi, możliwe do zastosowania narzędzia 
i ich wykorzystywanie, są zróżnicowane. W ramach jednego podejścia wspomniane poglądy 
praktyków tylko intencjonalnie są tożsame. W rzeczywistości ujmują różne, sprawdzone 
sposoby budowania przewagi konkurencyjnej i przywracania równowagi oraz perspektyw 
rozwojowych. Często poglądy praktyków tylko w ogólnym zakresie są tożsame z podej-
ściem, do którego zostały zakwalifikowane. To oczywisty trud egzemplifikacji. W tym kon-
tekście szczególnego znaczenia nabiera określenie desygnatów i kryteriów opisujących re-
lacje otoczenia i przedsiębiorstw, pozwalających ustalić zmienność przedsiębiorstwa wraz 
z otoczeniem lub trwanie we wcześniej dokonanych wyborach strategicznych. 

Mając na względzie trud spełniania oczekiwań otoczenia przez przedsiębiorstwo trady-
cyjnie przywołuje się często jego desygnaty ilustrujące trudności zarządzania w zmiennym 
otoczeniu, w szczególności zarządzania strategicznego. Nie mniejsze znaczenie przywiązuje 
się do sposobu rozumowania towarzyszącego ustaleniu cech opisujących relacje między 
przedsiębiorstwem a otoczeniem. W rozumieniu prezentowanym przez J. Rokitę są to cechy 
wyłaniające się, czyli: uznane za dotyczące całości, trudno jest wydzielić z nich pojedyncze 
i traktować poza całością otoczenia, są skutkiem procesów, zjawisk i zdarzeń zachodzących 
w otoczeniu, nie dają się mierzyć bezpośrednio (Rokita 2011). Za najważniejsze, po wni-
kliwej analizie przedmiotowej literatury, E. Stańczyk-Hugiet (2013) uznała fundamentalne 
dwa wymiary opisywane w literaturze: zmienność i zawikłanie1. Pierwszy wymiar zmien-

1  Wg B.de Wita i R. Meyera (2007), to organizacje uwikłane w związku z podziałem pracy są coraz bardziej uzależnione od 
innych, stają się elementami sieci. Im bardziej się specjalizują tym bardziej się uzależniają od innych wykonawców. Z tego 
powodu istotne znaczenie ma współzależność i wzajemność.
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ności jest opisywany i interpretowany w kontekście turbulencji, zjawiska „dużych pręd-
kości” (w odniesieniu do szybkości i nieciągłości zmian popytu, podaży i warunkujących 
ich rozwój – technologii) oraz dynamiki, natomiast drugi wymiar odnosi się w istocie do 
złożoności i emergencji w otoczeniu. Ta arbitralna systematyka dotycząca wymiarów oto-
czenia ma zaletę skoncentrowania uwagi na dwóch wyłaniających się cechach o niezwy-
kłych możliwościach operacjonalizacji, ale latentnych, niemierzalnych, niejednoznacznych, 
a percepowanych i doświadczanych w zdarzeniach i procesach oddziałujących na przedsię-
biorstwa, będących systemami charakteryzującymi się pluralnymi strukturami, procesami 
i funkcjami. W konsekwencji przedsiębiorstwa mają zdolność do kreowania celów i zadań, 
uczenia się, adaptowania do otoczenia, ale także uzyskiwania w różnych warunkach, w róż-
ny sposób, różnych skutków działań (ekwifinalność – multifinalność).

Zasadniczo rozważa się różne relacje między przedsiębiorstwami a otoczeniem. 
Niezmienna pozostaje jedynie konkluzja powstała w rezultacie ustalenia cech współ-
czesnego otoczenia, czyli jego zmienności i uwikłania przez złożoność, a dotycząca ko-
nieczności podejmowania przez przedsiębiorstwa działań mających na celu adaptację do 
otoczenia. Posługiwanie się pojęciem „adaptacja” sugeruje względną pasywność w rela-
cjach z otoczeniem. Dla podkreślenia aktywności przedsiębiorstwa w tych relacjach uży-
wa się niekiedy sformułowania „kształtowanie otoczenia”, „współtworzenie” (Prahalad, 
Ramaswamy 2005)2. Zmian można dokonywać na różne sposoby. Jednym z nich jest wyko-
rzystanie własności relacji i rozwoju przez tworzenie relacji (Czakon 2012; Czakon 2014, 
s. 186-220). Zdefiniowane na gruncie nauk o zarządzaniu relacje zostały określone przez 
L. Krzyżanowskiego (1999) przez wyróżnienie dwóch typów: stosunki orzekane jako wy-
stępujące między przedmiotami w znaczeniu epistemologicznym (konceptualnym), czyli 
konstrukty myślowe oraz oddziaływania rzeczywiście zachodzące między przedmiotami re-
alnymi. Interpretacja relacji jako stosunków zachodzących między przedmiotami realnymi, 
czyli wzajemnego oddziaływania podmiotów w strukturach społecznych ma konsekwencje 
w wyróżnionych rodzajach podmiotów i poziomów oraz typów relacji. Logika relacyjna 
bazuje na znaczeniu budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, i w szczególności prze-
wagi konkurencyjnej, na sieciach relacji międzyorganizacyjnych (Stańczyk-Hugiet 2013).

Koncentrowanie uwagi na zewnętrznych relacjach przedsiębiorstwa z podmiotami oto-
czenia ma swoje uzasadnienie w licznych propozycjach zapewnienia przetrwania i wzrostu 
w perspektywie strategicznej, wskazujących także podstawowe źródła potencjału strategicz-
nego oraz sposoby jego wykorzystania. Relacje z podmiotami zewnętrznymi nie wyczerpują 
tych istotnych dla budowania potencjału strategicznego przedsiębiorstwa i jego wykorzysta-
nia. Uzupełnieniem relacji zewnętrznych są te wewnętrzne, powstałe jako skutek interakcji 
między ludźmi przedsiębiorstwa − jego kadrą wykonawczą i kierowniczą. Przyczyna jest 
oczywista. Relacje budowane w trakcie wykonywania służbowych obowiązków, w zakła-
dzie pracy oraz poza nim, te formalne i nieformalne stanowią, w kontekście licznych w tym 
zakresie badań, element motywująco oddziałujący na zachowania i postawy pracownicze 
oraz energię organizacyjną (Urbanowska-Sojkin 2014). Kay (1996) postrzega relacje budo-

2  W tym przypadku współtworzenie dotyczy wartości tworzonej przez przedsiębiorstwo wraz z klientami.
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wane w ramach przedsiębiorstwa jako element jego wyjątkowości o podstawowym znacze-
niu dla budowania przyszłości i osiągania sukcesów przez tworzenie zachowań rutynowych, 
wiedzy organizacyjnej, etyki współdziałania. Relacje przedsiębiorstwa – zewnętrzne, mię-
dzyorganizacyjne i wewnętrzne − są koniecznym, stałym warunkiem trwania i wzrostu, ale 
nie są trwałe oraz podlegają ewolucji. Podobnie jak strategia, która stanowi sekwencję po-
łączonych wydarzeń składających się na zachowanie przedsiębiorstwa względem otoczenia, 
ewoluującą pod wpływem uwarunkowań3.

Dla dalszego ciągu rozważań przyjęto za E. Stańczyk-Hugiet, że osobliwości relacji, któ-
re tworzy przedsiębiorstwo opisują: zakorzenienie, symetryczność, ciągłość, zależność oraz 
uwarunkowania historyczne. W tym ostatnim przypadku chodzi o rozpoznawaną na gruncie 
teorii strukturacji dualność struktury i rekursywność wykorzystywaną implicite w koncepcji 
samoograniczającej się ścieżki rozwoju.

Teoria strukturacji nawiązuje do powtarzających się interakcji (nawykowych, rutyno-
wych) między ludźmi, które stanowią o odczuciu istotnie ważnym z perspektywy uczestni-
ków organizacji a dotyczącym trwałości i stabilności struktury (Giddens 2003). Interakcje 
stanowią fundament struktury społecznej, która podlega dynamice na skutek zmian wzor-
ców. W myśl idei Giddensa struktura społeczna stanowi wytwór wzorców interakcji, jak 
i ich braków. W tym ostatnim przypadku występuje sytuacja opisana mianem „luk w struk-
turze społecznej” (Burt 1997). Jedna z tez teorii strukturacji zawiera stwierdzenie, że reguły 
i zasoby, z których korzysta się w procesie produkcji i reprodukcji działań społecznych są 
zarazem środkami reprodukcji systemu (dualność struktury). Struktura jako powtarzalny, 
zorganizowany zbiór reguł i zasobów jest czymś ponadczasowym i nie jest związana z prze-
strzenią, jest trwała w swych przejawach i koordynacjach. Jako ślady pamięci odznacza 
się nieobecnością podmiotu (Giddens 2003; Burr 1999, s. 1159-1179). Dualność (struktu-
ry) oznacza, że struktury społeczne ograniczają dokonywane przez ludzi wybory dotyczące 
działań, lecz równocześnie (struktury społeczne) powstają w wyniku tych działań, które 
podlegają ograniczeniom. Jednak struktury nie tylko ograniczają ale też umożliwiają po-
wstanie relacji. 

Przedsiębiorstwo jest siecią społeczną, którą współtworzą interakcje między ludźmi po-
wiązanych celami, zasobami i rutynami4. Zatem codzienne praktyki ludzi w przedsiębior-
stwie budują reguły organizowania się, których sami przestrzegają. To oznacza, że przyjęty 
jako stabilny twór strukturalny – przedsiębiorstwo − jest w istocie dynamiczny, że sku-
teczność decyzji strategicznych jest określana przez dotychczasowe wzorce interakcji i ich 
zmiany. Jednak jeżeli na poziomie relacji wewnętrznych i zewnętrznych nie nastąpi zmia-
na wzorców, to podejmowane decyzje nie będą koherentne względem zmian w otoczeniu 
i w samym przedsiębiorstwie, i w istocie nie będą tworzyły autentycznych zmian, będą 
jedynie fasadowe.

3  Parafraza pomysłu H. Mintzberga (Hatch 2002, s. 111-126) – definicja formułowana na gruncie ekonomii socjologicznej 
(Why do… 2007), zbliżona do ujęcia przedsiębiorstwa jako sieci kontraktów.
4  Definicja formułowana na gruncie ekonomii socjologicznej (Why do… 2007) zbliżona do ujęcia przedsiębiorstwa jako sieci 
kontraktów (Gruszecki 2010).
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Ścieżka samoograniczająca – zamknięcie i bezwładność organizacyjna

Dyskusje dotyczące perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw nie ustają. Bezsprzecznie 
przedsiębiorstwa funkcjonują w różnych warunkach, pozostają pod wpływem zróżnicowa-
nych warunków rozwojowych, a uogólnienia dotyczące czynników sukcesu z jednej strony 
są rezultatem badań praktyki, z drugiej − w formie metod i narzędzi są do niej wdrażane. 
Dyskusja w przedmiotowym zakresie jest coraz bardziej skomplikowana. Ujawnia wiele 
wymiarów, w których należy dostrzegać działanie sił ważnych dla rozwoju kształtowanego 
dynamicznie pod ich wpływem. Wśród pytań, inspirujących badawczo, znajdują się powody 
utraty elastyczności przedsiębiorstwa i braku zdolności do jej wypracowania. Wśród inhi-
bitorów rozwoju wskazuje się między innymi na upór i nieodwracalność strategii z różnych 
powodów, grupowe myślenie, rutyny oraz stosowane mapy poznawcze. Wyjaśnienie bra-
ku elastyczności w rozwoju przedsiębiorstwa i sztywności organizacyjnej może nastąpić 
w opinii Sydowa, Schreyögga i Kocha przez odwołanie się do koncepcji ścieżki zależno-
ści − ścieżki samoograniczającej (path dependence; strategische Pfade; Pfadabhängigkeit) 
(Sydow, Schreyögg, Koch 2009, s. 689-708). Ścieżka samoograniczająca, nazywana też 
ścieżką zależności, to w opinii autorów dość „pojemna” etykieta – jako skutek „nadruko-
wania” wpływu przeszłości na rozwój. Może być wykorzystana do analizowania przyczyn 
nieelastyczności w rozwoju organizacji (przedsiębiorstwa). Autorzy wykorzystali wsparcie 
teoretyczne teorii zależności od zasobów, nowej ekonomii instytucjonalnej, podejścia za-
sobowego oraz teorii strukturacji. W licznych opracowaniach stwierdzają niezadowalają-
cy poziom teoretyczny w zakresie wyjaśniania ścieżki zależności, o znamionach metafory, 
a przede wszystkim istotne trudności operacjonalizacji i pomiaru (Sydow, Schreyögg, Koch 
2009, s. 689-708). Przedmiotowa koncepcja jest tworem abstrakcyjnym pozwalającym, przy 
zgodności paradygmatycznej, na jej zastosowanie do wyjaśniania działań różnych organi-
zacji. 

W znacznym stopniu istotę ścieżki zależności wyjaśnia zastosowany przekaz – „historia 
ma znaczenie” dla przyszłego rozwoju. Jednak skupienie się na prostym założeniu, że histo-
ria ma znaczenie dla wyjaśniania sukcesów i porażek oraz że nadrukowywuje przyszłość, 
jest zdecydowanie zbyt ubogim zapleczem do wyjaśniania wpływu na późniejsze działania. 
Śledząc dotychczasowe przedmiotowe badania stwierdza się próby omawiania z różnych 
perspektyw logiki nabierania przez organizację cech nieelastyczności. Stopniowo w ramach 
konceptualizacji i badań włączano coraz szerszy kontekst społeczny (w tym wewnętrzny) 
i instytucjonalny (Beckman, Burton 2008; Burgelman 2002; Collinson, Wilson, Gilbert 2005; 
Sydow, Schreyögg, Koch 2009, s. 689-708). W rezultacie wzbogacano zarówno podstawy 
teoretyczne, jak i wyjaśnianie narastających problemów związanych z wyborami i nieela-
stycznością. Dynamika rozwoju omawiana była i jest nadal przez ekonomię ewolucyjną i hi-
storię ekonomii. Podstawowe wyjaśnienie powstało przez wykorzystanie analogii rozwoju 
i wdrożenia technologii na określonym rynku (David 1985, 1986; Arthur 1989, 1994; case 
study QWERTY – ścieżki technologiczne). Badania identyfikowały siły samowzmacniające 
procesy i tworzące ścieżkę działania. Ta samowzmacniająca dynamika prowadzi do totalnej 
sztywności i zamknięcia oraz staje się systemową siłą określającą zachowania, sięgając do 

handel_wew_3-2-2017.indd   129 2017-07-27   16:29:48



130 ASPEKTY TEORETYCZNE ŚCIEŻKI ZALEŻNOŚCI W WYBORACH...

stosowanego słownictwa w teorii strukturacji − aktorów i ich działań. Proces stawania się 
zależnym od ścieżki następuje w jej początkowym stadium, kiedy jeszcze jego rezultat jest 
nie do przewidzenia, możliwe są różne rezultaty działań prowadzących do równowagi. Gdy 
ścieżka zależności już się tworzy, działania są coraz bardziej przewidywalne, a w ostatnim 
stadium są w pełni przewidywalne (Schreyögg, Sydow, Koch 2003).

Fazy rozwoju przedsiębiorstwa wg koncepcji ścieżki zależności

Pomysł na wyjaśnienie problemu braku elastyczności w rozwoju (przedsiębiorstwa) i ogra-
niczania się do historycznych zasobów oraz reguł obejmuje trzy fazy różniące się swobodą 
wyborów dotyczących rozwoju, ale także zdolnością przewidywania przyszłości oraz poten-
cjalnych rezultatów. Ważne dla rozwoju, wg logiki i procesu ścieżki samoograniczającej/sa-
mowarunkującej, jest pojawienie się historycznego, pojedynczego przypadku – wydarzenia 
mogącego przekształcić się w samowyzwalający proces, którego dynamizm jest indukowany 
tym zdarzeniem, potencjalnie kończy się organizacyjnym zamknięciem wg przyjętego i jedy-
nego, utrwalonego wzorca działania (Sydow 2013; Schirmer 2013; Sydow, Schreyögg 2013).

Pierwsza faza obejmuje ten okres rozwoju, w którym wybory strategiczne nie są ogra-
niczane z wyjątkiem podstawowych determinantów wynikających z historii, a dotyczących 
praktyki i rutyny organizacyjnej – odnoszących się do dziedzictwa, kultury, zasad. Instytucje 
wg Davida jednego z promotorów wcześniejszej wersji ścieżki rozwoju, są nośnikami hi-
storii i nie mogą być przerywane (Schreyögg, Sydow, Koch 2009). Należy też uwzględniać 
fakt, że historia nie jest imperatywem w rozwoju, ale oddziałuje jednak przez zaszłości do-
tyczące zasobów, rutyny. Konceptualizacja działań nie odbywa się od początku, a ma swoje 
korzenie. Rezultaty wyborów nie są przewidywalne. 
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Źródło: Schreyögg, Sydow, Koch (2003).
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W fazie drugiej z chwilą pojawienia się kluczowego zdarzenia, które „nieintencjonal-
nie” uruchamia samowzmacniający się proces, rozpoczyna się tworzenie ścieżki zależności, 
który może doprowadzić do „rozwidlenia” rozwoju w różnych kierunkach. Nowy reżim 
działania 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. 

W fazie trzeciej dominujący wzorzec działania się utrwala, przyjmuje deterministyczny 
charakter, a wraz z nim podejmowane działania. W rezultacie jeden wzorzec działania stał 
się dominujący i utracono elastyczność. Nawet jeżeli pojawią się bardziej atrakcyjne wybory 
dotyczące przyszłości, to system powiela tylko stary wzorzec i traci umiejętność adaptowa-
nia lepszych opcji.

Koncepcja miała spowodować wzbogacenie na poziomie ogólnym wiedzy o ogranicze-
niach wyborów strategicznych przez przedmiotowe zasoby, rutynę, instytucje i uświado-
mić ich konsekwencje. Faza pierwsza rozwoju buduje się na historii – jej „nadruku”, ale 
nie determinizmie. Nie ma też w pełni nieograniczonych wyborów mimo takiego założenia 
w koncepcji (Koch 2009). Nie powstają one bez uwzględniania kontekstu. 

Wykres 2 
Proces kreowania ścieżki zależności
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Źródło: jak w wykresie 1.

Potwierdzeniem jest charakterystyczny dla graficznego opisu ścieżki cień, który wskazu-
je instytucjonalne dziedzictwo. 

W podsumowaniu stwierdza się, że ścieżka zależności samoograniczająca działania, 
to konsekwencja krytycznych zdarzeń, która powstaje jako rezultat samowzmacniających 
się procesów i sprzężeń zwrotnych. Stanowią one wzorzec społecznych praktyk ukształ-
towanych jako obowiązujący wzorzec. Prowadzi to potencjalnie do „zamknięcia”, przed-
siębiorstwa i dokonywanych wyborów, co oznacza ograniczenie zakresu działania, które 
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w perspektywie strategicznej wobec dynamiki otoczenia jest nieskuteczne. Brak w opisie 
koncepcji odpowiedzi, czy powstanie ścieżki to skutek celowego działania, czy po prostu 
następuje wobec braku narzędzi monitorowania i komunikowania się członków organiza-
cji.

Potencjał poznawczy ścieżki zależności w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami

Przedstawiony pomysł ścieżki samoograniczającej zyskał zarówno zwolenników, 
jak i przeciwników. W myśl teorii kompleksowości uruchomienie mechanizmu samo-
wyzwalającego procesy pod wpływem zdarzenia może mieć znaczący wpływ na przy-
szłość. Małe zdarzenia mogą powodować znaczące efekty – tu przydatna staje się me-
tafora − efekt motyla. Podkreśla się rolę zdarzeń, zasobów, rutyny, ale zamknięcie jako 
skutek ścieżki zależności może być także efektem normatywnym. Możliwe są również 
kombinacje hybrydowe. Z całą pewnością ocena zamknięcia przedsiębiorstwa w tria-
dzie znamiennej dla podejmowanych działań, czyli klient, kompetencje (technologia), 
produkt, powinna mieć wsparcie wiedzą o kontekście działalności i skutkach dla przy-
szłości przedsiębiorstwa. 

Zaadaptowanie koncepcji ścieżki do zarządzania strategicznego ma znaczenie wobec 
potrzeby zrozumienia trajektorii rozwoju przedsiębiorstw nie tylko wg wcześniej wspo-
mnianej, powszechnie stosowanej, logiki5. Ona także powoduje zamknięcie, ze względu 
na inne niż wyróżnione, w poszczególnych orientacjach i podejściach, ważne powody. 
Zwrócenie uwagi na „nadruk” historii, wyrażonej nie tylko czasem i przestrzenią, ale za-
sobami, rutyną ma znaczenie w procesie wyjaśniania wyborów i ich konsekwencji. To 
sprawia, że wnioski z analizy ścieżki zależności mogą wzbogacać podstawy wyborów 
strategicznych. Upływ czasu od pierwszych opracowań, w których autorzy podejmowali 
problem zamknięcia i bezwładności, działa na korzyść koncepcji, bo następuje jej uzu-
pełnianie jako skutek wcześniejszych wątpliwości i polemik. Do takich należy zwróce-
nie uwagi na konieczność szczegółowego ustalenia i analizowania poszczególnych faz 
oraz rozważenie także innych przyczyn niż ścieżka zależności (Beyer 2005, s. 5-25). 
Wyjaśnienia wymagają uwarunkowania przełamania (refrakcji) ścieżki oraz dalsze, po 
nim, w kolejności dokonywane wybory strategiczne. Zniknięcie ścieżki może nastąpić 
jako skutek zdarzeń losowych o dużej sile sprawczej albo jako skutek podstępnych zmian 
w organizacji czy niekompletnej socjalizacji nowych członków. Otwarcie się przedsię-
biorstw i oderwanie od zamknięcia to dramatyczne wybory związane najczęściej z przy-
czynami egzogenicznymi związanymi z procesami rynkowymi. Problem w tym, że wspo-
mniana dynamika samowyzwalających się procesów ma często początkowo charakter 
ukryty – odbywa się w podświadomości ludzi związanych z funkcjonowaniem organiza-
cji, hamując procesy refleksji w autorefleksji.

5  Przykłady dostarcza wiele opracowań naukowych. Na uwagę zasługuje, oprócz cytowanych, opracowanie J.P. Holtmann 
(2008).
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Podsumowanie

Próby opisu ścieżek zależności i sugestii ich wykorzystania w procesach wyborów stra-
tegicznych następują wraz z wykorzystaniem metod jakościowych, w szczególności case 
study czy wielokrotnych przypadków. Badacze wskazują jednak także na celowość wyko-
rzystania metod ilościowych, choćby po to, by budować obraz rzeczywistości ujmujący ska-
lę uzależnienia przedsiębiorstw od „nadruku historii”, zdarzeń krytycznych. Zajście krytycz-
nych zdarzeń spowodowało znaczące zmiany, pierwotnie uznane za znakomite rozwiązanie 
działania w przyszłości, a jednak zmieniane z zastosowaniem przyjętego nowego wzorca 
w zakresie celów, instrumentów, zasobów, rutyn, technologii i rynku (Dobusch, Kapeller 
2013).

W badaniach empirycznych przedsiębiorstw, które są konieczne, wymagana jest ope-
racjonalizacja elementów tworzących koncepcję ścieżki zależności oraz stan zamknięcia 
przedsiębiorstwa i jego następstwa. Z pewnością należy unikać opisów wartościujących ce-
chy i zachowania ludzi ze względu na błędy poznawcze i naturalną skłonność do popełniania 
błędów obserwatora, polaryzacji, przekonania o nadrzędności przekonań.
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Theoretical Aspects of the Dependency Path in Strategic Choices

Summary

Among various methods of describing and explaining the process of company 
development, there is the concept of dependency path. This method of explaining 
is based on the assumption that the “historical overprint” plays a significant role in 
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the strategic choices and the results achieved. The aim of the article is to present the 
concept as possibly applicable in strategic management.

Key words: historical overprint, dependency path, company, strategic choices.

JEL codes: M10

Теоретические аспекты пути зависимости в стратегических 
выборах

Резюме

Среди разных способов описания и объяснения развития предприятий на-
ходится концепция пути зависимости. Это способ объяснения, в основе кото-
рого лежит предпосылка о значительной роли «исторической надпечатки» для 
стратегических выборов и достигаемых результатов. Цель разработки – пред-
ставить концепцию в объеме, предоставляющем возможность рассмотрения  
в перспективе стратегического управления предприятием..

Ключевые слова: историческая надпечатка, путь зависимости, предприятие, 
стратегические выборы.
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