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TWÓRCZA STRATEGIA
JAKO PODSTAWA DLA POBUDZANIA
INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Streszczenie: Artykuł przybliża konstrukt twórczej strategii, opierając się na założeniu, że
twórczość organizacyjna włączona w procesy myślenia strategicznego rozszerza wachlarz
wyborów strategicznych. Z drugiej strony jest podstawą twórczej strategii, czyli sekwencji
celowych działań prowadzących do wyższego poziomu innowacyjności i przedsiębiorczości.
Zgodnie z tym założeniem na początku przedstawiono istotę włączenia twórczości w procesy
strategiczne, wskazując na różnice wynikające z cech twórczości i strategii. Zaproponowano
konstrukt twórczej strategii jako rezultat pogodzenia tych różnic. Następnie przedstawiono
sposoby pojmowania twórczej strategii i zaproponowano typologię normatywnych strategii
opartych na twórczości, innowacyjności i przedsiębiorczości. Artykuł jest wynikiem badań
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu pt. „Twórczość i przedsiębiorczość w organizacjach” (2011/01/B/HS4/01075).
Słowa kluczowe: twórcza strategia, innowacyjność, przedsiębiorczość.
DOI: 10.15611/pn.2014.366.10

1. Wstęp
W literaturze przedmiotu od dłuższego czasu obecne są argumenty mówiące, że tradycyjne modele formułowania strategii oparte przede wszystkim na planowaniu
strategicznym nie sprawdzają się w praktyce funkcjonowania organizacji (por.
[Mintzberg 1994; Krupski (red.) 2009]). Podkreśla się przy tym ewolucję myślenia
strategicznego [Romanowska 2009] i potrzebę wykorzystywania twórczego myślenia strategicznego w konkurencyjnym krajobrazie organizacyjnym. Wskazuje się na
wagę formułowania i realizacji strategii odważnych [Kaleta 2000], strategii dynamicznych – w miejsce trwałych koncepcji rozwoju firmy, a nawet strategii bez celów
[Krupski 2003]. W każdej strategii, która ma być skuteczna, powinny znajdować się
elementy szaleństwa, irracjonalności, twórczości, których nie da się ująć w żadne
zasady zarządzania [Obłój 2000, s. 11-12]. Jako jeden ze sposobów odpowiedzi na
zgłaszane postulaty można wskazać na włączenie twórczości w procesy formułowania i realizacji strategii współczesnych przedsiębiorstw.

Twórcza strategia jako podstawa dla pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości

109

2. Strategie z twórczością w tle
jako wyraz współczesnego myślenia strategicznego
Myślenie strategiczne, rozumiane jako godzenie rozumowania abstrakcyjnego z racjonalnym czy umiejętność syntezy danych twardych z sygnałami psychologicznymi,
umiejętność stawiania umiejętnych diagnoz na podstawie danych w celu podejmowania odpowiednich działań wyprzedzających konkurencję, nabiera szczególnego
znaczenia w kontekście potrzeby wykorzystania potencjału twórczości organizacyjnej i ożywiania innowacyjności. Myślenie strategiczne wymaga intuicji i twórczości
[Mintzberg 1994], a także niestandardowych zachowań i działań. Stąd też nie ma
definitywnej listy kompetencji, jakie skuteczny strateg powinien mieć. Oprócz często wskazywanych cech (np. myślenie systemowe, wyprzedzające, twórcze i krytyczne, inteligentny oportunizm) zależą one od indywidualnych predyspozycji, poszczególnych uwarunkowań organizacyjnych i w dużej mierze opierają się na
twórczości jednostek odpowiedzialnych za budowanie strategii [Hussey 2001].
Przesunięcie uwagi z planowania strategicznego na twórcze myślenie strategiczne wymaga godzenia sprzeczności w procesie tworzenia strategii. Planowanie strategiczne, utożsamiane z myśleniem racjonalnym, wymaga ograniczenia procesów
twórczości. Z kolei myślenie strategiczne wymagające twórczości powinno skutkować innym zbiorem rozwiązań i możliwych wyborów strategicznych. Częściowo
jako sposobność pogodzenia twórczości i strategii wskazuje się myślenie projektowe (design thinking) zorientowane na rozwiązanie, a nie problem, które wdrażane
jest przez łączenie rozumowania twórczego z krytycznym, co pozwala na organizowanie dostępnych informacji i pojawiających się w organizacji twórczych idei w
zgodzie z wymogami planowania strategicznego. W rezultacie kadra zarządzająca
podejmuje szybsze decyzje, skuteczniej reaguje na niecodzienne sytuacje, a zebrane
doświadczenia rozwijają wiedzę organizacyjną [Ursrey 2014].
Z przeprowadzonego niedawno przeglądu definicji strategii [Ronda-Pupo, Guerras-Martin 2012] wynika, że twórczość relatywnie często obecna jest we współczesnym pojmowaniu strategii, zwłaszcza w tych aspektach, które otwierają pole do
dyskusji nad istotą trudno mierzalnych, długotrwałych, dynamicznych procesów, w
których dopiero zaangażowanie twórczości uczestników organizacji może dać pożądane efekty. O ile więc „plan”, „model” czy „zbiór racjonalnych technik” to pojęcia
będące wyrazem myślenia racjonalnego, o tyle już „manewr strategiczny”, „pole
wspólne między działaniami”, „stworzenie cennej i unikalnej pozycji”, „odkrywanie
źródeł wartości i szans” czy „dynamika więzi z otoczeniem” to już pojęcia i procesy
związane z myśleniem strategicznym, w których można doszukiwać się procesów
twórczości organizacyjnej. Analizując różne pojęcia strategii, badacze doszli do
wniosku, że mimo wielu wspólnych elementów we wszystkich definicjach i koncepcjach (np. zasoby, działania, otoczenie), nacisk przesunął się z osiągania celów na
efektywność funkcjonowania organizacji. Zaproponowano przy tym współczesną
definicję, gdzie strategia jest „dynamiką więzi firmy z otoczeniem, dla której podej-
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muje się niezbędne działania w celu osiągania celów i podwyższania efektywności
poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów” [Ronda-Pupo, Guerras-Martin 2012,
s. 182]. Podejmowanie „niezbędnych działań” nie jest ściśle zdefiniowane, nie ma
też jednoznacznych receptur, schematów, modeli czy ścieżek dojścia, gdyż wymaga
zindywidualizowanych, i dopasowanych rozwiązań, co wymaga zaangażowania
twórczości organizacyjnej. Można zatem założyć, że pogodzenie planowania strategicznego z myśleniem strategicznym wykorzystującym twórczość może być opisane
jako twórcza strategia (rys. 1).
Planista
Formułowanie
i wdrażanie strategii
oparte na planowaniu,
z wykorzystaniem
twardych danych,
myślenia
analitycznego

Twórcze myślenie
strategiczne
Pogodzenie strategii
i twórczości

Artysta
Formułowanie
i wdrażanie
strategii oparte
na twórczości,
myśleniu
abstrakcyjnym
z wykorzystaniem
wielości spojrzeń
i perspektyw

Rys. 1. Twórcze myślenie strategiczne jako pogodzenie różnych sposobów formułowania strategii
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem koncepcji w: [Meyer, DeWit 2005, s. 18].

Skoro procesy twórczego myślenia strategicznego są w coraz większym stopniu
obecne we współczesnym krajobrazie organizacyjnym, a działania kadry zarządzającej wymagają umiejętnego godzenia rozumowania spontanicznego i abstrakcyjnego z racjonalnym opartym na twardych danych, można założyć, że tworzenie strategii w organizacjach odbywa się z procesami twórczości w tle. To, czy strategia
będzie mniej lub bardziej twórcza, zależy od poziomu aspiracji kadry zarządzającej,
stopnia wspierania i rozwijania twórczości organizacyjnej na poziomie strategicznym, a także włączania jej w procesy przygotowywania, wdrażania i monitorowania
strategii. Niskie aspiracje kadry zarządzającej mogą przekładać się na brak wspierania twórczości organizacyjnej czy przyjęcie założeń wyłącznie szkoły planistycznej
w przygotowaniu strategii, bez dalszego jej monitorowania, w oderwaniu od rzeczywistych uwarunkowań i potrzeb organizacyjnych. Wysokie aspiracje, chęć posiadania bardziej zróżnicowanego portfela wyborów strategicznych, twórcza gotowość
strategiczna i włączanie niestandardowego myślenia do procesów tworzenia strategii to cechy strategii twórczej. W dużej mierze korzysta ona ze współczesnych szkół
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zarządzania strategicznego, takich jak szkoła sieci czy innowacyjności [Niemczyk
2013].
Oczywiście można dyskutować na temat tego, czy strategia może być twórcza,
czy powinno się stosować pojęcie strategii opartej na twórczości. Jeżeli twórczość
jest podstawą do dalszych działań, można mówić o strategii opartej na twórczości.
Jednak w organizacjach nastawionych na utrzymywanie trwałej przewagi konkurencyjnej procesy wykorzystania twórczego potencjału odbywają się ustawicznie, dynamicznie się zmieniają, zaś myślenie strategiczne sytuacyjnie zmienia bieżące rozwiązania i natężenie innowacyjności strategicznej; od twórczych procesów
przygotowania nowych przedsięwzięć zależy też poziom strategicznej przedsiębiorczości. Wreszcie omawiana sekwencja powinna być wsparta odpowiednim projektem organizacyjnym charakteryzującym się kilkoma właściwościami i właściwym
poziomem przywództwa opartego na silnej wizji połączonej z budowaniem sieci
[Dyduch 2013], co powoduje, że procesy twórczości ustawicznie przenikają procesy
formułowania i wdrażania strategii. Dlatego zasadne wydaje się stosowanie pojęcia
twórczej strategii.

3. Pojmowanie twórczej strategii w kontekście innowacyjności
i przedsiębiorczości
Pojęcie twórczej strategii najczęściej pojawia się w odniesieniu do indywidualnego
poziomu analizy [Boden 2004] jako celowe łączenie sztuki i abstrakcji z innowacją
technologiczną [Dilts 1995] oraz w odniesieniu poziomu grupowego jako warunki
pracy i sposoby działania oparte na metodach heurystycznych, wyzwalające twórczość zespołów pracowniczych, co ma na celu ożywianie innowacyjności organizacji [Hargadon 2003; Tucker 2008].
Na poziomie organizacyjnym termin strategii kreatywnej przytaczany jest w wąskim ujęciu marketingowym – jako projekt kampanii reklamowej i promocji produktu przygotowany przez kreatywny zespół złożony z copywriterów, dyrektora kreatywnego i dyrektora ds. sztuki [Business Dictionary 2014]. W szerszej perspektywie,
wychodzącej poza ujęcie funkcjonalne, twórcza strategia traktowana jest jako połączenie twórczości indywidualnej z twórczością organizacyjną o różnych natężeniach
[Vicari 1998, w: Leigh 2011, s. 45]. Na podstawie konfrontacji tych dwóch wymiarów proponuje się klasyczną macierz, diagnozującą cztery pozycje i związane z nimi
normatywne strategie: stagnacji lub upadku, strategię japońskiego modelu biznesu,
strategię pasywną wobec twórczości oraz twórczą strategię wyjątkowych organizacji. R.L. Kuhn [1989, s. 11-13], analizując strategie ponad stu przedsiębiorstw,
wskazał na dziesięć typów tzw. twórczych strategii. Bliższa analiza zaproponowanej
typologii ujawnia, że w wielu przypadkach są to strategie, których założenia opierają się szkole pozycyjnej, zaś słowo „twórczy” ma jedynie odzwierciedlać odpowiednie wykorzystanie dynamicznych procesów do budowania przewagi konkurencyjnej
wokół koncentrowania się na działaniach i celach, wzmacnianiu przedsiębiorczości,

Lp.

Cecha strategii / zarządzania
strategicznego

Cecha twórczości
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Tabela 1. Twórcza strategia jako integracja różnic między strategią a twórczością
Zespolenie różnicy bądź sprzeczności w postaci przesłanki
dla twórczej strategii, opartej na współczesnym myśleniu
strategicznym

Zorientowanie na cele
i ich realizację, podejście
planistyczne

Zorientowanie na jak najwięcej twórczych Wyznaczanie celów w taki sposób, aby ścieżki dojścia do nich
pomysłów, brak możliwości zaplanowania były indywidualne i uwalniały twórczy potencjał; definiowanie
kryteriów, na bazie których ocenia się twórcze pomysły

2

Dążenie do osiągnięcia pozycji
strategicznej, porządkowanie,
klasyfikowanie

Dążenie do tworzenia i odkrywania
pomysłów

Wychodzenie poza utarte ramy, schematy i podziały, łączenie
wielowymiarowych wątków

3

Wąskie spojrzenie
funkcjonalne, ocena celów
z perspektywy wykonalności
i odpowiedniości zasobów

Wielość opinii, perspektyw i podejść,
niekonformistyczne zachowania,
ocenianie pomysłów z wielu perspektyw

Przecięcie się technologii i sztuki, konfrontowanie wielu
podejść w celu pojawiania się nowych sposobów działania

4

Traktowanie błędów
w kategoriach zdarzeń
niepożądanych, które należy
eliminować i karać za ich
wystąpienie

Błędy i uczenie się są pożądane dla
twórczości, niestandardowe działanie
może skutkować popełnianiem błędów

Twórcza strategia polega na umiejętności rozpoznania
i dostosowania się do nieoczekiwanych błędów, nie na ich
przewidywaniu

5

Nastawienie na osiąganie celu, Twórczość, obok okresów pracowitości,
skuteczne wykorzystanie czasu, wymaga okresów opieszałości,
systematyczną pracę
rozluźnienia, uwolnienia myśli
i oczekiwania na olśnienia

W projektowaniu twórczej strategii regularna, intensywna
i skoncentrowana praca powinna być zaplanowana na równi
z czasem bardziej luźnym.

6

Założenie, że twórczość to
proces właściwy artystom

Twórczość dotyczy wszystkich ludzi,
twórczość organizacyjna dotyczy
wszystkich uczestników organizacji

Proces twórczości jest naturalny dla uczestników organizacji
na wszystkich szczeblach zarządzania; w strategii jest wiele
elementów twórczych do wykorzystania dla uzyskania
przewagi strategicznej

7

Strategia to formalny, pisemny
dokument

Twórczość pobudzona jest obrazami,
mapami mentalnymi, skojarzeniami
i zagadkami

Wykorzystanie w formułowaniu i komunikowaniu twórczej
strategii obrazów

Wojciech Dyduch

1

Sukces organizacji wymaga
istnienia silnej kultury
organizacyjnej

Spojrzenie wielokulturowe, sukces
wymaga kultury adaptacyjnej otwartej na
działanie sił odśrodkowych

Twórcza strategia wymaga bardziej otwartej i różnorodnej
kultury organizacyjnej, która przeciwstawia skrajne pomysły
i wartości znajdowaniu i utrwalaniu złotego środka

9

Wykorzystywanie najlepszych Wychodzenie poza utarte rozwiązania
praktyk, strategii i modeli firm,
które odniosły sukces

Elementem twórczej strategii powinno być tworzenie własnych
najlepszych praktyk i wzorców

10

Analiza przeszłości
lub teraźniejszości

Twórczość dotyczy przyszłych rozwiązań

Twórcza strategia może w tym samym stopniu być skutkiem
świadomości o historii i przeszłości, co o przyszłości

11

Kontrola strategiczna

Poszukiwanie dwuznaczności,
nieporządku, niepewności

Odpowiednie dawkowanie kontroli strategicznej

12

Rozwijanie planu działania

Inspirowanie uczestników organizacji

Budowanie planu działania na podstawie pojawiających się
nowych i użytecznych idei

13

Analiza sił dla realizacji celów,
minimalizowanie zagrożeń

Zgłaszanie jak największej liczby
twórczych idei

Powstrzymywanie się od przedwczesnej, pochopnej oceny
cenności, ekonomicznej racjonalności i wykonalności projektu

14

Wykorzystywanie szans w
realizacji celów, pozyskiwanie
zasobów do ich realizacji

Wykorzystywanie różnych rodzajów
wiedzy do rozwoju idei, rozwiązywanie
problemów z wielu perspektyw

Wykorzystywanie twórczych rozwiązań w realizacji celów,
pozyskiwanie zasobów dla idei, które przeszły przez proces
selekcji i zostały ocenione jako cenne, ekonomicznie
uzasadnione i wykonalne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Bilton, Cummings 2010, s. 30; Eklund 2012].
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znajomości branży i trendów czy skupieniu się na elastycznych i twórczych działaniach w ramach określonych wielkości wydatków finansowych.
Twórcza strategia jest też definiowana jako zbiór celowych działań nakierowanych na rozwój i wzrost biznesu, pogrupowanych w trzy fazy: badania rynku, wykorzystanie twórczości i wykorzystanie planowania strategicznego [McCrae 2013].
Tak rozumiana twórcza strategia opiera się na pięciu fundamentach: (a) zidentyfikowaniu potrzeb (rynkowych, związanych z marką, grupą docelową, oczekiwaniami
klientów i uwarunkowaniami sektora) i wyznaczeniu na tej podstawie celów,
(b) wyznaczeniu twórczych, niestandardowych dróg osiągania celów, (c) poszukiwaniu informacji zwrotnych na temat sektora, konkurencji, dostępnych technologii
z wykorzystaniem technologii cyfrowych i mediów społecznościowych, (d) wyjątkowemu pozycjonowaniu marki i budowaniu niepowtarzalnej perspektywy dla biznesu, (e) budowaniu sieci wewnątrz i na zewnątrz organizacji, wpływaniu na ludzi,
interesowaniu pomysłem innych [McCrae 2013].
C. Bilton i S. Cummings [2010, s. 30] sugerują z kolei, że istotą twórczej strategii jest wychodzenie poza sprzeczność powstałą w wyniku połączenia rozbieżnych
cech twórczości i strategii. Poniżej przedstawiono podstawowe sprzeczności wynikające z cech strategii i twórczości, proponując jednocześnie syntetyczne rozwiązania, które nakierowane są na pogodzenie tych sprzeczności. Zasadnicze różnice między twórczością a strategią dotyczą następujących kwestii: (a) dorobek podejścia
planistycznego i projektowania strategii a twórcze myślenie strategiczne oraz dorobek podejścia ewolucyjnego czy wyłaniania się strategii, (b) dążenie do osiągnięcia
konkretnej, silnej pozycji a dążenie do poszukiwania twórczych idei, (c) wybrane
podejście metodyczne a wielość perspektyw i spojrzeń, (d) efektywność działania a
możliwość popełniania błędów, (e) skuteczne wykorzystywanie czasu a opieszałość
i spowolnienie w celu „olśnienia”, (f) punkt odniesienia dla artystów i dla menedżerów, (g) sposób komunikowania strategii w sposób formalny i za pomocą obrazów,
(h) spójna i silna kultura organizacyjna a wielokulturowość i adaptacyjność, (i) przywódcy-bohaterowie a wspólne, oddolne wyłanianie się pomysłów, (j) planowania na
bazie przeszłości a wychodzenie w stronę przyszłości. Na kanwie cech charakterystycznych dla strategii i dla twórczości można zestawić główne różnice między nimi
(tab. 1). W efekcie w kolumnie trzeciej zaprezentowano przesłanki do zastosowania
w formułowaniu twórczej strategii. Do najważniejszych należy wychodzenie w myśleniu strategicznym poza utarte ramy, akceptowanie różnych ścieżek dojścia do celów, dostosowywanie się do nieoczekiwanych sytuacji, w tym błędów, adaptacyjność kultury organizacyjnej, planowanie pracy systematycznej pozwalającej na
swobodę, tworzenie najlepszych praktyk, wykorzystywanie różnych środków w komunikowaniu się.
Rozumienie twórczej strategii jako godzenia sprzeczności pomiędzy racjonalnym planowaniem strategicznym opartym na twardych danych i spontanicznym,
twórczym myśleniem strategicznym wyzwalającym twórcze rozwiązania można dalej rozwinąć i określić jako sekwencję twórczości organizacyjnej, wykorzystywanej
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w sprawdzające
się w warunkach
rynkowych
produkty
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Rys. 2. Twórcza strategia jako sekwencja ,,od pomysłu do przemysłu”
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Bilton, Cummings 2010].

w celu przygotowywania innowacyjnych pomysłów (innowacyjność strategiczna)
i komercjalizacji tych pomysłów (przedsiębiorczość strategiczna). Innymi słowy,
twórczą strategię można rozumieć jako sekwencję „od pomysłu do przemysłu”
(rys. 2), choć niektóre badania wskazują też, że przedsiębiorczość pośredniczy
w relacji między twórczością a innowacyjnością [Bratnicka 2014].

4. Typy twórczych strategii
Próbując uchwycić zależności między różnym poziomem twórczości organizacyjnej, przełożeniem jej na innowacyjność strategiczną i na przedsiębiorczość strategiczną, można rozważyć trójwymiarową macierz. Skonfrontowanie twórczości organizacyjnej, innowacyjności strategicznej i przedsiębiorczości strategicznej
skutkuje ośmioma możliwymi sytuacjami, z których wynika osiem normatywnych
strategii twórczych (rys. 3).
Niewiele zgłaszanych idei związanych z niskim poziomem twórczości przekładającym się naturalnie na nikły stopień przygotowywania nowych pomysłów i brak
ich komercjalizacji to sytuacja organizacji indolentnej, która się nie rozwija i nie
potrafi pomysłowością reagować na nieoczekiwane sytuacje. Jeśli nie rozpocznie się
w tej sytuacji wzmacniania procesów twórczości i rozwoju pomysłów na bazie nowych i użytecznych idei lub innowacyjności przez imitację pomysłów innych, zostanie wyeliminowana z rynku. Niski poziom twórczości w konfrontacji z wysoką innowacyjnością i niską przedsiębiorczością można przyrównać do strategii imitacji.
Skoro twórczość własnej organizacji nie jest rozwijana, a nowe pomysły są przygotowywane, mogą być one oparte na cudzych ideach. Można też wyobrazić sobie
sytuację, że w tej strategii na podstawie jednej nowej i użytecznej idei (niska twórczość) organizacja rozwija wiele nowych produktów lub usług. W tej konfiguracji
nie następuje jednak komercjalizacja pomysłu, zatem jest to imitacja nieskuteczna.
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Rys. 3. Twórcze strategie w zależności od poziomu twórczości, innowacyjności i przedsiębiorczości
Źródło: opracowanie własne.

Skuteczna imitacja czy też skuteczna specjalistyczna komercjalizacja produktów
opartych na niewielu ideach występuje natomiast w przypadku niskiego poziomu
twórczości (brak generowania idei lub jedna idea), a wysokiego natężenia innowacyjności (imitacja cudzych rozwiązań lub rozwój produktu na podstawie jednej idei)
i przedsiębiorczości.
Sytuacja, w której wysoki poziom twórczości organizacyjnej przekłada się na
niską innowacyjność i przedsiębiorczość, to tzw. para w gwizdek, kiedy organizacja
nie wykorzystuje posiadanego potencjału nowych i użytecznych idei. Normatywną
strategią będzie w tej sytuacji oczywiście bardziej skrupulatne przygotowywanie
innowacyjnych produktów i usług, a także zdyscyplinowane przygotowywanie nowych przedsięwzięć na podstawie innowacji. Z kolei wysoka twórczość, i wiele innowacyjnych pomysłów, które nie są komercjalizowane, może wynikać z kilku
przyczyn, np. braku zasobów, lub celowego odkładania na później w związku np.
z postarzaniem technologii. Projekty są przygotowywane, jednak organizacja ich nie
wdraża, odkładane są na półkę. Taka sytuacja może też wynikać z braku rzetelności
i pilności w przygotowywaniu nowych przedsięwzięć opartych na innowacyjnych
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pomysłach. Procesy komercjalizacji są obecne, jednak nieefektywnie zarządzane, co
też daje przesłanki dla właściwej komercjalizacji. Niewiele innowacyjnych pomysłów opartych na niewielu twórczych ideach, jednak skutecznie wdrożonych na rynek, może wynikać ze specjalizacji w danej dziedzinie lub oparcia działalności na
wąskiej ofercie produktowej.
Wiele idei, z których tylko część będzie rozwinięta do postaci innowacyjnych
pomysłów, ale skutecznie skomercjalizowana, to sytuacja naturalnej selekcji, gdzie
do dalszego rozwoju wybiera się tylko idee cenne, ekonomicznie obiecujące i niosące obietnicę wykonalności i rynkowego sukcesu. Sytuacja „organizacji renesansu”,
optymalna dla współczesnych przedsiębiorstw opartych na wiedzy, to ożywianie
twórczości na wielu polach, przełożenie jej na wiele innowacyjnych pomysłów
i udana komercjalizacja większości z nich.

5. Zakończenie
Procesy twórczości odgrywają coraz większą rolę w formułowaniu strategii. Nowe
i użyteczne pomysły są też podstawą dla kształtowania strategii, której celem jest
przygotowanie innowacyjnych pomysłów, skutecznie wdrażanych na rynek i dających organizacji silne podstawy dla utrzymania relatywnie trwałej przewagi konkurencyjnej. W artykule wskazano na istotę włączania procesów twórczości w myślenie strategiczne, przedstawiono różne sposoby pojmowania twórczej strategii.
Zobrazowano też możliwe sytuacje, w których różne poziomy twórczości organizacyjnej przekładają się na inne natężenie przygotowywania innowacji i rozbieżne wyniki komercjalizacji. Zaproponowana macierz może być pomocna w dopasowaniu
działań dla rozwoju organizacji twórczej.
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CREATIVE STRATEGY AS A BASIS FOR STIMULATING
INNOVATIVENESS AND ENTREPRENEURSHIP
Summary: This paper attempts to present the construct of creative strategy. It calls for the
broader level of including creativity into strategic thinking processes for the wider range of
strategic choices. Creativity, on the other hand, is a basis for shaping creative strategy, which
aims at developing innovations, and commercializing them on the basis of new and useful
ideas. The paper brings together different understanding of creative strategy, and presents a
3D matrix describing the types of creative strategies depending on the level of creativity,
innovation and entrepreneurship. This paper is a result of the project “Creativity and
entrepreneurship in organizations” financed through National Centre for Science (Narodowe
Centrum Nauki, grant no 2011/01/B/HS4/01075).
Keywords: creative strategy, innovativeness, entrepreneurship.

