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zagadnienia wstępne 

podstawowego  założenia  szkoły  zasobów 
traktującego organizację jako zbiór aktywów 
(zasobów) i umiejętności [Obłój 2007 s . 127] 

można wyprowadzić wiele szczegółowych problemów 
i ich rozwiązań dotyczących zarządzania strategicz-
nego .  Jednym  z  nich  jest  ogólna  filozofia  genero-
wania strategii organizacji, drugim – postać samej 
strategii . Kwestia pierwsza, dość oczywista, narzuca 
perspektywę myślenia inside-out i jest to wyraz nie 
tylko punktu startu w planowaniu strategicznym, ale 
również rozumienia strategii przedsiębiorstwa jako 
metody  pozyskiwania  zasobów  (lub  przynajmniej 
dostępu do zasobów), ich konfiguracji i uczenia się 
(nabywania) umiejętności ich wykorzystywania . Jest 
to równocześnie wyraz potencjału organizacji . 

Bogactwo potencjalnych działań organizacji wy-
nikających  z  perspektywy  inside-out,  zawarte  na 
rysunku 1 – A), zdecydowanie góruje nad perspek-
tywą outside-in (rysunek 1 – B), czyniąc ze szkoły 
zasobowej najbardziej pożądaną (w turbulentnych, 
niepewnych  czasach)  opokę  epistemologiczno-me-
todologiczną  (izomorfizm  organizacji  i  otoczenia 
nakazuje na chaos odpowiadać chaosem, na wzrost 
różnorodności  otoczenia  odpowiadać  wzrostem 
różnorodności  organizacji) . Kolejność  szkół  zarzą-
dzania  strategicznego nie  jest więc  przypadkowa . 
Wynika  z  prób  odpowiedzi  na  podstawowe  pyta-
nia  charakterystyczne dla  różnorakich uwarunko-
wań organizacji . Współczesne problemy  związane 
z narastającą turbulencją otoczenia i niepewnością 
kontekstu decyzyjnego dojrzały do tego, by w pełni 
eksploatować  ontologię,  epistemologię,  metodolo-
gię i wreszcie aksjologię szkoły zasobowej .  

Niestety do dzisiaj zgoda w zakresie źródeł suk-
cesu  firmy  (zasoby),  kierunków  budowy  strategii 
(od  zasobów)  nie  przekłada  się  jednoznacznie  na 
rozumienie strategii firmy, na aprobatę jej postaci . 
Większość badaczy problemu, czasami nawet apolo-
getów szkoły zasobowej, nie uznaje bowiem innego 
sposobu  opisu  strategii  aniżeli  w  kategoriach  ryn-
ków i produktów . Nawet więc ci, którzy w literaturze 
przedmiotu rozpropagowali strukturalizację procesu 
formułowania  strategii  według  podejścia  zasobowe-
go – ostatecznie, dochodzili do strategii opisywanej 
w kategoriach produktów i rynków . Tak jest w isto-
cie w modelu R . Granta [Grant 1991, s . 114–135], 
tak jest w modelu M . Bratnickiego [Bratnicki, 2000, 
s . 113], tak jest w modelu B . Godziszewskiego [Go-
dziszewski,  2001,  s .  182] . U  autorów  tych  określe-
nie zasobów determinuje ostatecznie wybór rynku, 
przedmiotu  konkurencji  jako  atrakcyjnych .  Stawia 
pytanie  o  najpełniejsze  wykorzystanie  posiadanego 
potencjału przez pryzmat rynków, a tym samym po-
średnio albo bezpośrednio wyznacza kierunki rozwo-
ju w kategoriach produktów i rynków . Niby więc uję-
cie zasobowe, ale przyjęte kategorie opisu strategii 
są charakterystyczne dla szkoły planistycznej czy też 
szkoły pozycjonowania . Ostatecznie więc w procesie 
generowania strategii występuje wielokrotne „zderza-
nie” problemów rynków i zasobów (w celu zbilanso-
wania, dopasowania itp .), tak jak u wspomnianego B . 
Godziszewskiego, albo przynajmniej w ostatnim eta-
pie procedury –identyfikowanie  i uzupełnianie  luki 
zasobowej  (wynikającej  z niezbilansowania zasobów 
i rynków), jak to jest w modelu R . Granta .  

Odpowiedź  na  pytanie,  czy  tak  musi  być,  czy 
może być inaczej, w ramach szkoły zasobowej, jest 
celem tego artykułu . 

Okazja jako centralna kategoria 
szkoły zasobowej  

rzede  wszystkim,  wracając  do 
pierwszego zdania artykułu, moż-
na by dopuścić pełny izomorfizm 

pomiędzy  opisem  organizacji  a  opisem 
strategii .  Jeżeli  organizacja  jest  zbiorem 
zasobów i umiejętności, to dlaczego by nie 
przyjąć,  że  strategia  to  zbiór  zachowań 
organizacji  polegających  na  gromadzeniu 
i  wykorzystywaniu  zasobów  oraz  na  na-
bywaniu  i  wykorzystywaniu  umiejętności  
–  bez  szczegółowej  identyfikacji  produk-
tów i rynków (w imię systemowych celów 
przetrwania  i  rozwoju  w  ogóle) .  Jest  to 
zgodne  z  istotą  rozumienia  kluczowych 
kompetencji  przez  C .K .  Prahalada  i  G . 
Hamela,  które  można  utożsamiać  raczej 
z głównymi technologiami  i które można ,

O szkole zasobów zarządzania 
strategicznego inaczej  
Rafał Krupski

Rys. 1. Potencjał planowania z perspektywy inside-out 
i outside-in

Źródło: opracowanie własne .
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stosować w wielu rynkach i produktach, np . z badań 
G . Beemaerta (2003) wynika, że firmy sektora h-t 
formułują swoje strategie przede wszystkim w kate-
goriach technologii, a nie rynków i produktów . 

Jeżeli tak przyjąć, to strategia ostatecznie była-
by w istocie planem uzyskiwania dostępu do zaso-
bów  (niekoniecznie więc  ich posiadania)  i planem 
nabywania umiejętności ich wykorzystywania . Wy-
korzystywania – kiedy i w jakich okolicznościach? 
I tu dochodzimy do podstawowej kategorii ważnych 
zdarzeń – do okazji, które nie sposób przewidzieć 
(warunki niepewności), a które w rzeczywistości wy-
stępują losowo i które wykorzystując przed innymi, 
dzięki dostępnym zasobom, umożliwiają osiągnięcie 
renty  z  tytułu  pierwszeństwa .  Uwzględniając  to, 
strategia jawi się jako perspektywiczny plan tworze-
nia warunków  do wykorzystywania  okazji . Wśród 
kilku mechanizmów  elastyczności  [Krupski,  2005,  
s . 26–29] te związane z redundancją i różnorodnością 
zasobów należą niewątpliwie do najważniejszych . 

Ujęcie strategii (wyłącznie w języku zasobów) jest 
najbardziej  elastyczną  postacią  strategii  nieograni-
czającą w ogóle jakąkolwiek działalność organizacji 
w  otoczeniu .  Wspomniane  umiejętności  mogą  do-
tyczyć  ogólnych,  uniwersalnych  procesów  organi-
zacyjno-prawnych  (np .  dotyczących  przygotowania 
się  organizacji  do  podpisywania  różnych  rodzajów 
i  typów  umów  z  kontrahentami,  popartych  wyni-
kami  symulacji  efektywności  różnych  kontraktów) . 
Poszerzenie  pakietu  umiejętności  o  technologie 
branżowe wymaga natomiast zdefiniowania ex ante 
okazji, czyli „dorzucenia” do podanej definicji strate-
gii tylko w języku zasobów – filtru okazji [Krupski, 
2006] . Ostatecznie upowszechniana przez autora od 
kilku  lat  definicja  strategii,  adekwatna  dla  szkoły 
zasobów, choć być może będąca wyrazem skrajnych 
poglądów w jej ramach, brzmi: „strategia to zdefinio-
wane (ex ante) pomysły dotyczące przede wszystkim 
innowacji  wartości,  zdefiniowane  (ex ante)  okazje, 
które trzeba wykorzystać oraz zdefiniowane redun-
dancje zasobów i kompetencji, które trzeba tworzyć 
ze względu na szanse i zagrożenia” [Krupski, 2005, 
s . 71] . Włączając w strumień okazji również okazje 
wewnętrzne  (innowacje),  wyzbywamy  się  jednocze-
śnie zarzutu uwzględniania tylko sytuacji adaptacyj-
nych  (strategia  czerwonego  oceanu)  –  bez  kreacji 
otoczenia (strategia błękitnego oceanu) . 

Przyjęcie strategii jako planu tworzenia kontek-
stu zasobowego organizacji w celu wykorzystywa-
nia  okazji  skłania  do  wielorakich  refleksji  teore-
tyczno-praktycznych: 
l przede wszystkim ponieważ taki plan nie zawie-
ra  explicite wyniku,  to  również nie ma  imperaty-
wu jego wykonania . Jest to niezmiernie wygodne 
ujęcie, superelastyczne, z uwagi na fakt, że plany 
zwykle usztywniają organizację;
l wyzwalamy się od krępujących kategorii: równowa-
żenia, bilansowania, a nawet dynamicznego napięcia 
(dynamic fit, stretch) między zasobami a zamierze-
niami firmy, nie mówiąc już o wdrażaniu rozwiązań 
zrównoważonego wzrostu, które ze względu na ubó-
stwo informacji w skali organizacji  i  jej otoczenia, 
pozostaje tylko ideą bez możliwości aplikacji; 
l  unikamy  dyskomfortu  niesprawdzalnych  (niesku-
tecznych) prognoz w warunkach turbulentnego otocze-
nia, na których bezpośrednio lub pośrednio opiera się 
popytowy  (adaptacyjny)  aspekt  tradycyjnie  rozumia-
nych strategii . Nieprzewidywalność otoczenia przeciw-
stawia się tu pewną przewidywalnością organizacji .  

Unikając (ze względów edytorskich) rozważań te-
leologicznych dotyczących strategii organizacji, na-
leży wszakże rozstrzygnąć miejsce otoczenia, kate-
gorii produktowo-rynkowych w niniejszej koncepcji . 
To miejsce to głównie poziom taktyczno-operacyjny . 
Zidentyfikowana  w  kategoriach  produktowo-ryn-
kowych  okazja  (poprzez  filtr  okazji),  powinna  być 
zoperacjonalizowana i poddana (dzięki posiadanym 
zasobom) rygorom bardzo dobrze strukturalizowa-
nemu  zarządzaniu  przez  projekty  (okazja-projekt) . 
Choć projekt ma to do siebie, że powinien być okre-
ślony w czasie, nie ma przeciwwskazań, by go wie-
lokrotnie odnawiać . W ten sposób dla zewnętrzne-
go obserwatora rodzi to odczucie stałej działalności 
firmy (domeny) . W innym przypadku – firm inno-
wacyjnych, pierwsze ustrukturalizowanie okazji już 
może być przedmiotem odprzedaży dla firm, które 
specjalizują się w większej skali działania . 

Turbulencja otoczenia nie wzrasta jednakowo we 
wszystkich branżach . Są takie, jak te, które opierają 
się  na  technologiach  biochemicznych,  elektronicz-
nych, gdzie tempo innowacji jest tak duże, że w koń-
cu ze względu na tę specyfikę wyodrębniono je pod 
nazwą-skrótem high-tech . W innych, zwłaszcza tych, 
w których cykle produkcyjne są dość długie  (stat-
ki, pojazdy szynowe itp .), warunki są bardziej sta-
bilne, a  inkryminowana niepewność decyzyjna ich 
nie  dotyczy  (długoterminowe  umowy)  lub  dotyczy 
w mniejszym, mniej kłopotliwym stopniu . W związ-
ku z tym trudno mówić o jednolitych rozwiązaniach, 
koncepcjach . Ponieważ nie można dopuścić do tego, 
by w ramach jednej teorii organizacji i zarządzania 
istniały  przeciwstawne,  konkurencyjne  koncepcje, 
należy je uwzględniać jako wzajemnie uzupełniające 
się (stare i nowe), obejmujące różniące się kontek-
sty ich powstania i istnienia . 

Na  rysunku  2 .  przedstawiono  dwie  koncepcje 
strategii  organizacji,  charakterystyczne,  jak  się 
wydaje, dla różnych uwarunkowań funkcjonowania 
organizacji . 
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Rys. 2. Uzupełniające się paradygmaty doty-
czące struktury strategii organizacji 

Źródło: opracowanie własne .
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Takie  wyraziste  zestawienie  ze  sobą  dwóch 
koncepcji  może  budzić  dyskomfort,  niesmak  nie-
skromności,  związany  z  porównaniem  czegoś,  co 
już  jest utrwalone znakomitym nazwiskiem (prof . 
K . Obłój)  i było (jest) obowiązujące na wykładach 
z zakresu zarządzania strategicznego dla adeptów 
tej sztuki i nauki . Dlatego też w wersji light, mniej 
drażniącej, istotę prezentowanej koncepcji zawarto 
na rysunku 3 . 

Model ten ma charakter postulatywny i dotyczy 
przede wszystkim proporcji pomiędzy zagadnienia-
mi produktów i rynków a zagadnieniami zasobów, 
w zależności od horyzontu czasu . Im dłuższy czas, 
tym  w  planie  strategicznym  więcej  decyzji  doty-
czących  zasobów,  a mniej  dotyczących produktów 
i rynków . Czy gdyby postawić taką tezę, jest ona do 
udowodnienia?  Raczej  nie,  ponieważ  dotyczy  ona 
istoty myślenia zasobowego zarządzania strategicz-
nego,  które  nie  wszyscy  podzielają .  Interesujące 
może być wszakże badanie różnic w tym zakresie 
pomiędzy branżami innowacyjnymi i schyłkowymi, 
pomiędzy firmami, które działają w turbulentnym 
otoczeniu, a tymi, które działają w otoczeniu bar-
dziej  stabilnym,  bardziej  przewidywalnym .  Takie 
badania właśnie podejmuje autor i innych do tego 
namawia .   

myślenie kategoriami zasobów a globalny 
kryzys gospodarczy 

a zakończenie warto podjąć  jeszcze  jeden 
problem – zarządzania strategicznego i sa-
mej strategii organizacji działającej w wa-

runkach współczesnego globalnego kryzysu gospo-
darczego . Przede wszystkim  informacje  o  samym 
kryzysie, choć dość bogate, nie zawierają wiarygod-
nych prognoz okresu jego trwania . Znani i uznani 
analitycy  sytuacji  gospodarczych  regionów  świata 
i poszczególnych państw bardzo ostrożnie wypowia-
dają się na ten temat, nie chcąc ryzykować posiada-
nego autorytetu . Wiedza o dotychczasowych kryzy-
sach (początków lat 30 ., 70 . czy końca 90 . minionego 
wieku), o ich źródłach i okresach trwania, niestety 
nie  może  być  podstawą  współczesnych  prognoz . 
W turbulentnych czasach doświadczenia historycz-
ne są niewiele warte . Na klasyczne już przyczyny 
owej  turbulencji  (postęp  naukowo-techniczny,  glo-
balizacja, narastająca konkurencja) można spojrzeć 
jeszcze inaczej . Chodzi o tworzenie społeczeństwa 
informacyjnego,  społeczeństwa  wiedzy .  Ekonomia 
oparta na wiedzy  jest całkowicie nową ekonomią, 
wzrastających  przyrostów  krańcowych  (a  nie  jak 
w klasycznych ujęciach czynników produkcji – eko-
nomia malejących przyrostów krańcowych) [Arthur 
i in ., 1997] . W tych warunkach rzeczywiście trudno 
cokolwiek przewidywać, ponieważ niewiele wiemy 
jeszcze o zachowaniach się społeczeństwa wiedzy, 
jego  zdolności  w  przezwyciężaniu  kryzysów .  Tak 
czy owak kontekst niepewności decyzyjnej w przed-
siębiorstwach zatacza coraz większe kręgi . Jedyną 
więc sensowną propozycją zachowania się w takich 
warunkach jest przyjęcie paradygmatu szkoły zaso-
bowej zarządzania strategicznego, być może w wer-
sji wyżej prezentowanej .   

Na  pytanie,  czy  apologetyzowane  postawy  or-
ganizacji polegające na wykorzystywaniu okazji są 
dalej  aktualne  w  warunkach  globalnego  kryzysu 
gospodarczego – należy odpowiedzieć  twierdząco . 

Właśnie w okresach kryzysów następują gwałtow-
ne  i  radykalne  zmiany kapitałowe . Nie  chodzi  tu 
wyłącznie o zmiany własnościowe w sensie  finan-
sowym, ale przede wszystkim o przejmowanie pro-
duktów (marek) i rynków . 

Niezależnie  od  tego  przedstawione  mechani-
zmy identyfikacji i wykorzystywania okazji można 
uogólnić  na  reagowanie  na  istotne  w  otoczeniu 
(i  w  organizacji)  zdarzenia  mające  znaczenie  dla 
istnienia  i  rozwoju  organizacji . Wśród  nich  będą 
również  zdarzenia  o  charakterze  zagrożeń .  Filtr 
okazji zamienia się w tym przypadku na filtr zagro-
żeń . Istota ogólnego mechanizmu reakcji pozostaje 
jednak bez zmian . 

prof. dr hab. inż. Rafał Krupski 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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Summary
The  article  presents  the  concept  of  chosen  problems  in 
resource  attitude  to  strategic management .  This  concept 
especially concerns  the possibility of strategy creation  in 
resource categories . Product and market categories typical 
for conventional sources of strategy concepts are described 
with reference to a tactical and operational level .
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