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STRATEGICZNE ASPEKTY DYNAMICZNYCH 
ZDOLNOŚCI REPLIKACJI I IMITACJI WIEDZY

Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert

Wprowadzenie

A naliza literatury przedmiotu pozwala na sformuło-
wanie wniosku o celowości rozłącznego traktowania 

procesów kształtowania nowej wiedzy i  jej komercjali-
zacji (Skalik, 2013; Acs, Sanders, 2013; Capello, Lenzi, 
2014). Tworzenie nowej wiedzy może być realizowane 
przez pojedyncze osoby, jednostki badawcze bądź auto-
nomiczne jednostki biznesowe, a do realizacji tego typu 
działań nie jest potrzebna złożona struktura organizacyj-
na. Powyższe spostrzeżenie oznacza, że procesy tworzenia 
wiedzy są  szczególnie korzystne dla małych jednostek 

organizacyjnych. Jednakże dla realizacji działań związa-
nych z  komercjalizacją nowych technologii niezbędne 
są złożone struktury. Nowe wyzwania wymagają nowych 
form organizacyjnych, a  także rozwoju i  wstępnej wery-
fikacji poprawności ukształtowania zbioru dynamicznych 
zdolności. Wymagają także zrozumienia natury wiedzy 
i  kompetencji jako strategicznych aktywów. Natura wie-
dzy i sposób, w jaki mogą one lub nie mogą być nabywane 
i  zdobywane, posiada kluczowe znaczenie dla strategicz-
nych aspektów zarządzania wiedzą i kompetencjami.
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To, w  jaki sposób kompetencje i  wiedza są  konfigu-
rowane i  alokowane we wnętrzu organizacji, w dużym 
stopniu determinuje poziom jej konkurencyjności 
i wpływa na jej powodzenie. Znaczenie wiedzy wynika 
z  założenia przyjętego w  artykule, że we współczesnej 
gospodarce źródłem przewag konkurencyjnych jest nie 
tyle korzystna pozycja rynkowa, ile trudna do replikacji 
wiedza i  sposób jej alokacji. I  właśnie w  aspekcie alo-
kacji, integrującej zarówno przedsiębiorczy, jak i strate-
giczny wymiar działań w organizacji, szczególnie ważne 
stają się dynamiczne zdolności. Celem opracowania jest 
wskazanie na znaczenie dynamicznych zdolności w pro-
cesach replikacji i imitacji wiedzy. Punktem wyjścia do 
rozważań w  opracowaniu przyjęto zarysowanie istoty 
zjawiska tworzenia wiedzy, co pozwoliło w dalszej czę-
ści na scharakteryzowanie specyfiki procesów replikacji 
i imitacji wiedzy, omówienie znaczenia ekonomicznych 
rent z perspektywy rynków know-how oraz na pokaza-
nie roli dynamicznych zdolności w procesie zarządzania 
wiedzą1.

Procesy replikacji i imitacji wiedzy

R eplikacja wiedzy polega na wewnątrzorganizacyjnej 
realokacji kompetencji pomiędzy różnymi bizne-

sami. Ponieważ wiedza dotycząca produkcji znajduje 
się zwykle we wnętrzu organizacji, replikacja nie może 
zostać przeprowadzona w  wyniku prostego przekaza-
nia informacji. Jedynie w  przypadku, w  którym cała 
relewantna wiedza jest w pełni kodyfikowana, działania 
związane z replikacją mogą zostać sprowadzone do pro-
stego przekazania informacji (Winter, Szulanski, 2001). 
Brak przywiązywania uwagi do kontekstualnej zależ-
ności pierwotnych rezultatów organizacji powoduje, że 
jeżeli organizacja w  przeszłości nie zdobyła doświad-
czenia związanego z replikacją systemów produktywnej 
wiedzy, proces replikacji będzie trudny do przeprowa-
dzenia. Replikacja i transfer wiedzy są często niemożli-
we do przeprowadzenia bez transferu ludzi, jakkolwiek 
znaczenie tego warunku może zostać zminimalizowane 
w  sytuacji przekształcenia wiedzy ukrytej w  skodyfiko-
waną (Zander, Kogut, 1995; Rerup, 2004). 

Ponieważ wiedza, rozważana w kategoriach zasobów, 
jest trudna do replikowania, nie zawsze można dokład-
nie zdefiniować wszystkie rutyny, wspierające konkretną 
kompetencję. Jak dowodzą S.A. Lippman i R.P. Rumelt 
(1992), niektóre źródła przewag konkurencyjnych są na 
tyle złożone, że nie uświadamia ich sobie sama organi-
zacja, nie mówiąc już o konkurentach. Z kolei S.G. Win-
ter (1997) zauważa, że wiele organizacyjnych rutyn jest 
niewystarczająco jawnych.

Imitowanie jedynie części działań konkurenta może 
nie znaleźć przełożenia na ekonomiczne rezultaty. 
Zrozumienie ogólnej logiki sposobu zorganizowania 
i determinant rezultatów najczęściej posiada krytyczne 
znaczenie dla skutecznej imitacji.

Niektóre rutyny i kompetencje można wyjaśnić dzia-
łaniem lokalnych lub regionalnych sił, kształtujących 
zdolności firmy. M.E. Porter (1990) wskazuje, że różno-

rodność lokalnych rynków towarów i lokalnych rynków 
czynników produkcji odgrywa istotną rolę w  kształ-
towaniu zdolności konkurencyjnych. Konsekwencją 
powyższego spostrzeżenia są  trudności w  procesie 
replikacji w  innym kontekście geograficznym. Jednak-
że takie trudności powstają także wewnątrz populacji 
organizacji w tym samym kraju – badania w japońskim 
przemyśle samochodowym ukazują, że nie wszystkie 
przedsiębiorstwa w sektorze mają wysokie wskaźniki ja-
kości, produktywności lub skuteczności projektowania 
nowych produktów.

W  konsekwencji działań replikacyjnych można 
mówić o  dwóch typach strategicznej wartości. Pierw-
szy z nich związany jest z  zapewnieniem zdolności do 
wspierania geograficznej i  produktowej ekspansji. Re-
plikacja może stanowić źródło wartości w tym stopniu, 
w jakim analizowane zdolności organizacji odpowiadają 
oczekiwaniom klientów, niezależnie od tego, gdzie oni 
się znajdują. Drugi typ strategicznej wartości wynika 
z  tego, że zdolność do replikacji wskazuje na istnienie 
podstaw do dalszego uczenia się i  doskonalenia. Zro-
zumienie procesów zarówno produkcyjnych, jak i  za-
rządczych stanowi klucz do doskonalenia. Innymi słowy, 
organizacja nie może ulepszyć tego, co znajduje się poza 
granicami jej zrozumienia. Dla dokonania konfigurowa-
nia i replikacji konieczne staje się zatem pogłębione zro-
zumienie istoty procesów. Jeżeli wiedza jest niejawna, 
to wskazuje na niedostateczne znaczenie leżących u jej 
podstaw struktur, co ogranicza możliwości uczenia się, 
ponieważ naukowe i inżynierskie zasady nie mogą zna-
leźć w  tym przypadku systematycznego zastosowania. 
A zatem w takiej sytuacji proces uczenia się musi zostać 
przeprowadzony metodą prób i błędów, co oznacza nie-
wykorzystanie możliwości współczesnej nauki.

Przyjęcie założenia, że imitacja stanowi replikację 
dokonywaną przez konkurenta, wskazuje na trudności 
w procesie jej realizacji. Jeżeli replikacja własnych pro-
cesów przez organizację dokonywana jest z trudem, to 
przeprowadzenie imitacji jest działaniem jeszcze bar-
dziej złożonym. Na konkurencyjnych rynkach właśnie 
stopień łatwości imitacji determinuje poziom trwałości 
przewagi konkurencyjnej. Relatywnie prosta imitacja 
przekłada się na szybką utratę renty. Imitację utrudniają 
także czynniki, które wpływają negatywnie na realizację 
na procesy replikacji: im bardziej niejawna jest wiedza 
organizacji dotycząca produkcji, tym trudniejsza będzie 
jej replikacja przez samą organizację bądź przez jej 
konkurentów. W sytuacji w której udział wiedzy ukrytej 
jest wysoki, imitacja może być niemożliwa do realizacji, 
jeżeli nie towarzyszy jej przejście kluczowych pracowni-
ków do konkurentów i transfer kluczowych organizacyj-
nych zasad funkcjonowania.

System praw własności wartości intelektualnych 
utrudnia imitację określonych zdolności i w niektórych 
sytuacjach stanowi barierę przeprowadzenia imitacji. 
Wraz z  systemem patentowym można wskazać na kil-
ka czynników tworzących różnicę między nakładami 
na replikację i nakładami na imitację. Jednym z takich 
czynników jest łatwość dostępu do technologii lub spo-
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sobów uczenia się. Organizacje dysponujące technolo-
giami produkcyjnymi znajdują się w  mniej korzystnej 
sytuacji, ponieważ w  celu uzyskania korzyści z  tytułu 
ich wykorzystania muszą ujawniać zasoby, którymi dys-
ponują. Wiedza będzie lepiej zabezpieczona, jeżeli nie 
ma konieczności ujawniania jej w sytuacjach, w których 
konkurenci mogą ją poznawać.

Określenie ,,reżimy przyswajania” opisuje stopień 
łatwości uzyskania renty ekonomicznej z tytułu imitacji. 
Możliwość uzyskania renty zależy zarówno od łatwości 
replikacji, jak i od stopnia skuteczności praw własności 
jako bariery dla imitacji. Prawdopodobieństwo uzyska-
nia renty będzie wysokie w sytuacji, w której złożoność 
replikacji stanowi nieodłączną cechę technologii, a  sys-
tem praw własności intelektualnej zabezpiecza bariery 
prawne dla imitacji. W sytuacji w której technologia ła-
two poddaje się replikacji, a system ochrony praw do in-
dywidualnej własności nie istnieje albo jest nieskuteczny, 
możliwość uzyskania renty będzie relatywnie niska.

Znaczenie ekonomicznych rent 
z perspektywy rynków know–how

A ktywa mogą być źródłem przewag konkurencyjnych 
tylko w  sytuacji, w  której wspierane są  przez silny 

reżim przyswojenia ekonomicznych korzyści i nie mogą 
stać się przedmiotem aktu kupna – sprzedaży, względnie 
posiadają cechę ,,przylepności”. 

Główne postacie aktywów, które obecnie nie stanowią 
przedmiotu kupna – sprzedaży to położenie geograficz-
ne i  kompetencje (przy czym kompetencje mogą być 
wbudowane w  inne aktywa organizacji, włączając w  to 
aktywa komplementarne dla wiedzy jako aktywów). 
Oczywiście, jeżeli istniałby doskonały rynek know-how, 
wówczas wiedza nie byłaby już źródłem przewagi kon-
kurencyjnej. Taki rynek na razie nie istnieje, ale zrozu-
mienie mechanizmu zmiany granic rynku know-how 
jest istotne dla zrozumienia tego, w  jaki sposób firmy 
mogą uzyskiwać zyski z  tytułu wykorzystania wiedzy 
jako aktywów. Podobnie jak w przypadku rynku praw do 
zanieczyszczeń środowiska czy też rynków sztuki, akty 
kupna – sprzedaży know-how i przedmiotów własności 
intelektualnej związane są  z  istnieniem specyficznych 
problemów, które ograniczają proces wymiany i  mogą 
ograniczyć poziom złożoności rozwoju mechanizmu 
rynkowego. 

Ze swojej natury rynek traktuje się jako doskonały 
w sytuacji, w której:

• istnieją nabywcy i  sprzedawcy dysponujący informa-
cjami, posiadający świadomość możliwości dokony-
wania aktu kupna – sprzedaży;

• można łatwo określić obiektywne charakterystyki lub 
subiektywną przydatność produktów;

• liczba nabywców i sprzedawców jest bardzo duża;
• nakłady na przygotowanie, zawarcie, realizację 

i ochronę kontraktów są niewielkie.
W ten sposób funkcjonują rynki klasycznych produk-

tów, na przykład pszenicy, węgla, akcji, obligacji i in. Taki 
sposób nie opisuje jednak rynków know-how. Know- 

-how i przedmioty własności intelektualnej są ,,towarami” 
zupełnie innego typu. Posiadają one cechy, które utrud-
niają akt kupna – sprzedaży (zob. tab. 1). Są to:

• wiedza dotycząca możliwości dokonania kupna – sprze-
daży. Uczestnicy aktu kupna – sprzedaży zwykle nie wie-
dzą, kto co posiada i kto może być nim zainteresowany. 
W mniejszym stopniu dotyczy to patentów, gdyż infor-
macje o nich są publikowane w ogólnie dostępny sposób. 
Jednakże oprogramowanie (szczególnie jego wyjściowy 
kod) są  chronione przez prawa autorskie i  handlowe 
sekrety;

• ujawnienie charakterystyk towaru. Nabywcy powinni 
posiadać odpowiednie informacje o dostępności obiek-
tów własności intelektualnej, jednakże sprzedawcy mogą 
niechętnie podejmować negocjacje, ponieważ ich prawa 
do własności intelektualnej posiadają problemowy cha-
rakter. Sprzedawcy mogą niechętnie przystępować do 
negocjacji ze względu na obawy, że ujawnienie charak-
terystyk towaru, nawet w  przypadku istnienia umowy 
o  ich nierozpowszechnianiu, zagrozi prawom do wła-
sności intelektualnej;

• niepewność praw własności. Kiedy prawa własności nie 
są  określone, a  porozumienie o  nierozpowszechnianiu 
informacji lub przepisy dotyczące poufności nie są pre-
cyzyjnie określone, umowy mogą nie zostać zawarte 
z  powodu możliwego ryzyka. W  połączeniu z  proble-
mem ujawnienia informacji, przedstawionym wyżej, 
sprzedawcy mogą odczuwać niepewność w stosunku do 
takich czynników, jak możliwość zmuszenia partnera do 
przestrzegania ograniczeń w  rozpowszechnianiu infor-
macji i praw licencjonowania lub po prostu w odniesie-
niu do swojej zdolności do pomiaru i uzyskania tantiem;

• przedmiot sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży może 
być know-how lub prawo własności intelektualnej, 
pełne bądź ograniczone. Chociaż prawa własności 
intelektualnej mogą podlegać sprzedaży i mogą być na-
bywane, nie jest ono towarem konsumpcyjnym w czystej 
postaci. Co więcej, dysponowanie prawami własności 
wymaga istnienia specjalnych podmiotów chroniących 
ich wartość, a także wysokiego poziomu zaufania zarów-
no w stosunkach umownych, jak i do systemu prawa;

• różnorodność. Wysoki poziom zróżnicowania form 
własności intelektualnej komplikuje procesy wymiany, 
ponieważ utrudnia wycenę i  zawęża rynek. Co więcej, 
zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy skłonni są do indy-
widualizacji umów, co wpływa na wzrost poziomu kosz-
tów transakcyjnych;

• jednostka wykorzystania. Własność intelektualna 
rzadko przy jej sprzedaż podlega pomiarowi w  jed-
nostkach fizycznych. Dlatego konieczne jest stworze-
nie odpowiednich jednostek dla pomiaru własności 
intelektualnej. Mierniki pomiaru własności intelek-
tualnej nie występują w  gotowej postaci, szczególnie 
w  przypadku programów komputerowych. Jeżeli jest 
to jedynie element pewnego systemu, którego wartość 
powinna być funkcją wartości systemu, w który jest on 
wbudowany. Oczywiste jest, że tego typu wartość za-
leży od innych obiektów wartości intelektualnej, roz-
mieszczonych obok danego obiektu.
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Wymienione trudności związane z  mechanizmami 
rynku know-how zmieniają swój charakter w  zależ-
ności od typu know-how bądź formy własności in-
telektualnej. Wskazując na poprawność powyższego 
stwierdzenia, można odnieść się do porównania prze-
mysłu chemicznego i farmaceutycznego z przemysłem 
elektronicznym. Nawet pobieżna analiza rynków 
pozwala zauważyć, że w  przemyśle chemicznym i  far-
maceutycznym złożoność procesów licencyjnych jest 
znacznie mniejsza niż w innych branżach, na przykład 
w przemyśle elektronicznym (tab. 1).

Występuje szereg zmiennych znajdujących prze-
łożenie na bardziej poprawne funkcjonowanie rynku 
know-how w  przemyśle chemicznym i  farmaceutycz-
nym niż w przemyśle elektronicznym, co wynika z fak-
tu, że w  przemyśle chemicznym i  farmaceutycznym 
szeroko rozpowszechniona jest działalność patentowa. 
W pewnym sensie patenty stanowią najsilniejszą formę 
własności intelektualnej, gdyż pozwalają organizacji 
na przeciwdziałanie procesom imitacji, podczas gdy 
prawa autorskie i  tajemnice handlowe nie są w stanie 
utrudniać organizacjom, dokonującym niezależnych, 
lecz podobnych odkryć, wykorzystania podobnych 
wynalazków i  innowacji. Natomiast w  przypadku 
patentów eliminowane są  problemy związane z  ujaw-
nieniem krytycznych informacji. Oprócz tego, wła-
sność intelektualna jest chroniona normami prawa, 
co powoduje, że podmioty, które próbują pozyskać ją 
niezgodnie z  prawem, muszą zmierzyć się z  dodatko-
wymi trudnościami przed dokonaniem próby wejścia 
na rynek.

Problemy zgodności i współdziałania są mniej ostre 
w  przemyśle chemicznym i  farmaceutycznym niż 
w  innych branżach. Chociaż technologie w  przemyśle 
chemicznym i  farmaceutycznym są  często ze sobą po-
wiązane, ich połączenie, które charakterystyczne jest 
dla przemysłu elektronicznego, nie jest zwykle warun-
kiem koniecznym zapewnienia wysokiej efektywności 
działań. Oprócz tego, liczba elementów składowych 
własności intelektualnej, zewnętrznych w  stosunku 

do organizacji, które należy zintegrować dla zbudowa-
nia nowego produktu, jest ograniczona. W  praktyce 
wszystkie wykorzystywane elementy składowe mogą 
znajdować się wewnątrz przedsiębiorstwa, chociaż two-
rzenie aliansów i franczyza stają się także w przemyśle 
chemicznym i farmaceutycznym coraz powszechniejsze. 
Ponieważ w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym 
liczba komplementarnych elementów, niezbędnych dla 
opracowania nowego wyrobu, jest stosunkowo ograni-
czona, własność intelektualna w mniejszym stopniu za-
leży od kontekstu otoczenia. W efekcie wymóg szybkiej 
realizacji transakcji nie jest istotny, a  ponadto często 
istnieje możliwość amortyzacji nakładów biznesowych 
dzięki dużej skali przedsięwzięć.

W  przemyśle elektronicznym sytuacja jest odmien-
na niż w  przemyśle chemicznym i  farmaceutycznym. 
Ochrona patentowa nie jest typowa dla programów 
komputerowych, przez co w  sytuacji, w  której od-
biorcy otrzymują elementy kodu oprogramowania, 
są  w  stanie zmodyfikować programy, co daje możli-
wość relatywnie łatwego ominięcia ochrony własności 
intelektualnej.

W  ten sposób rozpowszechnienie komponentów 
programów komputerowych (w  formie kodu) prze-
kłada się na wzrost poziomu ryzyka ich bezprawnego 
przywłaszczenia. Chociaż szyfrowanie kodów tworzy 
pewne bariery ochronne dla odtworzenia wyjściowego 
algorytmu, nie kompensuje to słabej ochrony wła-
sności intelektualnej. Problem ujawnienia informacji 
tworzy zatem określone ryzyko w branży. Oprócz tego, 
w warunkach, w których integracja posiada kluczowe 
znaczenie, działania związane ze współdziałaniem sta-
ją się szczególnie ważne. Powoduje to, że funkcjono-
wanie rynku know-how w  przemyśle elektronicznym 
związane jest z  istotnymi problemami, przez co nie 
może być on w pełni efektywny.

Przedstawiona powyżej analiza rynku know-how 
może także zostać zastosowana do opisu kompetencji 
traktowanych w  kategoriach klastrów aktywów know-

-how. Kompetencje generowane są  w  dyskretnych orga-

Tabela 1. Przykłady branżowych różnic na rynku know-how

,,Wyzwania” Przemysł chemiczny i farmaceutyczny Przemysł elektroniczny

Orientacja (zakres rozeznania) Sterowalna Szczególnie złożona, często nieprzewidywalna

Ujawnienie informacji
Regulowane poprzez umowy 
o nieprzekazywanie informacji, 
powszechna ochrona patentowa

Wysoki poziom złożoności procesu 

Problem współdziałania Uzgodnienia pomiędzy stronami 
nie stanowią problemu

Uzgodnienia pomiędzy stronami 
nie stanowią istotny problem

Zależność wartości know-how od kontekstu Znaczna Bardzo istotna

Siła ochrony patentowej Ogólnie wysoka Raczej ograniczona

Cykl opracowania produktu Najczęściej długi Krótki

Sposób funkcjonowania rynku know-how Prawidłowo Nieprawidłowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Teece, 1976)
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nizacyjnych procesach, leżących u podstaw zarządzania 
biznesem (na przykład: przyjmowanie zamówień, ob-
sługa klientów, opracowanie nowego wyrobu, kontrola 
jakości). Jednakże obejmują one również nawyki, takie 
jak np. ,,miniaturyzacja” i ,,projektowanie niezawodnych 
produktów”. Kompetencje są  w  pełni weryfikowalne 
i  mogą być długotrwałe. Są one zwykle wsparte przez 
rutyny, są niezależne od poszczególnych członków orga-
nizacji i  znajdują się zwykle wewnątrz funkcjonalnych 
jednostek organizacyjnych. Podobnie jak w  przypadku 
know-how, kompetencji nie można w prosty sposób ku-
pić lub sprzedać, chyba że akt kupna – sprzedaży dotyczy 
całego przedsiębiorstwa.

Prawdopodobieństwo uzyskania zysków z  tytułu 
innowacji jest wysokie, w sytuacji w której propozycja 
produktu lub procesu wzmocniona jest przez efektyw-
ne procesy biznesowe i/lub wysokie kompetencje. Wy-
nika to z faktu, że aktywa i kompetencje nie podlegają 
aktom kupna –  sprzedaży, a  możliwości ich imitacji 
są ograniczone. Podobnym aktywom i kompetencjom 
właściwa jest trudność ich imitacji, ponieważ w  ich 
skład wchodzą najczęściej trudno identyfikowalne 
elementy. 

Komplementarne aktywa 
i dynamiczne zdolności

S truktura aktywów organizacji w  największym 
stopniu wpływa na sposób jej pozycjonowania 

w  sytuacji, w  której dąży się do komercjalizacji wie-
dzy zawartej w  konkretnych produktach i  procesach. 
Pozycjonowanie ,,w  górę” może być bardziej istotne 
niż pozycjonowanie ,,w dół” na rynkach towarów dla 
nowych produktów. W  szeregu przypadków może 
występować silna korelacja między pozycjonowaniem 
firmy ,,w dół” (w kierunku aktywów) i  jej rynkowym 
pozycjonowaniem ,,w górę” (w kierunku rynku).

Komplementarne aktywa posiadają istotne znacze-
nie, ponieważ wiedza jako aktywa stanowi dobro po-
średnie i wymaga uprzedmiotowienia w wyrobach lub 
usługach w celu wykorzystania wartości. Istnieją tutaj 
oczywiście wyjątki, takie jak na przykład programy 
komputerowe, które nie wymagają bazy produkcyj-
nej, a  dzięki Internetowi ich rozpowszechnienie jest 
relatywnie łatwe i  bezkosztowe. Odmiennie wygląda 
sytuacja w przypadku pozyskania komplementarnych 
aktywów, które mogą odegrać istotną rolę w  uzyska-
niu przewagi konkurencyjnej. Na przykład, wartość 
designu nowego samochodu jest niewielka w  przy-
padku braku dostępu do bazy produkcyjnej i kanałów 
dystrybucji.

Warunki, związane z  uprzedmiotowieniem wiedzy 
w  produktach oraz z  wprowadzeniem nowych pro-
duktów na rynek, w  sposób nieunikniony wymuszają 
konieczność dostępu do komplementarnych aktywów. 
Problemy nie pojawiają się, jeżeli dysponent wiedzy 
posiada także komplementarne aktywa. W  sytuacji 
w której nie posiada także komplementarnych aktywów, 
zmuszony jest do ich zakupu, a  ponieważ rynek kom-

plementarnych aktywów nie jest doskonały, na poziom 
przewagi konkurencyjnej (zdobycie bądź utratę) wpły-
wa poprawność ukształtowania strategii uzyskania do-
stępu do komplementarnych aktywów.

W przypadku występowania trudności replikacji lub 
imitacji działań komplementarne aktywa mogą stać 
się kluczowym czynnikiem sukcesu budowy łańcucha 
tworzenia wartości i  tym samym mogą zapewnić moż-
liwość uzyskania ponadprzeciętnej renty ekonomicznej. 
W  ten sposób dysponowanie trudno imitowalnymi 
aktywami komplementarnymi może stanowić „drugą 
linię obrony” przed imitatorami, a   zatem może być 
traktowane w kategoriach źródła generowania przewagi 
konkurencyjnej.

W  wielu sektorach globalnych rynków zdobycie 
i utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymaga dyspo-
nowania odpowiednimi dynamicznymi zdolnościami 
(rys. 1), będącymi potencjałem do rozpoznawania 
i opanowania, a następnie rekonfiguracji i obrony wie-
dzy, kompetencji i  komplementarnych aktywów dla 
osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. 

O  ile identyfikacja dynamicznych zdolności jest 
działaniem stosunkowo prostym, o  tyle próba okre-
ślenia, w  jaki sposób są  one kształtowane jest działa-
niem znacznie bardziej złożonym i wymaga realizacji 
trzech działań: 1) rozpoznawania zewnętrznych szans 
i  technologicznych możliwości, 2) wyboru formy or-
ganizacyjnej, 3) zapewnienia zdolności do realizacji 
odpowiednich działań strategicznych.

Rozpoznawanie zewnętrznych szans 
i technologicznych możliwości

Celem ujawnienia dynamicznych zdolności organiza-
cja powinna rozpoznać możliwości i  potrzeby zmian, 
a  następnie powinna określić sposoby reagowania na 
zmiany i  zapewnić wdrożenie nowych mechanizmów 
dostosowawczych. W  wyniku rozpoznania dynamicz-
nych zdolności organizacja uzyskuje i  integruje infor-
macje odnoszące się do nowych rynków, technologii 
i  zagrożeń ze strony konkurentów. Te informacje pod-
dawane są ocenie w oparciu o wiedzę i doświadczenie 
członków organizacji. Rozpoznanie i  interpretacja 
stanowią działanie, którego efektywna realizacja za-
pewnia organizacji osiągnięcie odpowiedniego pozio-
mu współdziałania z otoczeniem i pozwala na alokację 
zasobów zapewniających generowanie dodatkowych 
zysków. Podstawowym zagrożeniem w  procesie roz-
poznawania zewnętrznych szans i  technologicznych 
możliwości jest ograniczona racjonalność decydentów, 
wynikająca z faktu, iż nikt nie jest w stanie dysponować 
wszystkimi informacjami na temat konkretnej sytuacji 
lub istniejących możliwości, przez co działania podej-
mowane są często w oparciu o przypuszczenia i intuicję 
odnoszące się do postrzegania rzeczywistości. Roz-
poznaniu może sprzyjać wykorzystanie określonych 
instrumentów, takich jak planowanie scenariuszowe 
czy prognozy eksperckie. Planowanie scenariuszowe 
może pomóc menedżerom w  opracowaniu kogni-
tywnych map potencjalnych zdarzeń, pozwalających 
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interpretować pozyskiwane z rynku dane i  informacje, 
oraz wytyczać kierunki działań. Stanowi to podstawę 
do ukształtowania wizji potencjalnych scenariuszy 
przyszłości, pozwalających nie tyle na prognozowanie 
zjawisk, ile na zrozumienie głównych determinant 
zmian i w konsekwencji zapewniających szybką reakcję 
na zmiany w otoczeniu.

Dynamiczne zdolności firmy stanowią zatem poten-
cjał rozpoznania nowych możliwości i  rekonfiguracji 
wiedzy jako aktywów, kompetencji i komplementarnych 
aktywów i technologii, dla osiągnięcia trwałej przewagi 
konkurencyjnej (Teece i in., 1997). 

Po identyfikacji zjawisk w  otoczeniu i  przeprowa-
dzeniu oceny potencjalnych alternatyw, zarządzający 
organizacją powinni dokonać wyboru jednego spośród 
dostępnych wariantów działań, przy czym w  grupie 
potencjalnych rozwiązań można zwykle wskazać kilka 
satysfakcjonujących decydentów opcji. W  procesie wy-
boru decydenci wykorzystują organizacyjne rutyny, sta-
nowiące część proceduralnej pamięci organizacji. Owe 
rutyny wpływają na wzrost poziomu obiektywizmu we-
wnętrznej konkurencji i  zapewniają zgodność działań 
z  formalnymi wymogami, pozwalając tym samym na 
osiągnięcie racjonalności organizacyjnej, bez względu 
na racjonalność zachowań poszczególnych członków 
organizacji.

Otwartość rynków, ochrona własności intelektual-
nej, wzrost PKB, oddzielenie informacji od artefaktów, 
a także możliwość integracji działań przy wykorzystaniu 
technologii ICT stanowią niezbędne warunki procesu 
rozpoznawania zewnętrznych szans. Ważności interpre-
towanych informacji nie można przy tym zawężać do 
zrozumienia tendencji rozwoju biznesu, rynków i  tech-

nologii – istnieje także potrzeba określenia i pozyskiwa-
nia relewantnych technologii. Zdolność organizacji do 
absorpcji technologii z otoczenia zależy od technicznych 
i  zarządczych kompetencji organizacji (Teece, 1986), 
przy czym poziom kompetencji jest najwyższy w  sytu-
acji, w której wiedza, która musi zostać pozyskana, jest 
powiązana z  tym, co już jest wiadome (Cohen, Levin-
thal, 1999). Organizacja jest potencjalnie dobrze przy-
gotowana do absorpcji zewnętrznych produktów B+R, 
jeżeli w jej wnętrzu realizowane są procesy B+R (Movery 
2004). Jednym słowem, wewnętrzne i  zewnętrzne B+R 
mają charakter komplementarny a nie substytucyjny. 

Wybór formy organizacyjnej

W  przypadku zidentyfikowania szans w  otoczeniu na-
leży podjąć działania zmierzające do ich wykorzystania. 
Na tym etapie kluczowa staje się zdolność organizacji 
do szybkiego pozyskiwania zewnętrznych zasobów 
i  jednocześnie odpowiedniego ukierunkowywania po-
siadanych przez organizację zasobów. W  tym miejscu 
należy przywołać J. Schumpetera, wskazującego na zna-
czenie ,,nowych kombinacji” zasobów, co forsuje roz-
wiązania związane z  kształtowaniem aliansów w  celu 
uzyskania dostępu do komplementarnych technologii 
i  komplementarnych aktywów. Realizacja działań 
w strukturze aliansu jest niezbędna, ponieważ w przy-
padku wielu zasobów rynek, na którym można byłoby 
dokonać ich zakupu, nie istnieje. Alians, stanowiący 
hybrydowy sposób uzyskania dostępu, pozwala na dy-
wersyfikację ryzyka i  podział potencjalnych korzyści 
w  sposób umożliwiający strategiczne współdziałanie. 
Jednakże istnienie aliansu wymaga zapewnienia od-
powiedniej struktury organizacyjnej, w  której szybko 

Rys. 1. Uzyskiwanie ekonomicznych korzyści z tytułu posiadania wiedzy
Źródło: opracowanie własne
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byłyby zarówno podejmowane decyzje, jak i realizowa-
ne działania wykonawcze. Wymaga to istnienia silnych 
bodźców i procesu podejmowania decyzji wolnego od 
zachowań biurokratycznych.

Zapewnienie zdolności do realizacji 
odpowiednich działań strategicznych

Organizację można traktować jako repozytorium wie-
dzy. Specyficzne dla organizacji aktywa i kompetencje 
(rozumiane jako zintegrowane klastry specyficznych 
aktywów) integrowane są za pośrednictwem wyróżnia-
jących procesów. Repozytorium wiedzy obejmuje m.in. 
technologiczne kompetencje, wiedzę na temat potrzeb 
klientów i  zdolności dostawców. Technologiczne kom-
petencje odzwierciedlają zarówno umiejętności i  do-
świadczenie poszczególnych uczestników organizacji, 
jak i wyróżniające się sposoby działań wewnątrz firmy, 
a  poziom trudności ich imitacji i  efektywnego wyko-
rzystania w  procesach konkurowania stanowi podsta-
wę budowania przewag konkurencyjnych. Przewaga 
organizacji wynika z posiadanego przez nią potencjału 
tworzenia, transferu, łączenia, integracji i eksploatacji 
wiedzy jako aktywów. Wiedza jako aktywa stanowi pod-
stawę kompetencji, a  kompetencje stanowią podstawę 
wytwarzania produktów i świadczenia usług. Zdolność 
organizacji do identyfikowania i wykorzystania nowych 
możliwości, rekonfiguracji swojej wiedzy jako aktywów, 
kompetencji i  komplementarnych aktywów, wyboru 
odpowiednich form organizacyjnych (jakkolwiek, co 
zostało zaznaczone powyżej, optymalną formą orga-
nizacyjną wydaje się być alians), a także prawidłowego 
rozmieszczenia zasobów i dokonywania strategicznego 
kształtowania cen stanowi jej dynamiczne zdolności. 
Podejście do zarządzania organizacją na podstawie jej 
wiedzy wymaga położenia nacisku na przedsiębiorczą 
a nie na administracyjną warstwę procesu zarządzania. 
W  branżach wysokich technologii działania organiza-
cji nakierowane są  nie tyle na minimalizację kosztów 
transakcyjnych, ile na budowę struktur organizacjach 
posiadających zdolność do kształtowania i  przekształ-
cania klastrów aktywów w  wyróżniające i  unikalne 
kombinacje, niezbędne dla zaspokajania zmieniających 
się potrzeb klientów. Przewag konkurencyjnych można 
poszukiwać przy tym nie tylko w  procesach dyspono-
wania wiedzą, lecz także w zdolnościach do integracji 
wiedzy z innymi aktywami, niezbędnymi dla tworzenia 
wartości. 

Centralnym punktem zarządzania strategicznego 
staje się problem zarządzanie wartością, analizowaną 
z  perspektywy wiedzy i  kompetencji. Powyższe zało-
żenie wymusza konieczność postrzegania organizacji 
zarówno poprzez pryzmat kompetencji, jak i  dyna-
micznych zdolności oraz potencjału orkiestrowania 
wewnętrznych i  zewnętrznych aktywów dla uzyskania 
ekonomicznych korzyści. 

Dzięki dowartościowaniu procesów rozwoju i wyko-
rzystania wiedzy, postrzeganej w kategoriach aktywów, 
centrum uwagi w procesach zarządzania strategicznego 
przesuwa się z minimalizacji kosztów na maksymaliza-

cję wartości. Ponieważ decyzje zarządcze odnoszą się 
zarówno to tego, jakie aktywa kształtować wewnątrz 
organizacji, jak i w  jaki sposób je organizować, podej-
ście to można traktować w  kategoriach uzupełnienia 
ekonomicznej teorii kosztów transakcyjnych.

Podsumowanie

W iedza, kompetencje i  pozostałe niematerialne 
aktywa stały się głównymi źródłami budowy 

przewag konkurencyjnych w  krajach gospodarczo 
rozwiniętych. Dokonało się to nie tylko dzięki zna-
czeniu samej wiedzy, lecz także w wyniku gwałtownej 
ekspansji rynków wyrobów i czynników produkcji, co 
uczyniło niematerialne aktywa podstawą konkuren-
cyjnej dyferencjacji w wielu gałęziach gospodarki. Na 
taki stan rzeczy wskazuje ciągle rosnące znaczenie nie-
materialnych aktywów, reputacji, lojalności klientów 
i technologicznego know-how.

Mimo że w  literaturze przedmiotu wskazuje się na 
istotne znaczenie procesów zmian, ich rzeczywiste 
znaczenie dla funkcjonowania gospodarek nie jest 
wciąż w  pełni uświadomione. W  coraz większym 
stopniu działania związane z  tworzeniem wartości, 
z  którymi stykają się menedżerowie, przesuwają się 
od zadań typu administracyjnego w  kierunku zadań 
o  charakterze przedsiębiorczym. Jednak przesunięcie 
to nie zmniejsza znaczenia zagadnień administrowa-
nia, ukazuje raczej, że ekonomiczne renty nie stano-
wią wyniku efektywności procesów administrowania. 
Analiza źródeł bogactwa we współczesnym świecie 
pozwala zauważyć, że w istotny sposób różnią się one 
od tych, które dominowały jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu. Współcześnie kluczowymi źródłami tworzenia 
wartości są  procesy związane z  tworzeniem nowych 
przedsiębiorstw, odnową strategiczną, eksploatacją 
technologicznego know-how, inteligentną własnością 
i markami, a także skutecznym rozwojem i komercjali-
zacją nowych wyrobów i usług. 

Oznacza to, że nowe formy organizacji biznesu 
i  nowe style zarządzania, sprzyjające rozwojowi nie-
materialnych aktywów i realizacji dynamicznych zdol-
ności, posiadają krytyczne znaczenie. Analiza funkcjo-
nowania organizacji sieciowych i  aliansów dostarcza 
dowodów, wskazujących na znaczenie otwartości za-
rządów na bogactwo dostępnych form organizacyjnych, 
a także na znaczenie technologii w powstawaniu struk-
tur transakcyjnych, które wcześniej były tylko bytami 
teoretycznymi. Powoduje to konieczność zognisko-
wania uwagi w  procesach kształtowania dynamicz-
nych zdolności na zrozumieniu możliwości imitacji 
i  replikacji niematerialnych aktywów, a  także na rolę 
mechanizmów rynkowych w  niszczeniu tradycyjnych 
form przewagi konkurencyjnej.

Rozszerzanie rynków i  wzrost poziomu konku-
rencyjności przynoszą ogromną korzyść odbiorcom 
i  społeczeństwu. Tym niemniej dotychczasowa ewo-
lucja rynków wskazuje na ograniczenia odnoszące się 
do sposobów pozycjonowania w  celu ukształtowania 
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przewag konkurencyjnych. Ponieważ procesy kształ-
towania i obrony przewag konkurencyjnych dokonują 
się obecnie nie na rynkach towarów, a  w  sferze nie-
materialnych aktywów, punkt ciężkości w  procesach 
zarządzania strategicznego powinien ulec przesunię-
ciu. I takie przesunięcie można już zaobserwować, na 
co wskazuje szybki przyrost badań nawiązujących do 
zasobowej teorii organizacji. Menedżerowie muszą 
uświadomić sobie, że na otwartych, nieregulowanych 
rynkach obszary, w  których można uzyskać wysokie 
ekonomiczne renty, stają się coraz bardziej ograniczo-
ne. Oznacza to, że być może rację ma A. Grove (1999), 
który wskazuje, że „przetrwają tylko paranoicy”. 
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Strategic Aspects of Dynamic Replication 
and Imitation Capabilities

Summary

Innovation and knowledge and creation as a key asset of 
the organization are favored by both appropriate system 
solutions and attitude of the management. Although the 
basis of knowledge, considered in terms of resources, 
is the experience and qualifications of organization 
members, organizations strive to secure adequate 
material and social infrastructure as well as to build 
the right resource allocation structure to transform 
knowledge into competences. The way competences 
and knowledge are configured and allocated within the 
organization, determines the level of its competitiveness 
and affects its success. The knowledge importance 
stems from the main article assumption that in today’s 
economy, the source of competitive advantages is not 
so  much the advantageous market position as the 
knowledge and how to allocate it so  it is difficult to 
replicate. It is in the aspect of allocation that integrates 
both the entrepreneurial and strategic dimension of 
activities in the organization, that dynamic abilities 
become particularly important. The aim of this paper 
is to indicate the importance of dynamic capabilities in 
the processes of knowledge replication and imitation. 
The starting point of the discussion was outlining the 
essence of the phenomenon of knowledge creation, 
which allowed to characterize the specificity of 
replication and imitation of knowledge, discuss the 
importance of economic rents from the perspective 
of know-how markets and show the role of dynamic 
capabilities in the knowledge management process.
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