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Wprowadzenie

Biorąc pod uwagę współczesne hyperkonkurencyjne środowiska biznesowe, dyna-
miczne zdolności są szczególnie ważne, ponieważ zasoby, które wcześniej służyły jako 
źródła przewagi konkurencyjnej, szybko mogą się skończyć, stając się kulą u nogi 
[28]. W odpowiedzi na wyzwania zmieniającego się rynku, organizacje powinny 
nieustannie tworzyć zdolności pozyskiwania, rozwijania i rozlokowywania odpo-
wiednich zasobów, tak aby mogły one zapewnić wyróżniające źródła przewagi [5]. 
Inaczej mówiąc, tylko organizacje posiadające takie dynamiczne zdolności będą 
w stanie dostosować się i rozwijać się w hiperkonkurencyjnym środowisku [31]. Sam 
fakt posiadania zdolności dynamicznych nie gwarantuje powodzenia. Korzystanie 
ze zdolności dynamicznych jest intencjonalne i celowe [14, 44]. Ze względu na to, 
że zdolności dynamiczne są osadzone w organizacji, zdolność do oceny i określania 
zmian w konfiguracji zasobów spoczywa na barkach top menadżerów [39]. Zdolno-
ści dynamiczne są więc narzędziem, po które menadżerowie mogą sięgać do mani-
pulowania istniejącymi zasobami i ich przegrupowywania w celu tworzenia nowych 
ich konfiguracji [15].

Zdaniem niektórych przewaga płynąca ze zdolności dynamicznych nie zależy 
tylko od istniejących u ich podstaw rutyn organizacyjnych, lecz także od kontekstu, 
w jakim są one rozlokowane [35]. Otoczenie może adaptować organizację, jeśli orga-
nizacja adaptuje się do otoczenia. Cechą odróżniającą to podejście od innych perspek-
tyw adaptacyjnych jest dwukierunkowość relacji między organizacją a otoczeniem 
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[36, s. 19]. Kontekstualne uwarunkowania (np.: czynniki polityczno-prawne, socjo-
kulturowe czy ekonomiczne) są krytyczne i nie powinny być ignorowane w czasie 
budowania teorii [9]. Mając zatem na uwadze, że skuteczne sposoby adaptacji organi-
zacyjnej są przynajmniej częściowo zależne od sił środowiskowych [21], w niedawno 
przeprowadzonych badaniach podkreślono szczególną rolę dynamiki środowiska 
jako potencjalnie ważnej zmiennej kontekstowej dla rozwoju zdolności dynamicz-
nych [19, 33, 44].

Przy określaniu dynamiki środowiska należy kierować się zarówno zmiennością 
(szybkość i ilość zmian), jak i nieprzewidywalnością (niepewność). Turbulencja jest 
jedną z bardziej atrakcyjnych analogii stosowanych w opisywaniu otoczenia orga-
nizacji. Turbulencje w naturze literalnie oznaczają siły niszczące, sprawiające, że 
sytuacja staje się niestabilna i nieprzewidywalna. Turbulencje określane są w kate-
goriach zmian. Zmian nieprzewidywalnych i gwałtownych, które obserwuje się 
w odniesieniu do zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania organiza-
cji [36]. Na przykład zmiany w strukturze branży, niestabilność popytu rynkowego 
i prawdopodobieństwo wstrząsów środowiskowych są ważnymi elementami dyna-
miki środowiska. W związku z tym niewiele środowisk charakteryzuje się dynami-
zmem rzadkich zmian, a uczestnicy rynku zwykle są w stanie przewidzieć te zmiany, 
które wystąpią. W przeciwieństwie do środowisk bardzo dynamicznych, w których 
szybkie i nieciągłe zmiany występują łącznie. W środku tej hierarchii znajdują się 
środowiska umiarkowanie dynamiczne odznaczające się przewidywalnymi regular-
nymi i liniowymi zmianami [33]. Zmiany występują także i w stabilnych warunkach, 
chociaż wówczas są bardziej przewidywalne i inkrementalne. Stąd można wniosko-
wać, że choć dynamizm może być różny, to jednak nic nie pozostaje dokładnie takie 
same w czasie [19]. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie zdolności dynamicz-
nych jako narzędzia zarządzania organizacjami. Jednakże wymaga to wyznaczenia 
granic wyraźnie odróżniających zdolności dynamiczne od zdolności operacyjnych. 
Tym trudniejsze, że istnieją poważne różnice zdań dotyczące tego, co stanowi zdol-
ność dynamiczną, a co nie.

Otóż granica między zdolnościami operacyjnymi i dynamicznymi jest bezdysku-
syjnie rozmyta, bo zmiany występują zawsze w pewnym stopniu, a niektóre zdolno-
ści mogą nawet służyć dwóm celom [19]. Przenikanie się tych zdolności utrzymuje 
potrzebę odróżniania tych zdolności względem siebie. Bez zrozumienia i wyjaśniania 
ich roli możemy ryzykować niepełne zrozumienie procesu, w którym przewaga kon-
kurencyjna jest rozwijana. Zrozumienie zdolności dynamicznych nabiera ostrości, 
gdy porówna się je ze zdolnościami operacyjnymi. Dlatego celem opracowania jest 
identyfikacja cech różnicujących zdolności dynamiczne od zdolności operacyjnych. 
Realizacja celu będzie się wiązała z przeglądem definicji pojęciowych zdolności dyna-
micznych i operacyjnych, aby móc wyodrębnić najważniejsze różnice między tymi 
zdolnościami. Realizacja powziętego celu jest istotna, jeśli weźmiemy pod uwagę, 



53ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2017 (175)

Zdolności dynamiczne versus zdolności operacyjne

iż przedsięwzięcia badawcze są podejmowane z zamiarem osiągnięcia określonych 
celów, a ich wyniki powinny służyć za punkt odniesienia dla kolejnych. Ma to miej-
sce także w badaniach zdolności dynamicznych i operacyjnych, ponieważ dotych-
czasowe ustalenia nie wyczerpały tej problematyki.

1. Identyfikacja pakietu zdolności organizacyjnych

Analiza literatury z zakresu zarządzania strategicznego, w której koncepcja zdol-
ności jest przedmiotem analiz od wielu lat, pozwala odpowiedzieć na pytanie, czym 
są zdolności organizacyjne?

Choć badacze używają różnych terminów do określenia zdolności, to można 
jednak wyizolować ich kluczowe cechy i zastosować je w kontekście operacyjnym. 
Flynn, Wu i Melnyk sugerują, iż wśród badaczy istnieje konsensus co do tego, że 
zdolność nie jest tym samym co zasób, ale raczej reprezentuje charakterystyczny dla 
danej organizacji sposób alokacji, koordynacji i wykorzystania zasobów [16]. Zdol-
ności organizacyjne są definiowane jako zdatność organizacji do rozwijania swo-
ich zasobów materialnych lub niematerialnych, aby wykonać zadania lub działania 
skutkujące zwiększeniem efektów [4, 37]. Z kolei Helfat i Peteraf określili zdolność 
organizacyjną jako zdatność organizacji do wykonania skoordynowanego zestawu 
zadań, z wykorzystaniem zasobów organizacyjnych, w celu osiągnięcia określonego 
efektu końcowego [18]. Zdolności organizacyjne są bazą do skutecznego rozwiązy-
wania problemów organizacyjnych. Badacze twierdzą, że zdolności mogą być celowo 
budowane przez skupienie się na złożonych interakcjach między zasobami przed-
siębiorstwa, głęboko osadzonymi w jego idiosynkratycznej strukturze społecznej 
i obejmującymi poszczególne funkcje i szczeble hierarchiczne [16]. W szczególności 
zdolności są osadzone w procesach organizacyjnych, które koncentrują się na koor-
dynacji, uczeniu się i transformacji.

Zdolności są niejawnymi procesami społecznymi, co oznacza, że pojawiają się one 
stopniowo w czasie, że uczestnicy mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z ich istnie-
nia, a ostatecznie mogą wziąć je za oczywistą cechę [16]. Badacze wskazują na ist-
nienie różnych zdolności organizacyjnych.

W tabeli 1 znajduje się zestawienie różnych kategorii zdolności organizacyjnych.
Pierwszym, który twierdził, że zdolności mogą istnieć na różnych poziomach, 

był Collis, który wydzielił cztery kategorie zdolności organizacyjnych. Pierwszą sta-
nowią te, które odzwierciedlają zdolność do wykonywania podstawowych działań 
funkcjonalnych organizacji. Jego zdaniem na najbardziej podstawowym poziomie 
zdolności odnoszą się do rutyn, które umożliwiają organizacjom rozlokowywać swoje 
zasoby tak, aby zarobić na życie. Druga kategoria dotyczy dynamicznego ulepsze-
nia działalności organizacji. Trzecia kategoria to rozpoznanie wewnętrznej wartości 
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zasobów lub rozwój nowych strategii przed konkurentami. Czwarta kategoria jest 
oznaczona jako „wyższego rzędu” lub „metazdolności” i odnosi się do zdolności 
uczenia się (learning-to-learn capabilities). Z kolei Winter wskazuje na istnienie zdol-
ności na poziomie zerowym (zero-order). Zdolności te są czasami nazywane także 
zwykłymi, substancjalnymi lub zdolnościami zerowego rzędu. Na następnym pozio-
mie istnieją zdolności pierwszego rzędu (first-order), które pozwalają na zmiany 
w zasobach przedsiębiorstwa i modyfikowania lub zmiany zdolności na poziomie 
zerowym. Collis wymienił także zdolności dynamiczne drugiego rzędu, które mogą 
być wykorzystane do tworzenia zdolności dynamicznych pierwszego rzędu. Winter 
i Collis sugerują, że istnieją zdolności wyższego rzędu, które oddziałują na zdolno-
ści pierwszego rzędu. Z kolei zdolności wyższego rzędu mogą być traktowane jako 
zdolności „uczenia się uczenia” [11] i są czasami nazywane także meta- lub regene-
racyjnymi zdolnościami dynamicznymi.

Tabela 1. Kategorie zdolności organizacyjnych

Collis 
(1994) 

Winter 
(2003) 

Zahra i in. 
(2006) 

Ambrosini i in.
(2009) 

Teece 
(2014) 

Pierwsza kategoria 
zdolności

Zdolności poziomu 
zerowego

Zdolności 
substancjalne

Baza zasobowa Zdolności zwykłe

Druga i trzecia 
kategoria zdolności

Zdolności 
pierwszego rzędu

Zdolności 
dynamiczne

Inkrementalne 
zdolności dynamiczne
Odnowione zdolności 
dynamiczne

Zdolności 
dynamiczne

Metazdolności Zdolności wyższego 
rzędu – Regeneracyjne 

zdolności dynamiczne –

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3, 11, 39, 41, 44].

Poglądów wskazanych powyżej badaczy nie podziela Teece. Jego zdaniem nie-
wiele zyskuje się z wprowadzania bardziej szczegółowych typologii, a zdolność do 
tworzenia nowych zdolności dynamicznych jest tylko częścią pakietu zdolności dyna-
micznych organizacji. Dlatego wyodrębnia on tylko zdolności zwykłe i dynamiczne.

W procesach społecznych zdolności rozwijają się na ścieżce zależności pod wpły-
wem czynników, takich jak: historia firmy, działania decydentów na poziomie indy-
widualnym, zespołowym i organizacyjnym oraz proces uczenia się przedsiębiorstwa 
[16]. Są sposobem, w jaki organizacja nadaje sens swojemu otoczeniu, oraz środkiem 
do konfiguracji jego zasobów na różnych poziomach. Powyższe pozwala twierdzić, 
iż zdolności rozwijają się przez praktykę. Osoba, jak również organizacja nabywa 
doświadczenie przez działanie, a zdolność do wykonywania tej działalności w przyszło-
ści wzrasta, co jest szczególnie zauważalne we wczesnej fazie rozwoju zdolności [20].

Istnieją jednak poważne różnice zdań dotyczące tego, co stanowi zdolność orga-
nizacyjną, a co nie. Popularności pojęcia „zdolność” towarzyszą wieloznaczność oraz 
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rozmyte granice. Istniejące definicje są bowiem niespójne, zawierają sprzeczności 
i niektóre nakładają się, a określenie „zdolności” jest czasami używane zamiennie 
z określeniami, takimi jak „zasoby” i „kompetencje” [43].

Zasadne jest zatem identyfikowanie konkretnych granic wyraźnie odróżniają-
cych zdolności dynamiczne, które są podzbiorem szerszej konstrukcji, czyli zdol-
ności organizacyjnych.

2. Przegląd konceptualizacji zdolności dynamicznych

Przyjmując za kryterium podziału rolę zdolności w rozwoju przedsiębiorstwa, 
można wyodrębnić: zdolności dynamiczne i zdolności operacyjne. Przez prawie dwie 
dekady przeprowadzono wiele badań [np.: 3, 6, 41, 44], w których zdolności dyna-
miczne były niejednolicie definiowane. W literaturze wskazuje się na różne rodzaje 
zdolności dynamicznych na poziomie teoretycznym, ale tylko niewielu badaczy pró-
bowało dokonać operacjonalizacji tych zdolności, wskazując rzeczywiste praktyki, 
które tworzą zdolności dynamiczne [24, s. 168].

Wybrane definicje pojęciowe konstruktu zdolności dynamiczne przedstawiono 
w tabeli 2.

W świetle przedstawionych definicji można stwierdzić, że istnieje konsensus 
co do istoty konstruktu zdolności dynamiczne. Generalnie uważa się, że zdolno-
ści dynamiczne są procesami organizacyjnymi w najbardziej ogólnym znaczeniu, 
których zadaniem jest zmiana bazy zasobowej przedsiębiorstwa. Eisenhardt i Mar-
tin twierdzą, że zdolności dynamiczne są szczególnie cenne, ponieważ modyfikują 
bazę zasobów: ich tworzenie, integrację, rekombinację i uwalnianie zasobów [15]. 
Zdolności dynamiczne są zatem postrzegane jako przyczyniające się do przewagi 
konkurencyjnej organizacji, przez pomaganie im w przekonfigurowywaniu ich stra-
tegicznych zasobów i niezawodnym, bezkonkurencyjnym rozwijaniu zdolności szyb-
ciej niż konkurenci [31].

Powyższe definicje pokazują, czym zdolności dynamiczne nie są. Winter [41] 
oraz Agarwal i Helfat [1] podkreślają, że dynamiczne zdolności nie są jednorazowym 
(ad hoc) rozwiązywaniem problemów lub spontaniczną reakcją na ich wystąpienie. 
Muszą one stanowić pewien model, a więc muszą być powtarzalne. Zollo i Winter 
twierdzą, że organizacja, która dostosowuje się w twórczy, ale chaotyczny sposób do 
kolejnych kryzysów, nie wykorzystuje zdolności dynamicznych. Ponieważ w ich opi-
nii zdolności dynamiczne to wyuczony i stabilny wzorzec/wzorce zbiorowej aktyw-
ności, przez który organizacja systematycznie generuje i modyfikuje swoje rutyny 
operacyjne w poszukiwaniu poprawy efektywności [45].

Należy pamiętać, że kryteria oceny efektywności zmieniają się w czasie, gdyż są rów-
nież w silnym stopniu uwarunkowane przez czynniki otoczenia społeczno-kulturowego. 
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Efektywność organizacji powinna być rozpatrywana z uwzględnieniem różnych grup 
interesariuszy [46]. Oczekiwania interesariuszy z reguły są wzajemnie sprzeczne. Efek-
tywność organizacyjna w tym wypadku jest związana ze spełnieniem, przynajmniej 
w minimalnym stopniu oczekiwań wszystkich interesariuszy. W praktyce trudno 
jest osiągnąć taką równowagę. Z reguły główny cel jest związany z oczekiwaniami 
dominującej grupy interesariuszy, natomiast oczekiwania pozostałych grup traktuje 
się jako cele poboczne [47, s. 44–45].

Tabela 2. Przegląd konceptualizacji zdolności dynamicznych

Autor Definicja pojęciowa

Teece, Pisano i Shuen 
(1997) 

Zdolności dynamiczne pozwalają organizacjom na odnowę kompetencji 
umożliwiających zarządzanie strategiczne wewnętrznymi i zewnętrznymi 
umiejętnościami, rutynami i zasobami niezbędnymi do utrzymywania wyników 
w obliczu zmieniających się warunków otoczenia biznesowego.

Eisenhardt i Martin 
(2000) 

Zdolności dynamiczne stanowią narzędzie, które może zostać użyte do manipulowania 
istniejącymi zasobami przedsiębiorstwa w celu tworzenia nowych ich konfiguracji.

Zollo i Winter (2002) Zdolności dynamiczne to wyuczony i stabilny wzorzec/wzorce zbiorowej aktywności, 
przez który organizacja systematycznie generuje i modyfikuje swoje rutyny operacyjne 
w poszukiwaniu poprawy efektywności.

Winter (2003) Zdolności dynamiczne to zdolności organizacji, które są wykorzystywane, aby 
rozszerzyć, zmodyfikować lub wykreować zdolności zwykłe.

Blyler i Coff (2003) Zdolności dynamiczne to proces integrowania, rekonfigurowania, pozyskiwania 
i uwalniania zasobów po to, by reagować na zmiany rynku, bądź je wywoływać.

Zahra, Sapienza, 
Davidsson (2006) 

Zdolności dynamiczne to zdolności do rekonfiguracji zasobów organizacji oraz rutyn 
w sposób przewidziany i uznany za właściwy przez jej głównych decydentów.

Wang i Ahmed 
(2007) 

Zdolności dynamiczne stanowią orientację behawioralną organizacji na ustawiczne 
integrowanie, rekonfigurowanie, odnawianie i odtwarzanie swoich zasobów oraz 
zdolności, a co najważniejsze, modernizowanie i odtwarzanie jej kluczowych (core) 
zdolności, w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie, aby osiągnąć i utrzymać 
przewagę konkurencyjną.

Agarwal i Helfat 
(2009) 

Zdolności dynamiczne to zdolności organizacji do celowego tworzenia, rozszerzania 
lub zmieniania swojej bazy zasobowej.

Barreto (2010) Zdolności dynamiczne stanowią potencjał firmy do systematycznego rozwiązywania 
problemów, tworzony przez jego skłonność do wykrywania szans i zagrożeń, aby 
w odpowiednim czasie podejmować decyzje o zmianie bazy zasobowej.

Drnevich 
i Kriauciunas (2011) 

Zdolności dynamiczne to zdolności wykorzystywane do wzbogacania, zmiany, 
modyfikacji i/lub tworzenia zdolności zwykłych.

Teece (2012) Zdolności dynamiczne są to zdolności wyższego rzędu, które determinują zdatność 
przedsiębiorstwa do integrowania, tworzenia i rekonfigurowania wewnętrznych 
oraz zewnętrznych zasobów/kompetencji skierowanych na adaptację do szybko 
zmieniających się warunków otoczenia biznesowego bądź kształtowanie tych zmian.

Wang, Dou, Zhu, 
i Zhou (2015) 

Zdolności dynamiczne są organizacyjnymi procesami, które integrują, budują 
i rekonfigurują bazę zasobową w celu dopasowania się do zmian na rynku, 
umożliwiających organizacyjne uczenie się i pomoc w kształtowaniu środowiska 
na korzyść firmy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [1, 8, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45].
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Powracając do zasadniczego wątku, powyższe definicje wskazują, że choć dyna-
miczne zdolności dotyczą zmian strategicznych, nie są ich synonimem. Są one jednym 
z typów zmian, intencjonalną zmianą bazy zasobowej, jako że nie można utożsamiać 
podejmowanych w organizacji zmian strategicznych w postaci tworzenia lub posze-
rzania zasobów wyłącznie ze zdolnościami dynamicznymi. Zmiany te mogą wystą-
pić w wyniku emergentnych procesów, które nie zostały celowo zainicjowane przez 
menadżerów, lub mogą wynikać z reakcji ad hoc na zaistniałe zmiany [41].

Niektórzy badacze postrzegają zdolności dynamiczne jako zdolności wyższego 
rzędu, które wpływają na rozwój zdolności operacyjnych [13, 41]. Zdolności dyna-
miczne wpływają na zmianę zdolności operacyjnych, rekonfigurując je odpowiednio 
do zmieniającego się otoczenia. Rekonfiguracja odnosi się do trafności, aktualności 
i efektywności, przez które rekonfigurowane zdolności operacyjne są dopasowane do 
otoczenia. Często zdolności dynamiczne są postrzegane jako kombinacje prostych 
zdolności i rutyn z nimi związanych [15]. Tak więc zdolności dynamiczne są definio-
wane jako zdolność organizacji do celowego tworzenia, rozszerzania lub zmniejszania 
swojej bazy zasobów i zdolności pod kątem zmian w jego otoczeniu [1, 13, 39, 42].

Zdolności dynamiczne umożliwiają organizacjom interpretowanie i tłumaczenie 
informacji pochodzących z ich środowiska stosownie do szans i zagrożeń. Oznacza 
to, że dynamiczna zdolność organizacji wymaga ustawicznego poszukiwania twór-
czych rozwiązań pojawiających się problemów w wymiarze strategicznym [14, s. 23].

Pozwalają one organizacjom wykorzystać zidentyfikowane zdolności i bronić istnie-
jących przewag konkurencyjnych przez: rozszerzenie, zmianę, ponowne przydzielenie 
lub modyfikację istniejących zasobów, zdolności lub kompetencji [13, 15 41]. Rozwój 
zdolności dynamicznych, zwłaszcza menadżerskich, a także ich przełożenie na efek-
tywność funkcjonowania organizacji zależy od decyzji dotyczących jednoczesnego 
inwestowania w zasoby strategiczne, rozwijania i wykorzystywania tych zasobów. Te 
dwa wybory powinny iść w parze, jako że nie można np. tylko inwestować w zasoby, 
a następnie ich nie rozwijać i nie wykorzystywać. Zatem dopiero właściwe konfigu-
racje oraz łączne wykorzystanie zasobów i zdolności na poszczególnych poziomach 
funkcjonalnych organizacji pozwalają tworzyć wartość w długim okresie [14, s. 23].

Literatura wyjaśnia również, że dynamiczne zdolności są raczej budowane niż 
kupowane na rynku, zależne od ścieżki i są osadzone w organizacji [34]. Ze względu 
na ich osadzenie w organizacji zdolności te są unikalne i trudne do imitowania przez 
konkurentów [26].

Organizacje potrzebują zdolności dynamicznych, które pozwalają im tworzyć, 
rozszerzać i modyfikować sposoby, w jakie zarabiają na życie. Jednakże zaniedbu-
jąc rozwijanie zdolności dynamicznych, są w niebezpieczeństwie utraty ich sku-
teczności [17, 39]. Dlatego ten rodzaj zdolności organizacyjnych reguluje tempo 
rozwoju organizacji przez mikroprocesy odczuwania (szybkość i zakres poszuki-
wania szans), postępowania w ślad za szansami (praktyki podejmowania decyzji), 
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rekonfigurowania (skodyfikowana i ukryta wiedza służąca przeprowadzaniu zmian), 
przebiegające w czasie zespalania stosowanych rutyn organizacyjnych z indywidu-
alnymi regułami zachowań wyznaczającymi granice zmian. Kierując się tą logiką, 
zdolności dynamiczne są powiązane z efektywnością organizacji pośrednio, gdyż 
ich oddziaływanie jest mediowane przez rozwój zasobów i zdolności o potencjale 
strategicznym [10, s. 41].

Warte przytoczenia są ustalenia dokonane przez Peteraf i in. odnoszące się do 
odmienności między głównymi podejściami do rozumienia tego rodzaju zdolno-
ści przez: Teece’a, Pisano, Shuena (TPS) i Eisenhardt i Martina (EM), które zostały 
przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3.  Istotne różnice między koncepcjami zdolności dynamicznych Teece’a, Pisano 
i Shuena oraz Eisenhardt i Martina

Zdolności dynamiczne 
i pytanie o:

Wg koncepcji Teece’a, Pisano i Shuena 
(1997) 

Wg koncepcji Eisenhard i Martina  
(2000) 

Warunki brzegowe Ramy wytycza środowisko szybkich zmian 
technologicznych
„Podejście to jest szczególnie istotne 
w świecie Schumpetera”

Ramy wytyczają warunki brzegowe 
samego środowiska
Logika Teece’a i in. „wytycza warunki 
brzegowe na rynkach wysokich prędkości 
(high-velocity markets)” 

Trwałość przewagi Zdolności dynamiczne mogą być 
źródłem trwałej przewagi w określonych 
warunkach
Trwałość zależy od tego, „jak łatwo 
[dynamiczne] zdolności mogą być 
sklonowane przez konkurentów”

Zdolności dynamiczne nie mogą być 
źródłem trwałej przewagi w każdych 
warunkach
W zasadzie dynamiczne zdolności „same 
są nietrwałe”; jako najlepsze praktyki, 
„dynamiczne zdolności są substytucyjne”, 
naruszając tym samym kluczowy warunek 
VRIN

Przewaga 
konkurencyjna

Zdolności dynamiczne mogą być źródłem 
przewagi konkurencyjnej
„Zdolności dynamiczne (…) 
odzwierciedlają zdolności organizacji do 
osiągnięcia nowych i innowacyjnych form 
przewagi konkurencyjnej”

Zdolności dynamiczne mogą być źródłem 
przewagi konkurencyjnej tylko w pewnym 
zakresie
Zdolności dynamiczne są „bardziej 
jednorodne (…) niż zwykle zakłada się”

Źródło: [30].

Rozbieżność między przedstawionymi w tabeli 3 dominującymi (w świetle 
wyników badań Peteraf i  in. koncepcja TPS była wykorzystana w 1721 opraco-
waniach, natomiast Eisenhard i Martin – w 671 opracowaniach) podejściami teo-
retycznymi jest najbardziej widoczna w odniesieniu do warunków, które dotyczą 
konstruktu zdolności dynamiczne. Są to warunki brzegowe, które opisują, gdzie 
i kiedy zdolności dynamiczne mogą wystąpić jako narzędzie odpowiedzi na zasad-
nicze pytanie, w jaki sposób organizacja może osiągnąć i utrzymać przewagę kon-
kurencyjną. Według koncepcji Teece’a i in. ma to miejsce w warunkach szybkich 
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zmian technologicznych. Warunki te są  integralną częścią ich konceptualizacji 
zdolności dynamicznych.

Natomiast zdaniem Eisenhardt i Martina warunkiem brzegowym zdolności dyna-
micznych są rynki wysokich prędkości, czyli takie, w których granice rynku są niewy-
raźne, realizowane z powodzeniem modele biznesowe są niejasne, a uczestnicy rynku 
(odbiorcy, dostawcy, konkurenci) są wieloznaczni i niestali. Wynika to z poczynio-
nych przez nich obserwacji, że skuteczne wzorce zdolności dynamicznych zależą od 
dynamiki rynku. Ponieważ w ich opinii obraz dynamicznych zdolności przedstawiony 
przez TPS można uznać za prawdziwy, gdy rynki są umiarkowanie dynamiczne, ale 
na rynkach wysokich prędkości, w których strategicznymi imperatywami są szyb-
kość i zdolność adaptacji, zdolności dynamiczne nabierają innego charakteru. Dyna-
miczne zdolności nie są skomplikowanymi, szczegółowymi, analitycznymi procesami, 
ale raczej „prostymi, empirycznymi, niestabilnymi procesami o nieprzewidywalnych 
rezultatach. Dlatego stają się one trudne do utrzymania na rynkach wysokich pręd-
kości” [15, s. 1105–1121].

Jednak to w odniesieniu do drugiej kwestii, w jaki sposób organizacja może utrzy-
mać przewagę konkurencyjną w obliczu konkurencji, poglądy EM i TPS różnią się 
najostrzej. TPS charakteryzuje zdolności dynamiczne jako zdolność do osiągnięcia 
nowych form przewagi konkurencyjnej, co sugeruje, że dynamiczne zdolności mogą 
być źródłem przewagi konkurencyjnej per se. Peteraf i in. twierdzą, że trwałość prze-
wagi w koncepcji TPS zależy od tego, jak łatwo zdolności mogą zostać sklonowane 
przez konkurentów. EM nie zgadzają się z tym, twierdząc, że same w sobie zdolności 
dynamiczne mogą być źródłem konkurowania, lecz nie trwałej przewagi. Zdaniem 
EM zdolności dynamiczne są substytucyjne, naruszając tym samym kluczową zasadę 
VRIN, która musi zostać spełniona, aby zdolność mogła zapewnić trwałą przewagę. 
Natomiast TPS twierdzą, że to łatwość imitowania determinuje trwałość przewagi 
konkurencyjnej. Z koli EM zauważają, że w przypadku zdolności dynamicznych ekwi-
finalność oddaje nieimitowalność, co jest bez znaczenia dla trwałej przewagi. Ponadto 
EM sugerują, że przewaga konkurencyjna, która wynika ze zdolności dynamicznych 
opartych na „najlepszych praktykach”, może być raczej niewielka i nieistotna.

Mimo zauważonych rozbieżności trzeba zwrócić uwagę, że TPS i EM są zgodni 
co do tego, że zdolności dynamiczne mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej. 
Obie koncepcje odnoszą się również do kluczowych kwestii, a mianowicie: czym są 
zdolności dynamiczne, jakie wywierają skutki i na jakich warunkach działają [30].

3. Przegląd konceptualizacji zdolności operacyjnych

Zdolności zwykłe poza zdolnościami dynamicznymi stanowią ów pozostały 
podzbiór zdolności organizacyjnych, o którym wspominano. Identyfikacja atrybutów 
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zdolności operacyjnych pozwoli na rozpoznanie ich funkcji w rozwoju przedsię-
biorstwa i stworzy wyraźne granice odróżniające ten typ zdolności od pozostałych 
pokrewnych konstruktów.

Zdolności zwykłe nazywane są również statycznymi [11], na poziomie zerowym 
[41], pierwszego rzędu [12] i substancjalnymi [44]. Jednak najbardziej powszechne 
wydaje się nazywanie ich pierwszego rzędu lub zwykłymi [39] albo operacyjnymi [19].

W tabeli 4 zaprezentowano definicje pojęciowe zdolności operacyjnych wybra-
nych autorów.

Tabela 4. Wybrane definicje pojęciowe zdolności operacyjnych

Autor Definicja

Makadok (2001) Zdolności zwykłe (operacyjne) przyczyniają się do poprawy jakości istniejących 
procesów i produktów przedsiębiorstwa, co bezpośrednio (lub pośrednio) wpływa 
pozytywnie na jego wyniki.

Winter (2003) Zdolność operacyjna to wysokiego poziomu rutyna lub zbiór rutyn, które 
w połączeniu z wcześniejszymi jej implementacjami wpływają na zestaw opcji 
decyzyjnych przekładających się na wytworzenie rezultatów określonego typu.

Kaplan i Norton (2008) Zdolności operacyjne obejmują rozwój i dostarczenie produktów.

Newey i Zahra (2009) Zdolności operacyjne umożliwiają przedsiębiorstwu wykonywanie swoich głównych 
działań operacyjnych.

Wu, Melnik i Flynn
(2010) 

Zdolności operacyjne są specyficznym zestawem umiejętności, procesów i procedur 
opracowanym w ramach systemu zarządzania operacyjnego, które są regularnie 
stosowane w rozwiązywaniu problemów konkretnej firmy przez skonfigurowanie 
zasobów operacyjnych.

Helfat i Winter (2011) Zdolności operacyjne umożliwiają firmie wykonywanie działalności na bieżąco 
za pomocą mniej lub więcej tych samych technik w tej samej skali, aby wspierać 
istniejące produkty i usługi adresowane do tej samej populacji klientów.

Drnevich i Kriauciunas 
(2011) 

Zdolności zwykłe umożliwiają przedsiębiorstwu „życie” w krótkim okresie, a więc 
pozwalają na prowadzenie bieżącej działalności za pomocą mniej więcej tych samych 
technik, w tej samej skali, z oferowaniem istniejących produktów i usług tej samej 
populacji.

Inan i Bititci (2015) Zdolności operacyjne są ważne dla podtrzymania i poprawy wyników biznesowych.

Źródło: [13, 19, 22, 23, 26, 28, 41, 43].

Istniejące konceptualizacje pozwalają dostrzec, że zdolności operacyjne służą 
organizacji do „zarabiania na życie” [41], gdyż umożliwiają jej wykonanie głównych 
działań operacyjnych, takich jak tworzenie i sprzedaż produktów lub dostarcza-
nie usług [17, 41]. Proces rozwoju produktu reprezentuje typową zdolność opera-
cyjną, ponieważ jest sposobem na obecne generowanie przychodów i zysków [28]. 
Hermetyzują one zarówno jawne elementy (np. zasoby, praktyki), jak i elementy 
niejawne (np.: know-how, zestawy umiejętności, przywództwo), służące do roz-
wiązywania rozmaitych problemów i radzenia sobie z niepewnością. Zdolności 
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operacyjne są więc „tajnym składnikiem” w wyjaśnianiu i utrzymywaniu przewagi 
konkurencyjnej [43].

Organizacje wykorzystują zdolności zwykłe, aby zapewnić ciągłość działalności 
[13]. Jednakże w niestabilnych warunkach otoczenia (środowiska) zdolności zwykłe 
mogą być dalece niewystarczające do tego, aby dostosować się do zmian wyłącznie 
przez podtrzymanie ciągłości operacji prowadzonych w przeszłości. Ta argumenta-
cja sugeruje, że większy dynamizm środowiska może osłabić wpływ zdolności zwy-
kłych na wyniki przedsiębiorstwa.

Badania empiryczne prowadzone w ciągu ostatnich kilkunastu lat przyczyniają się 
też do lepszego zrozumienia rozwoju zdolności operacyjnych, jaki w znacznym stopniu 
dokonuje się przez traktowanie organizacji jako jednego aktora. Oznacza to, że orga-
nizacja jako jednolity podmiot nabiera doświadczenia w działalności. Jednak pewne 
niejasności pojawiają się na poziomie wewnątrzorganizacyjnym. Wewnątrzorganiza-
cyjna niejednorodność zdolności operacyjnych wynika z dwóch mechanizmów [2]. 
Po pierwsze, organizacje mogą się różnić w zakresie doświadczenia, np. liczbą wcze-
śniejszych relacji (np. aliansów). Po drugie, organizacje mogą się różnić domeną ich 
doświadczenia, np. kontekstami badań i rozwoju czy projektami selekcji.

Badania empiryczne wskazują również granice procesu akumulacji doświadczeń 
jako funkcję zmniejszającego się nabywania dodatkowego doświadczenia i różnic 
w potencjale do uczenia się [32]. Dostrzega się, że interakcje między zdolnościami 
dynamicznymi i operacyjnymi również następują przez endogennie ukierunkowaną 
przedsiębiorczość [28].

4.  Identyfikacja cech różnicujących zdolności 
dynamiczne od zdolności operacyjnych

Zrozumienie zdolności dynamicznych nabiera ostrości, gdy porównać je ze zdol-
nościami zwykłymi. C. E. Helfat i M. A. Peteraf [18] podkreślają, że zdolności dyna-
miczne nie wpływają bezpośrednio na efekty organizacji, w której są osadzone, ale 
pośrednio przyczyniają się do tego przez wpływ na zdolności operacyjne. Choć zdol-
ności dynamiczne obejmują zdatność do tworzenia, integrowania i rekonfigurowania 
zdolności operacyjnych [27], to zdolności operacyjne obejmują rozwój i dostarcze-
nie produktów [23] i mogą bezpośrednio wpływać na wyniki. Analiza porównaw-
cza atrybutów obu rodzajów zdolności organizacyjnych pozwala na ustalenie różnic 
i podobieństw między nimi, co przedstawiono w tabeli 5. Skoncentrowanie uwagi 
na tych wyróżnikach jest niezwykle przydatne pod kątem badań empirycznych, gdyż 
stanowi podstawę do opracowania narzędzi pomiaru i oceny.
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Tabela 5. Niektóre atrybuty zdolności zwykłych i dynamicznych

Kryteria analizy 
porównawczej

Atrybuty zdolności organizacyjnych

Zwykłych Dynamicznych

Cel Sprawność techniczna w funkcjach 
biznesowych podyktowana 
wykorzystywaniem istniejącej szansy

Osiągnięcia współgrają z potrzebami 
klienta oraz tworzonymi 
i wykorzystywanymi nowymi szansami 
technologicznymi i biznesowymi

Tryb nabywania Zakup lub budowa (uczenie się) Budowa (uczenie się)

Kluczowe procedury Najlepsze praktyki Sygnowanie procesów

Menadżerskie akcenty Kontrola kosztów Przedsiębiorcza orkiestracja aktywów 
i przywództwo

Priorytet Robienie rzeczy właściwie Robienie właściwych rzeczy

Imitowalność Względnie imitowalne Nieimitowalne

Rezultat Techniczne dopasowanie (sprawność) Ewolucyjne dostosowanie (innowacje) 

Źródła przewagi 
konkurencyjnej

Zdatność do podtrzymywania 
przewagi konkurencyjnej w krótkim 
okresie

Zdatność do ponawiania przewag 
konkurencyjnych w długim okresie

Dynamizm otoczenia Duża burzliwość otoczenia 
zmniejsza rolę zdolności zwykłych 
w podtrzymaniu przewagi 
konkurencyjnej i odwrotnie

Duża burzliwość otoczenia zwiększa 
rolę zdolności dynamicznych 
w ponawianiu przewag 
konkurencyjnych i odwrotnie

Oddziaływanie na inne 
zdolności

Brak dowodów empirycznych 
oddziaływania na zdolności 
dynamiczne. Jednakże wysoki 
poziom zdolności zwykłych stanowi 
odpowiednią bazę dla istnienia 
zdolności dynamicznych.

Zmiana zdolności operacyjnych

Zasoby Profesjonalizacja wykorzystywania 
istniejących zasobów

Tworzenie i wykorzystywanie nowych 
zasobów

Horyzont czasowy następstw 
wykorzystania zdolności

Krótki Długi

Metody postępowania Rutynowe Nieznane – podyktowane zmianą 
sposoby prowadzenia biznesu

Ukierunkowanie aktywności 
biznesowej

Zyskowność Wzrost/Rozwój organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [13, 19, 20, 30, 38, 39, 41, 43].

Zdaniem Teece’a zdolności zwykłe mogą być mierzone w stosunku do wymagań 
określonych zadań, takich jak: wydajność pracy, obroty magazynowe czy czas reali-
zacji. Tym samym mogą być porównywane wewnętrznie lub zewnętrznie do najlep-
szych praktyk branżowych. Najlepsze praktyki operacyjne są to te, które zwiększają 
szybkość, jakość i efektywność. Zwykłe zdolności są uważane za wysokie, gdy organi-
zacja osiągnęła najlepsze praktyki, a jej bazę stanowią ludzie o odpowiednich umie-
jętnościach i zaawansowane wyposażenie. Zdolności zwykłe można więc traktować 
jako osiągnięcie sprawności technicznej i „robienie rzeczy właściwie” w zakresie 
podstawowej działalności operacyjnej, administracyjnej i zarządzaniu. Stwierdził on 
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także, że zdolności dynamiczne regulują też inne działania organizacyjne. Dzięki nim 
przedsiębiorstwo może generować wyższe zyski przez rozwój i wytwarzanie zróżni-
cowanych produktów i usług adresowanych na nowe i istniejące rynki, na których 
jest silny popyt na nie. Zdolności te umożliwiają przedsiębiorstwu integrację, budo-
wanie i rekonfigurację zasobów wewnętrznych i zewnętrznych na rzecz utrzymania 
pozycji lidera w stale zmieniających się środowiskach biznesowych. Silne zdolno-
ści dynamiczne umożliwiają przedsiębiorstwu wytwarzanie nie tylko najlepszych 
danego typu produktów, lecz także dostarczenie unikalnej i wyjątkowej wartości dla 
nabywców, akcjonariuszy i innych interesariuszy [39]. Zwykłe zdolności są często 
fundamentalnymi i mogą wspierać przewagę konkurencyjną w krótkim okresie. Rze-
czywiście, w krajach rozwijających się, opanowanie istniejących technologii i prak-
tyk może być ważniejsze od innowacyjności. Ale per se nie przyniosą długofalowego 
sukcesu, chyba że konkurencja jest słaba ze względu na rządowe nałożenie barier dla 
konkurencji lub inne bariery instytucjonalne i kulturowe dla konkurencji. Wysokie 
zdolności dynamiczne pozwalają organizacjom dostosować się do zmian rynkowych 
i technologicznych, a także szerzej – do celów społecznych [39]. Podczas gdy zdolno-
ści zwykłe i związane z nimi najlepsze praktyki są rozrzucone po całym świecie [7], 
przez co łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej najlepsze praktyki można naśladować. 
Przykładowo wcześniej niejedno know-how było niejawne i zastrzeżone. Teraz jest 
zdecydowanie inaczej. Wiedza jawna, czyli kodowana (np. w postaci instrukcji, pro-
cedur) i artykułowana, jest łatwiejsza do transferowania.

Wiedza ta  jest dostępna w  podręcznikach, instytucjach otoczenia biznesu  
(np.: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, w firmach konsul-
tingowych), a internet, zapewniając niski koszt połączenia, służy do przyspieszenia 
jej rozpowszechniania. Ze względu na możliwość imitacji zdolności zwykłe są nie-
wystarczające do długoterminowego przetrwania i rozwoju, z wyjątkiem bardzo sta-
bilnych i chronionych środowisk biznesowych [13].

Zdolności dynamiczne wręcz przeciwnie, są bardzo trudne do ujednolicenia przez 
organizacje. Zazwyczaj nie dają się one wyrównywać. Jednym z powodów takiej sytu-
acji jest to, że mogą one być ugruntowane w unikalnych dla każdej organizacji pro-
cesach, osadzone w historii i personelu. Niepewność co do rzeczywistych powiązań 
przyczynowych sprawia, że są one trudne do naśladowania, a nawet ekwifinalne. 
Kluczowe zdolności dynamiczne, takie jak przewidująca identyfikacja nowych szans 
rynkowych, obejmują analizę, ocenę i wnioskowanie, które są trudne do kodyfikacji, 
a zatem trudne do naśladowania. Zdolności dynamiczne są silne, kiedy przywódz-
two jest roztropne. Zdolności dynamiczne w rzeczywistości mogą wzmocnić roz-
tropność lidera [39].

Zdolności dynamiczne mogą być zarówno słabe, jak i mocne [17, 39]. Słabe zdol-
ności dynamiczne mogą osłabić długoterminowe perspektywy danej organizacji. Rze-
czywiście, inercja może być korzystniejsza niż głęboko błędne działanie. W kategoriach 
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matematycznych zdolności dynamiczne mogą przyjmować nie tylko pozytywne, lecz 
również negatywne wartości. Zdolności dynamiczne częściowo rezydują w samym 
przywódcy, czyniąc takie zdolności jeszcze bardziej idiosynkratycznymi. Zdolności 
zwykłe wymagają dobrej administracji i zarządzania. Zdolności zwykłe są ważne dla 
efektów osiąganych przez przedsiębiorstwa, to jednak są one pozbawione długoter-
minowego wpływu na zarządzanie zmianą, która jest istotną częścią wysokich zdol-
ności dynamicznych [39].

Jak wspomniano, większość ze zdolności określonych przez Eisenhardt i Martina 
[15] jako zdolności dynamiczne, takie jak: rozwój produktu i nawiązywanie alian-
sów, może być właściwie traktowana jako zdolności zwykłe. Jak wynika z zestawienia 
w tabeli 5, zwykłe zdolności wspierają „robienie rzeczy właściwie”. Tylko zdolności 
dynamiczne zapewniają dopasowanie ewolucyjne, które jest powiązane z innowa-
cją i „robieniem właściwych rzeczy”, a przy tym konstytuują zmiany w środowisku 
biznesowym [39].

Mówiąc inaczej, zdolności zwykłe umożliwiają organizacji produkcję i sprzedaż 
określonego (ale statycznego) zestawu produktów i usług. Jednakże zdolności zwykłe 
nie pozwalają określić, czy aktualny harmonogram produkcji jest prawidłowy (lub 
nawet opłacalny) oraz czy podążać tą ścieżką w przyszłości. Gdy produkcja orga-
nizacji jest dostosowana do tego, co chce rynek, silne zdolności zwykłe mogą być 
wystarczające do uzyskania tymczasowej przewagi konkurencyjnej, ale niewystar-
czające, aby uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną w zmieniającym się otoczeniu 
biznesowym [39]. Turbulentne otoczenie osłabia bezpośredni skutek zdolności ope-
racyjnych na przewagę konkurencyjną przez zakłócenie ciągłości ich istnienia i efek-
tywności [29]. Paradoksem zdolności operacyjnych jest to, że aby zakwalifikować je 
jako zdolności, wymagają one pewnej rutynizacji, ale w obliczu egzogennego wstrząsu 
rutynizacja może potencjalnie stać się źródłem inercji, nieprzystosowania do rynku, 
a ostatecznie porażki [39]. Według Teece’a „prawdziwa praca” przy budowaniu prze-
wagi organizacyjnej obejmuje tworzenie i wykorzystywanie zdolności dynamicznych.

Skoro zdolności dynamiczne są definiowane jako zdolność organizacji do rekon-
figurowania zdolności operacyjnych, to oznacza, że przyczyniają się one do adaptacji 
i ewolucji organizacji [28], a zatem odróżniają się od zdolności operacyjnych tym, że 
kładą szczególny nacisk na procesy zarządzania zmianami [25].

Pozytywna rola zdolności dynamicznych wobec zdolności operacyjnych jest 
wzmocniona turbulencją środowiska. W opcjach strategicznych dynamiczne zdolno-
ści dają możliwość podejmowania nowych szans, które najprawdopodobniej będzie 
można zmaterializować w turbulentnym otoczeniu.

Oprócz zidentyfikowanych powyżej różnic można też wskazać na pewne podo-
bieństwa obu rodzajów zdolności organizacyjnych. Generalnie zarówno zdolności 
zwykłe, jak i zdolności dynamiczne ułatwiają rozwiązywanie problemów decyzyj-
nych w warunkach niepewności, dzięki czemu menadżerowie mogą wykonywać 
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niejednoznaczne i skomplikowane zadania. Dodatkowo wspólną ich cechą jest tryb 
ich nabywania, o ile odnosi się on do procesu uczenia się. Otóż eksploatacja zdolności 
w czasie sprawia, że rozwijają się one przez cały ten czas, w głównej mierze odbywa 
się to dzięki procesom uczenia się. Ponadto oba rodzaje zdolności:

 � są specyficzne dla organizacji;
 � wyłaniają się stopniowo w czasie;
 � są niejawne; uczestnicy mogą nie zdawać sobie sprawy z ich istnienia;
 � są rozwijane na ścieżce zależności, pod wpływem historii firmy i działania jej 

decydentów;
 � są empirycznie potwierdzone przez ich aplikację na rzecz rozwiązania proble-

mów, jakie napotykają organizacje [16]. Stąd ich istnienie można stwierdzić, 
badając je ex post.
Występowanie pewnych wspólnych cech zdolności zwykłych i zdolności dynamicz-

nych sprawia, że granice między tymi rodzajami zdolności organizacji są rozmyte.

Podsumowanie

W pakiecie zdolności organizacyjnych wyodrębniono dwa typy zdolności: dyna-
miczne i operacyjne. Natura przedmiotu ich działań umożliwiła odróżnienie funkcji 
obu typów zdolności w rozwijaniu organizacji.

Przegląd definicji pojęciowych zdolności dynamicznych i operacyjnych pozwolił 
ustalić najważniejsze różnice między nimi. Rozpoznano m.in., że zdolności dyna-
miczne i operacyjne mają odmienne przeznaczenie, tj.: odpowiednio długo- i krót-
koterminową poprawę wyników. Choć zarówno zdolności zwykłe, jak i dynamiczne 
mogą być wykorzystywane przez top menadżerów do wypracowywania pożądanych 
wyników.

Podkreślono, że zdolności operacyjne nie spełniają kryteriów VRIN i nie mogą 
służyć do utrzymania przewagi konkurencyjnej w długim okresie. I to właśnie z tego 
względu, że są mniej wyróżniające, mogą być zlecone na zewnątrz [39], w przeciwień-
stwie do zdolności dynamicznych, których nie można kupić na rynku.

Zdolności dynamiczne przez badaczy są lokowane na poziomie strategicznym, 
podczas gdy zdolności zwykłe stanowią przedmiot działania na poziomie opera-
cyjnym. Takie zaszeregowanie zdolności dynamicznych podyktowane jest tym, że 
pomagają organizacji w nabywaniu przekonania potwierdzającego lub odrzucającego 
potrzebę zmian w wymaganych aktywach. Natomiast zdolności zwykłe są wykorzy-
stywane do zapewnienia ciągłości działalności.

Z analizy literatury wynika, że w badaniach jest też doceniana rola kontekstu. 
W polu badań zdolności dynamicznych i operacyjnych nie oddziela się działania 
od kontekstu. Badacze sugerują, że większy dynamizm środowiska może osłabić 
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wpływ zdolności zwykłych na wyniki przedsiębiorstwa, ponieważ w niestabilnych 
warunkach otoczenia zdolności zwykłe mogą być dalece niewystarczające do tego, 
aby dostosować się do zmian wyłącznie przez podtrzymanie ciągłości operacji pro-
wadzonych w przeszłości.

Podsumowując prezentowaną rolę dynamiki środowiska, należy jednoznacznie 
stwierdzić istnienie zależności – im bardziej turbulentne środowisko organizacji, tym 
bardziej wzrasta pozytywna rola zdolności dynamicznych niż operacyjnych w podtrzy-
maniu przewagi lub wyników. Przy czym badacze dostarczają też argumentów na ist-
nienie interakcji między zdolnościami dynamicznymi a zdolnościami operacyjnymi.

Ustalenia te sprawiają, że praktyka może traktować zdolności dynamiczne jako 
remedium na wzrost turbulencji otoczenia, o ile można traktować ten typ zdolno-
ści jako narzędzie w rękach top menadżerów. Problem ten nadal jest przedmiotem 
toczącej się dyskusji między naukowcami. Otóż w świetle studiów literatury można 
stwierdzić, że teoria zdolności dynamicznych jest szczątkowa, choć poznanie tych 
zdolności narasta. W konsekwencji prace empiryczne dotyczące zdolności dyna-
micznych są w początkowym stadium.
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ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE VERSUS ZDOLNOŚCI 
OPERACYJNE

Streszczenie

Celem opracowania jest identyfikacja cech różnicujących zdolności dynamiczne od zdol-
ności operacyjnych. W pierwszej kolejności wyjaśniono, czym są zdolności organizacyjne. 
Następnie rozpoznano pakiet zdolności organizacyjnych, przyjmując za kryterium rolę zdol-
ności w rozwoju organizacji. Zakładając, iż istniejące w literaturze definicje konstruktów 
– zdolność dynamiczna i zdolność operacyjna są wyrazem rozumienia przez badaczy tych 
konstruktów, dokonano przeglądu istniejących ich (konstruktów) konceptualizacji. Dzięki 
temu odsłonięto poglądy wybranych badaczy odnośnie znaczenia nadawanego przez nich 
tym konstruktom do celów badań. Ustalenia w zakresie wyróżników obu typów zdolności 
nie wyczerpały tematu wytyczania granicy między tymi zdolnościami. Wręcz przeciwnie, 
ujawniły, że granice między tymi zdolnościami są rozmyte i warto kontynuować badania 
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nad ustaleniem tego, co konstytuuje te dwa typy zdolności organizacyjnych, i wytyczeniem 
cech odróżniających je od siebie.

Słowa kluczowe: zdolności dynamiczne, zdolności operacyjne, 
przewaga konkurencyjna, dynamizm środowiska

DYNAMIC CAPABILITIES VERSUS OPERATIONAL CAPABILITIES

Abstract

The aim of the research paper is the identification of the characteristics which differentiate 
dynamic capabilities from operational capabilities. First, it was explained what operational 
capabilities are. Next, the set of the operational capabilities was recognized with the use of 
the criteria of the role of capabilities in the development of the organization. Assuming that 
the specialist literature definitions of the constructs – dynamic capability and operational 
capability, are the expression of the constructs’ understanding by the researchers, the existing 
(constructs) conceptualizations were reviewed. It helped to present the views of the selected 
researchers on the meaning given by them to these constructs for research purposes. The 
arrangements in the domain of characteristics in both types of capabilities did not exhausted 
all subjects of demarcation between these capabilities. On the contrary, they showed that the 
bounds between these capabilities are indistinct and it is worth continuing researches on 
finding out what constitutes these two types of organizational capabilities as well as marking 
their distinguishing features.

Key words: dynamic capabilities, operational capabilities, 
competitive advantage, dynamism environment




