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Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego. 
Wybrane problemy

Streszczenie

Celem rozważań jest próba wyjaśnienia wpływu konkurencyjności na funkcjo-
nowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazanie ważności tej orientacji 
dla efektywnego zarządzania tymi jednostkami. Wyjaśniono także takie pojęcia jak: 
konkurowanie, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, potencjał konkurencyj-
ny oraz instrumenty konkurowania. Określono również wyznaczniki orientacji ryn-
kowej zarządzania jednostek samorządu terytorialnego (jst). W końcowej części 
artykułu poddano ocenie jakość świadczenia usług publicznych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego. Artykuł należy zaliczyć do kategorii „przegląd literatury”.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, zarządzanie, marketing terytorialny, kon-
kurencyjność jednostek samorządu terytorialnego. 

Kody JEL: M19

Wstęp 

Reforma administracyjna oraz decentralizacja władzy dokonana w Polsce wpłynęły na 
wykreowanie nowej roli samorządów terytorialnych, które przejęły odpowiedzialność za 
swój rozwój, samodzielnie nim kierując. Potrzeby odbiorców są obecnie bardzo zróżnicowa-
ne, co przyczynia się do zmiany podejścia samorządowców do nich. Samorządy, w wyniku 
przemian ustrojowych, uzyskały z jednej strony, większą swobodę w decydowaniu o kierun-
kach swojego rozwoju, choć z drugiej strony, stały się bardziej zależne od warunków oto-
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czenia i mechanizmów gospodarki rynkowej. Jednostki terytorialne, w efekcie przeobrażeń 
systemowych oraz gospodarczych, które zaszły w Polsce w ostatnich dwudziestu latach, 
zmuszone zo stały do rywalizowania między sobą na zasadach konkurencji wolnorynkowej. 
Silna rywalizacja wymusiła na władzach jednostek samorządu terytorialnego (jst.) potrzebę 
kreowania wyrazistych wizerunków własnych ośrodków, opartych na istotnych i unikalnych 
wyróżnikach. Kształtowanie pożądanego obrazu w otoczeniu jest jednym z najtrudniejszych 
zadań, które należy realizować w ramach zarządzania jst. Proces ten determinuje wiele czyn-
ników, których uwzględnianie konieczne jest w dłuższej perspektywie czasowej. Jedną z ta-
kich determinant jest właściwy dobór instrumentów zarządzania.

W nowych, rynkowych uwarunkowaniach, samorządy nie mogą ograniczać się do tra-
dycyjnych form dostarczania usług publicznych społecznościom lokalnym, lecz powinny 
podejmować działania ukierunkowane na odbiorcę i jego potrzeby. Skuteczne działanie 
współczesnych instytucji samorządowych wymaga, zatem zmiany podejścia do interesanta. 
Jednostki samorządu terytorialnego w dobie zmian społeczno-gospodarczych i konkuren-
cji powinny przyjąć orientację prorynkową ukierunkowaną na potrzeby swoich odbiorców 
(Rosa, Smalec 2011).

Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego – próba 
definicji

Przedmiotem ogromnego zainteresowania stała się w ostatnich latach konkurencyjność 
jednostek samorządu terytorialnego, czego wyrazem jest szybko rosnąca liczba publikacji 
na ten temat. Konkurencja jest zjawiskiem ekonomicznym warunkującym rozwój gospodar-
ki, przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego. Nie ma jednej definicji kon-
kurencyjności, ale najprościej można powiedzieć, że jest to zdolność organizacji do konku-
rowania, stawiania czoła konkurentom i wygrywania tej rywalizacji. Można też powiedzieć, 
że konkurencyjność to zdolność do budowania bogactwa i dobrobytu. W odniesieniu do 
konkurencji, konkurencyjność pokazuje pozycję jednej organizacji w stosunku do innych, 
porównując jakość jej działania i osiągane rezultaty w kategoriach wyższości (jest konku-
rencyjna) lub niższości (nie jest konkurencyjna).

Konkurencja i mechanizm rynkowy kształtują zasady postępowania organizacji oraz wa-
runkują ich rozwój. Najbardziej rozwiniętą koncepcję konkurencyjności organizacji zapro-
ponował M.J. Stankiewicz. Traktuje on konkurencyjność organizacji jako agregat (system) 
złożony z czterech elementów. Elementami strukturalnymi, a zarazem podsystemami sys-
temu „konkurencyjność organizacji”, poddawanymi wpływom otoczenia ogólnego i wcho-
dzącymi w interakcje z otoczeniem konkurencyjnym są (Kusa 2008, s. 57-66):
 - potencjał konkurencyjności, którym jest ogół zasobów materialnych i niematerialnych 

organizacji, niezbędnych do tego, aby mogło ono funkcjonować na rynkowej arenie kon-
kurencji;

 - przewaga konkurencyjna, definiowana jako efekt takiego wykorzystywania potencja-
łu konkurencyjności organizacji (uwzględniającego uwarunkowania otoczenia), jakie 
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umożliwia efektywne generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i skutecznych instrumen-
tów konkurowania;

 - instrumenty konkurowania, które można określić jako środki świadomie kreowane przez 
organizację w celu pozyskania kontrahentów dla przedstawionej lub projektowanej 
(przyszłej) oferty;

 - pozycja konkurencyjna, rozumiana jako osiągnięty przez organizację wynik konkuro-
wania w danym sektorze, rozpatrywany na tle wyników osiąganych przez konkurentów.
Konkurencja jest pojęciem funkcjonującym na wielu płaszczyznach, jedną z nich są 

jednostki samorządu terytorialnego (Olesiński, Predygier 2009, s. 150-153). Zagadnienie 
konkurencyjności samorządu terytorialnego jest zagadnieniem istotnym nie tylko z punktu 
widzenia analiz ekonomicznych, ale również z uwagi na jej znaczenie dla polityki makro-
ekonomicznej państwa. Istnieje bowiem silna korelacja między efektywnością funkcjono-
wania na poziomie regionalnym i lokalnym a efektywnością w realizowaniu funkcji publicz-
nych przez państwo, np. podział funkcji i zadań, powiązania istniejące pomiędzy budżetem 
centralnym a budżetami lokalnymi. Konkurencyjność samorządu terytorialnego postrzegana 
jest w kontekście umiejętności adaptowania przez nie pozytywnych trendów pojawiających 
się w otoczeniu, kreujących dla nich korzyści wewnętrzne i zewnętrzne, np. rozwój przed-
siębiorczości, kreowanie rozwoju lokalnego (Marciniuk-Kluska 2009, s. 173). Pojęcie kon-
kurencyjności bywa rozmaicie rozumiane, nierzadko używane jest też bez bliższego okre-
ślenia jego znaczenia. 

Według definicji W. Dziemianowicza dotyczącej konkurencyjności w aspekcie jedno-
stek samorządowych, zagadnienie konkurowania analizowane jest na tle zdolności do po-
zyskania sponsorów lub inwestorów, maksymalizowania liczby zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich oraz docelowo koncentruje się na wykreowaniu ich pozytywnego wizerunku 
w otoczeniu. Natomiast zgodnie z ogólną definicją T. Sztuckiego (1996), konkurencja to 
zespół działań, za pomocą których uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów 
i osiągania zysków, przedstawiają nabywcom korzystniejsze niż inni oferty zakupu bardziej 
atrakcyjnych towarów i usług, sprzedawanych po dogodniejszych cenach i przy silnie od-
działującej promocji. Definicję konkurencyjności na poziomie lokalnym należy uznać za za-
gadnienie o złożonym charakterze, które rozpatrywać należy kompleksowo przez dokonanie 
pogłębionej analizy czynników kształtujących poziom konkurencyjności w danej jednostce 
samorządu terytorialnego i wpływających na jej atrakcyjność inwestycyjną. Do szczególnie 
ważnych czynników zaliczamy (Marciniak-Kluska 2009, s. 175):
 - ocenę polityki zarządzania majątkiem własnym i użytkowanym;
 - politykę zarządzania finansami, a w szczególności monitoring źródeł finansowania oraz 

kierunki rozdysponowania środków finansowych;
 - metody aktywizacji działalności gospodarczej oraz poziom bezrobocia;
 - stan infrastruktury komunalnej powiązany z oceną środowiska naturalnego;
 - strukturę wykształcenia mieszkańców oraz ich kwalifikacje oceniane pod kątem zapo-

trzebowania zgłaszanego przez rynek pracy;
 - poziom opieki medycznej, bezpieczeństwo i porządek publiczny;
 - oferowane możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego.
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W niniejszych rozważaniach przyjęto, że konkurencyjność jednostek samorządu teryto-
rialnego jest to „zdolność do wytwarzania trwałego wzrostu wartości dodanej i wynikające-
go stąd wzrostu dobrobytu jst. Konkurencyjność będzie traktowana jako cecha relatywna, 
określana w stosunku do innych obszarów (Domański i in. 2000, s. 99-124). Możliwość pro-
wadzenia (kontynuowania) działalności przez organizację jest uzależniona od wielu czyn-
ników, które syntetycznie określa się konkurencyjnością. Rozwój społeczno-gospodarczy, 
w tym rozwój jednostek samorządu terytorialnego w coraz większym stopniu zdetermino-
wany jest tzw. czynnikami miękkimi. Klasyczny model gospodarczy oraz model rozwoju 
jednostek samorządu terytorialnego, w którym rozwój gospodarczy zależy przede wszyst-
kim od zasobów ziemi, kapitału i pracy, podlega rozszerzeniu, przyznając istotną rolę no-
wym zasobom, takim jak: wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość. Literatura przedmiotu 
definiuje rozwój regionalny jako trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału 
gospodarczego w skali dużej jednostki terytorialnej. Pozwala to badać rozwój regionalny 
w kategoriach ilościowych i jakościowych zmian zachodzących w regionie, w grupach 
czynników charakterystycznych dla ogólnego zjawiska gospodarczego. Kluczowe znaczenie 
dla rozwoju regionalnego ma jakość regionalnego potencjału rozwoju, tj. stopień rozbu-
dowania i aktywnego wykorzystania endogenicznych przewag ‒ zasobów i kapitału jed-
nostki samorządu terytorialnego. Wśród endogenicznych czynników rozwoju wyróżniamy: 
aktywne, bierne oraz zmarnowane, tj. takie, których odtworzenie bez znaczących nakładów 
inwestycyjnych nie jest możliwe w długim okresie. Jako aktywne czynniki rozwoju regio-
nalnego definiowane są te elementy regionalnego potencjału rozwoju, które aktualnie naj-
silniej oddziałują na rozwój gospodarczy, np. wysokie kwalifikacje siły roboczej, innowa-
cyjność przedsiębiorstw działających w regionie itp. Bierne czynniki rozwoju regionalnego 
stanowią te zasoby i formy kapitału skumulowane, w regionie których pozytywny wpływ 
na rozwój gospodarczy jednostki samorządu terytorialnego wymaga pojawienia się okre-
ślonych warunków, najczęściej inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną oraz edukację 
wraz z badaniami i rozwojem, finansowanych ze środków unijnych lub pochodzących z bu-
dżetu państwa. Optymalne wykorzystanie aktywnych, endogenicznych czynników rozwoju 
regionalnego, jak również sprowokowanie zewnętrznych zdarzeń dla uruchomienia czyn-
ników biernych, będzie możliwe jedynie w określonych uwarunkowaniach (Olesiński i in. 
2009, s. 151). Konkurencyjność jednostki samorządu terytorialnego oznacza jego zdolność, 
mierzoną w odniesieniu do innych jednostek samorządu terytorialnego, do zagwarantowa-
nia społecznego i ekonomicznego otoczenia wspierającego działalność gospodarczą oraz 
proces podnoszenia ogólnego poziomu produktywności i innowacyjności wykorzystujących 
wewnętrzne i zewnętrzne zasoby ludzkie, finansowe oraz materialne. Równolegle do po-
wyższej definicji, konkurencyjność jednostki samorządu terytorialnego utożsamiano z jej 
głównymi determinantami:
 - poziomem aktywności gospodarczej, 
 - rynkiem pracy i kapitałem ludzkim,
 - dostępnością przestrzenną i teleinformatyczną,
 - przedsiębiorczością i innowacyjnością.
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W przypadku jednostki samorządu terytorialnego konkurencyjność może być postrzega-
na na kilka sposobów. Możemy mówić o konkurencyjności cząstkowej, tzn. o zdolności do 
osiągnięcia wysokiej pozycji w danej dziedzinie wśród innych jst. Jako przykłady można tu 
wskazać:
1. konkurencyjność środowiskową – zdolność do oferowania mieszkańcom, turystom i ku-

racjuszom różnorodnych i nienaruszonych działalnością ludzką walorów naturalnych;
2. konkurencyjność gospodarczą, którą możemy oddzielnie lub jednocześnie postrzegać 

jako: bezwzględną lub stosunkową wartość wytworzonych (sprzedanych) na terenie 
jednostki samorządu terytorialnego dóbr i usług, atrakcyjność lokalizacji oraz zasobów 
naturalnych (np. kopalin) położonych na terenie jednostki samorządu terytorialnego;

3. konkurencyjność socjalną – zdolność układu terytorialnego do zapewnienia mieszkań-
com pracy, opieki zdrowotnej, miejsc zamieszkania, pożądanego poziomu edukacji, 
usług komunalnych, usług kulturalno-rozrywkowych itp.;

4. konkurencyjność inwestycyjną, tzn. atrakcyjność jednostki samorządu terytorialnego do 
korzystania z oferty korzyści zewnętrznych adresowanych do lokalnych i zewnętrznych 
podmiotów gospodarczych.

Istnieje również możliwość określenia pojęcia globalnej konkurencyjności jednostki sa-
morządu terytorialnego. Będzie nią synteza wszystkich, opatrzonych stosownymi wagami 
– istotnych z punktu widzenia celu jej określania – konkurencyjności cząstkowych. Warto 
przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre z czynników konkurencyjności cząstkowych 
mogą być w stosunku do siebie sprzeczne. Konflikt taki zachodzi np. między czynnikami 
konkurencyjności środowiskowej i gospodarczej.

Część czynników konkurencyjności cząstkowych, a pośrednio i globalnej pozostaje 
poza wpływem władzy lokalnej. Sztandarowym przykładem jest tu przestrzenna lokalizacja 
jednostki samorządu terytorialnego czy też niektóre zasoby naturalne. Czynniki pozosta-
łe mogą być w mniejszym lub większym stopniu kształtowane przez wspomnianą władzę. 
Jednym z najważniejszych spośród nich jest lokalna przedsiębiorczość. Merytoryczna za-
wartość kategorii lokalnej przedsiębiorczości obejmuje lokalne podmioty gospodarcze oraz 
wypadkową skłonności mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania 
działalności gospodarczej na własny rachunek i umiejętności prowadzenia takiej działalno-
ści. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości sprzyja bezpośrednio wzrostowi konkurencyjności 
gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego mierzonej wartością wytworzonych dóbr 
i usług oraz bezpośrednio i pośrednio wzrostowi konkurencyjności socjalnej. Sam proces 
stymulowania podnosi konkurencyjność inwestycyjną.

Odniesienie pojęcia konkurencyjności do poziomu jednostki samorządu terytorialnego 
oznacza, że osiągnięcie pewnego stopnia konkurencyjności jest warunkiem decydującym 
o powo dzeniu. Sukces konkurencyjny jednostki samorządu terytorialnego uzależniony jest od 
posiadania przez nie przewagi konkurencyjnej.

Istotę przewagi konkurencyjnej można sprowadzić do tego, że dana jednostka samorządu 
terytorialnego robi coś lepiej lub inaczej od swoich konkurentów, dzięki czemu osiąga lep-
sze rezultaty. Zawsze ma ona charakter względny, tzn. uzależniona jest od tego, co dzieje 
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się wewnątrz jednostki samorządu terytorialnego i w jej otoczeniu. Strategia konkurowania 
i sukces rynkowy zależą od możliwości jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kon-
figurowania własnych zasobów i umiejętności, zdolności wyboru najkorzystniejszej areny 
konkurowania, przewidywania możliwych ruchów konkurentów, gotowości i umiejętności 
ochrony zdobytej przewagi konkurencyjnej. Na tej podstawie można stwierdzić, że zdolność 
do konkurowania zmienia się zależnie od warunków zewnętrznych i wewnętrznych możli-
wości.

Przewaga konkurencyjna wynika z asymetryczności albo wyróżnienia w dowolnym wy-
miarze (atrybucie albo czynniku) jednostki samorządu terytorialnego, dzięki któremu jest 
ona w stanie lepiej od innych obsłużyć klientów, przynieść więcej wartości i osiągnąć wyższy 
poziom efektywności. W celu osiągnięcia względnie trwałego, wysokiego poziomu efektyw-
ności, trzeba sięgnąć do źródeł konkurencyjności, należy stworzyć i odnowić konfigurację 
wielorakich przewag nad konkurentami. Przewaga konkurencyjna jednostki samorządu tery-
torialnego jest zdobywana i utrzymywana w trzech wymiarach: własności, dostępu i efektyw-
ności wykonania. W każdym z nich występują dwie orientacje: na tworzenie wartości i na 
ograniczanie swobody manewru strategicznego rywali. Z ekonomicznego punktu widzenia, 
samorząd lokalny, opierając się na racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów (do-
pasowaniu posiadanych możliwości gospodarczych do zaspokojenia potrzeb społeczności 
lokalnej), powinien dążyć do wzrostu dochodów mieszkańców i budżetu jst. oraz rozwoju 
przedsiębiorczości. Coraz częściej postrzega się jednostki terytorialne jako swoistego rodzaju 
„przedsiębiorstwa” podlegające tym samym procesom i prawom rozwoju i walki konkuren-
cyjnej, jak firmy działające na rynku. Z tego też wynikają próby zapewniania przez samorządy 
lokalne trwałych podstaw wzrostu gospo darczego i przewagi konkurencyjnej w stosunku do 
innych Ponieważ w artykule postawiono tezę, że orientacja rynkowa jest istotnym instrumen-
tem konkurowania jednostek samorządu terytorialnego, należy zdefiniować pojęcie orientacji 
rynkowej. 

Orientacja rynkowa jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z definicją autorstwa B.J. Jaworskiego i A.K. Kohliego (1990), orientacja ryn-
kowa polega na gromadzeniu przez organizację informacji o rynku, w szczególności doty-
czących bieżących i przyszłych potrzeb klientów, przekazywaniu tych informacji wszystkim 
komórkom organizacji, a następnie reagowaniu na te informacje. Takie nastawienie zatem to 
przede wszystkim połączenie następujących działań (Kowalik 2012, s. 45-48):
 - gromadzenia informacji przez organizację, 
 - rozpowszechniania zgromadzonych informacji w ramach organizacji;
 - wykorzystywania tych informacji do określenia grup docelowych, dostosowania do ich 

potrzeb oferty dóbr i usług oraz wypromowania i dostarczenia tej oferty w sposób wy-
wołujący zadowolenie nabywców.
W tak rozumianą reakcję na potrzeby rynku powinny się włączyć wszystkie komórki 

organizacji, a nie tylko odpowiedzialne za marketing.
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W literaturze przedmiotu można spotkać jeszcze inne określenia orientacji rynkowej, 
związane np. z teorią zasobów i umiejętności firmy. Zgodnie z takim ujęciem, orientacja 
rynkowa może być traktowana jako jeden z zasobów dających organizacji przewagę konku-
rencyjną. Umiejętności organizacji zorientowanych rynkowo to wyczucie rynku, reagowa-
nie na zmiany rynkowe i myślenie strategiczne. Umiejętności te łączą się ściśle z wartościa-
mi, według których funkcjonuje organizacja, i z jej kulturą. W szczególności wywodzą się 
one z tzw. otwartości kultury, jasności i przejrzystości wizji, strategii i struktury, właściwego 
modelu przywództwa, doceniania pracowników jako bardzo ważnych aktywów organizacji 
oraz stosowania doskonałych systemów informacyjnych. Kultura organizacji zorientowa-
nych na rynek jest „zorientowana na zewnątrz”, jest to kultura otwarta i partycypacyjna, 
w której ludzie uczą się na podstawie popełnionych błędów oraz akceptuje się łatwo nowych 
pracowników. Ponadto ma ona charakter pragmatyczny, tzn. najwyższy priorytet ma zaspo-
kajanie potrzeb klienta. 

Podsumowanie

Powszechnie konkurencja utożsamiana jest z działaniem przedsiębiorstwa, dla które-
go konkurencyjność oznacza zdolność do utrzymania i rozszerzania rynków zbytu, a reali-
zacja celów i maksymalizacja satysfakcji łączy się z koniecznością przedstawienia oferty 
korzystniejszej niż istniejące na rynku. Usługi publiczne to zadania służące mieszkańcom 
danej jednostki samorządu terytorialnego (zadania te realizowane są na rzecz wszystkich 
osób mieszkających na stałe lub przebywających czasowo na danym terytorium – dotyczy 
to także osób prawnych, organizacji mających siedzibę lub prowadzących działalność na 
danym terytorium). Mieszkańcy czyli klienci korzystający z usług publicznych oczekują, że 
świadczone usługi będą realizowane na odpowiednim poziomie jakościowym, niezależnie 
od liczby osób z nich korzystających – każdy nowy klient nie narusza uprawnień pozosta-
łych. W konsekwencji, istnieje uzasadniona potrzeba określenia systemu pomiaru i kontroli 
jakości realizacji usług wraz z oceną kosztów tej realizacji. Zarys oceny poziomu świadcze-
nia usług publicznych, dokonanej w przekroju trzech głównych grup, tj. usług administracyj-
nych, społecznych i technicznych, przedstawia się następująco:
 - Usługi administracyjne

Dostępność do tych usług jest dobra. Standardy ich realizacji mogą być w dużym stopniu 
kształtowane na poziomie obsługi klienta. Rynek usługodawców nie istnieje i z punktu 
widzenia prawa nie może istnieć (generalnie usługi te realizuje administracja publiczna). 
Istnieje natomiast w ograniczonym zakresie rynek usług poligraficznych (zróżnicowany 
ze względu na charakter dokumentów).

 - Usługi społeczne, ochrona zdrowia
Istnieją trudności z zapewnieniem dostępności do usług (limity liczby pacjentów i/lub 
zabiegów). W gminach wiejskich płatne usługi medyczne nie funkcjonują ze względu 
na barierę finansową. Równocześnie koszty leków i bezrobocie powodują unikanie przez 
mieszkańców racjonalnej profilaktyki zdrowotnej. Instrumenty zarządzania i realizacja 
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usług z zakresu ochrony zdrowia (standardy, polityka społeczna, kształtowanie rynku 
usługodawców) są poza zasięgiem administracji lokalnej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
współfinansuje te usługi.

 - Oświata i wychowanie oraz edukacja
Dostęp do usług oświatowych i edukacyjnych jest zadowalający. Możliwości admini-
stracji lokalnej i regionalnej w zakresie kształtowania standardów realizacji tych usług, 
kreowania polityki społecznej czy kształtowania rynku usługodawców są jednak bardzo 
ograniczone (przede wszystkim mogą dotyczyć współudziału finansowego w zapewnie-
niu infrastruktury koniecznej do ich realizacji).

 - Kultura fizyczna i rekreacja
Administracja samorządowa dysponuje dużą swobodą w zakresie kształtowania standar-
dów realizacji tych usług, ma możliwość działań strategicznych w tym obszarze (jeżeli 
posiada odpowiednie środki lub potrafi zapewnić finansowanie zewnętrzne). Ze względu 
na charakter tych usług, ich świadczenie często powierza się podmiotom rynkowym.

 - Pomoc i opieka społeczna
Standardy świadczenia usługi określają przepisy prawa, będące odzwierciedleniem po-
lityki społecznej państwa. Administracja samorządowa dysponuje rozległą autonomią 
w określaniu programów szkoleniowych dla bezrobotnych oraz w zakresie współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi (jest to specyficzny odpowiednik 
kształtowania rynku usług).

 - Mieszkalnictwo
Dostępność do lokali mieszkaniowych nie jest zadowalająca, szczególnie ze względu na 
barierę finansową. Administracja samorządowa nie może swobodnie kształtować stan-
dardów realizacji tej usługi (przepisy budowlane) czy też kształtować polityki społecznej 
w tym zakresie (brak odpowiednich środków). Ze względu na charakter tej usługi, jej 
realizacja przez podmioty rynkowe jest w pełni możliwa i powszechnie stosowana.

 - Bezpieczeństwo publiczne
Sytuacja w tym obszarze jest zła. Powodem jest brak odpowiednich środków w odniesie-
niu do narastających potrzeb oraz nieodpowiedzialna dystrybucja środków dokonywana 
przez administrację publiczną. Biorąc pod uwagę zdefiniowaną misję standardy świad-
czenia tej usługi kształtują przepisy prawa, one też odzwierciedlają politykę społeczną. 
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Competitiveness of Local Self-Governments. The Selected Problems

Summary

An aim of considerations is an attempt to explain the impact of competitive-
ness on functioning of local self-governments as well as to indicate the impor-
tance of this orientation for an effective management of those entities. There are 
also explained such notions as competing, competitiveness, competitive advantage, 
competitive potential, and instruments of competing. The author also defined the 
determinants of market orientation of local self-government management. In the 
final part of the article, the author assessed the quality of public services rendered 
by local self-governments. The article belongs to the literature review category.

Key words: local self-government, management, territorial marketing, competi-
tiveness of local self-governments. 

JEL codes: M19

Конкурентоспособность единиц местного самоуправления. 
Избранные проблемы

Резюме

Цель рассуждений – попытка выяснисть влияние конкурентоспособно-
сти на функционирование единиц местного самоуправления и указать важ-
ность этой ориентировки для эффективного управления этими единицами. 
Выяснили также такие понятия как конкурирование, конкурентоспособность, 
конкурентное преимущество, конкуренционный потенциал и инструменты 
конкурирования. Определили также детерминанты рыночной ориентации 
управления единиц местного самоуправления. В последней части статьи про-
вели оценку качества оказания публичных услуг единицами местного самоу-
правления. Статью следует отнести к категории «обзор литературы».
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Ключевые слова: местное самоуправление, управление, территориальный 
маркетинг, конкурентоспособность единиц местного самоуправления. 
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