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Wstęp 
 

We współczesnej gospodarce sukces osiągają te firmy, które dzięki nieustającej 
modernizacji są bardziej konkurencyjne i mogą zaproponować produkty bardziej 
atrakcyjne dla nabywcy. Presja ciągłej modernizacji poszczególnych sektorów jest 
konsekwencją nasilającej się konkurencji wynikającej z procesów globalizacji  
i upowszechnianych pod jej wpływem standardów technologicznych oraz regional-
nej integracji gospodarek krajowych.  

W opracowaniu przedstawiono konsekwencje zjawiska konkurencji oraz de-
terminanty konkurencyjności sektorów i przedsiębiorstw. Przedstawiono również 
zestawienie czynników wyznaczających konkurencyjność podmiotów oraz przegląd 
definicji konkurencyjności przedsiębiorstw. 

 
Konsekwencje zjawiska konkurencji 

 
Modernizacja sektorów i przedsiębiorstw ma służyć zwiększeniu ich konkuren-

cyjności oraz poprawie konkurencyjności całej gospodarki. Ze względu na olbrzy-
mie znaczenie problematyka ta ma bardzo szerokie ujęcie w literaturze przedmiotu. 
Zwiększenie konkurencyjności wymusza promowanie mechanizmu konkurencji  
w gospodarce, gdyż przyczynia się ona do maksymalizacji wielkości produkcji oraz 
zrównywania ilości produktów, które chcą nabyć konsumenci, z ofertą dostawców 
tych produktów. Rynek konkurencyjny umożliwia bowiem najbardziej efektywną 
alokację zasobów, gdyż wytwarza największą ilość dóbr przy danym poziomie 
możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw oraz przy określonym poziomie popytu 
zgłaszanego przez konsumentów. Zbiór pozytywnych następstw konkurencji ujęto 
w tabeli 1. Mimo wagi, jaką przykłada się we współczesnym świecie do promowa-
nia konkurencji oraz jej korzyści, należy wskazać także na jej negatywne skutki dla 
społeczeństw wielu krajów (tabela 2). 
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Tabela. 1. Pozytywne konsekwencje konkurencji występującej w świecie realnym  
 
Lp. Wyszczególnienie 
1 Konkurenci obsługują niekiedy także te segmenty rynku, które są nieatrakcyjne 

dla innych firm. 
2 Konkurenci mają możliwość wpływać na wzrost branży, współfinansując koszty 

rozwoju rynku. Firmy te mogą ponosić część kosztów standaryzacji produktów, 
bądź zatwierdzać nową technologię. Dodatkowo przez swój image (jeśli są firma-
mi prestiżowymi) mogą poprawiać wiarygodność całej branży. 

3 Konkurenci wspólnie ponoszą koszty walki z nowo wchodzącymi do branży 
przedsiębiorstwami. 

4 Konkurencja jest najistotniejszym motorem redukcji kosztów, ulepszania produk-
tów i uwzględniania zmian technologicznych. 

5 Konkurencja pozwala na ciągłe zapewnienie wartości – dotyczy to sfery produkcji 
poprzez obniżanie kosztów jednostkowych bez pogarszania jakości wyrobu oraz 
odnosi się do metod pracy i zarządzania pozwalających na wzrost efektywności 
działania. 

6 Konkurencja zapewnia zwiększenie wartości przez działania polegające na stałej 
weryfikacji produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo w celu ich 
ulepszenia. 

7 Konkurencja kreuje innowacyjność, przejawiającą się m.in. w pojawianiu się 
nowych produktów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jankowska, 2002, s. 78; Faulkner i Bowman, 
1996, s. 35. 
 

Tabela 2. Negatywne konsekwencje konkurencji występującej w świecie realnym  
 

Lp. Wyszczególnienie 
1 Ogranicza liczbę miejsc pracy i obniża standard życia w krajach, które przegrały 

walkę konkurencyjną. Należy oczekiwać, że w przyszłości za sprawą rosnących 
dysproporcji w dochodach różnice w poziomie życia ludności w poszczególnych 
regionach świata będą się pogłębiały. 

2 W sytuacji, gdy każdy konkuruje z każdym, następuje zatracenie wartości konku-
rencyjności. 

3 Uwzględnia tylko jeden wymiar społecznej i ludzkiej historii, tj. ducha rywalizacji. 
Prowadzi to do zwiększania efektywności działania kosztem więzi międzyludzkich.  

4 Ogranicza, wyznaczając dopuszczalne kierunki, cały proces życia i rozwoju czło-
wieka oraz społeczeństwa. Nadmierna konkurencja prowadzi do jej masowego 
odrzucenia przez społeczeństwo oraz do zantagonizowania grup społecznych. 

5 Dokonywanie przez przedstawicieli konkurujących przedsiębiorstw przekupstwa 
urzędników państwowych, którzy mogą wydać korzystne dla tych przedsiębiorstw 
decyzje, „psujące” obraz państwa i jego przedstawicieli w oczach obywateli. Prze-
kupstwa te są konsekwencją nieskutecznego działania instytucji państwa. 

6 Dyskredytowanie konkurentów oraz ich produktów w oczach opinii publicznej 
przez nieuczciwą reklamę lub inne działania przestępcze. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Grupa Lizbońska, 1996, s. 141; Przybyciński, 
2000, s. 25-26. 
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Należy podkreślić, że konkurencja jest tym czynnikiem, który warunkuje 
rozwój gospodarki światowej oraz stwarza szansę – w sytuacji sprostania konku-
rencji ze strony przedsiębiorstw z innych krajów – na poprawę warunków życia 
społeczeństwa. Stąd jej dalsze pogłębienie, mimo wielu negatywnych konsekwen-
cji, jest nieuchronne w szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. 

Rosnące natężenie konkurencji na światowych rynkach wymusiło zaintereso-
wanie poprawą konkurencyjności podmiotów, będącej jednym z istotnych elemen-
tów konkurencji (Mantura, 2002, s. 87). Terminu „konkurencyjność” używa się w 
teorii i praktyce powszechnie w odniesieniu do różnych podmiotów, gdyż konku-
rencyjność jest zasadniczą cechą, którą rozważa się w odniesieniu do każdego 
podmiotu, ich układów oraz do każdego z czynników na nie wpływających. Przyj-
muje się, że współcześnie konkurencyjność stała się podstawowym celem dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych oraz dla całego społeczeństwa. Konkuren-
cyjność jest bowiem niezbędnym warunkiem, dzięki któremu dobra i usługi są pro-
jektowane i produkowane w sposób umożliwiający największe zwroty inwestorom, 
a największą satysfakcję konsumentom (Grupa Lizbońska, 1996, s. 137).  

 
Definiowanie zjawiska konkurencji 

 
Analizy dotyczące definiowania i oceny konkurencyjności wskazują na stoso-

wane przez nauki ekonomiczne uszczegóławiające założenia badawcze, dotyczące 
zakresu konkurencji, podmiotu konkurencji i przedmiotu konkurencji. 

Zależnie od zakresu i specyfiki rynku, można wskazać na różne czynniki decy-
dujące o konkurencyjności gospodarki (tzw. konkurencyjność systemowa), będącej 
wypadkową konkurencyjności na poszczególnych poziomach (rysunek 1).  

Poziom metaekonomiczny dotyczy czynników umożliwiających innowacyjność 
i konkurencyjność całej gospodarki. Na poziomie tym dąży się do (Meyer-Stamer, 
1996, s. 2): 
− wypracowania konsensusu społecznego co do zasad gospodarki rynkowej  

i otwarcia na świat, 
− kształtowania podstaw struktury systemu prawnego, politycznego i ekonomicz-

nego, pozwalających koncentrować aktywność uczestników rynku na procesie 
uczenia się społeczeństwa wzmacniającym jego innowacyjność oraz kreującym 
podstawy konkurencyjności i wzrostu, 

− promowania realizacji średnio- i długoterminowej strategii rozwoju ukierunko-
wanej na rozwój techniki, przemysłu i konkurencyjność. 
Poziom makroekonomiczny jest nakierowany na tworzenie stabilnych warun-

ków działalności przedsiębiorstw. Oznacza to tworzenie niezmiennych i przejrzys-
tych zasad działalności, zgodnych z kierunkiem przemian gospodarczych. Istotnym 
elementem stabilności warunków działania jest m.in. tworzenie przejrzystego sys-
temu kształtowania cen i finansowania działalności, polityka państwa zapobiegająca 
powstawaniu monopoli oraz polityka kursowa ułatwiająca eksport produktów.  

Podejmowane działania makroekonomiczne są uzupełniane przez działania na 
poziomie mezoekonomicznym dotyczące funkcjonowania poszczególnych podsys-
temów gospodarki. Celem tych działań jest tworzenie przez instytucje państwa i 
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grupy społeczne korzystnych warunków gospodarowania dla firm stanowiących 
podstawę konkurencyjności gospodarki. 

 
Rys. 1. Determinanty konkurencyjności systemowej  
 
 
  Poziom metaekonomiczny   

  
• czynniki społeczno-
kulturowe   

  • systemy wartości   

  

• podstawowy schemat 
organizacji polityczno-
ekonomicznej   

  
• zdolność do formuło-
wania strategii i polityki   

       
Poziom makroekonomicz-
ny   

Poziom mezoekonomicz-
ny 

• polityka budżetowa   
• polityka infrastruktu-
ralna 

• polityka monetarna   • polityka edukacyjna 
• polityka fiskalna     • polityka przemysłowa 
• polityka konkurencji   • polityka środowiskowa 
• polityka walutowa   • polityka regionalna 
• polityka handlowa   • polityka eksportowa 
  

Konkurencyjność syste-
mowa 

 • polityka importowa 
       

  
Poziom mikroekonomicz-
ny   

  
• kompetencje kierownic-
twa, strategia korporacji   

  
• zarządzanie innowacja-
mi   

  
• integracja z sieciami 
technologicznymi   

  

• współpraca z dostaw-
cami, producentami i 
odbiorcami   

Źródło: Lubiński, 1995, s. 38. 
 
 
 

W ramach działań na poziomie mezo dąży się do kształtowania czynników 
wspierających konkurencyjność: infrastruktury materialnej (transport, telekomuni-
kacja i systemy energetyczne), polityki edukacyjno-szkoleniowej, badawczej i tech-
nologicznej oraz polityki handlowej i systemów regulacyjnych (np. normy ochrony 
środowiska, techniczne normy bezpieczeństwa), przyczyniających się do powsta-
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wania narodowych przewag konkurencyjnych. W kształtowaniu warunków działal-
ności na poziomie mezo duże znaczenie ma współpraca między decydentami go-
spodarczymi na szczeblu państwa z przedstawicielami przedsiębiorstw reprezentu-
jącymi poszczególne sektory gospodarki. 

O konkurencyjności mikroekonomicznej decyduje jakość posiadanych przez 
przedsiębiorstwo zasobów oraz umiejętności zarządzających, dotyczące wykorzy-
stania tych zasobów dla poprawy konkurencyjności podmiotu. Działania te muszą 
uwzględniać zmiany technologiczne i organizacyjne zachodzące na rynku oraz 
działania innowacyjne podejmowane w przedsiębiorstwie. 

W literaturze istnieją sprzeczne poglądy dotyczące określenia podmiotu konku-
rencji. Według P. Krugmana konkurować mogą jedynie przedsiębiorstwa. Stąd, 
według jego poglądu, nie można mówić o konkurowaniu gospodarek na rynkach 
międzynarodowych. Według m.in. M. Portera, skoro przedsiębiorstwa jednego kra-
ju częściej niż przedsiębiorstwa innych krajów uzyskują przewagę w wyniku kon-
kurowania, to można i należy się zajmować kwestią konkurencyjności gospodarek 
narodowych (Porter, 1990, s. 1). Zgodnie z tym poglądem, należy ustalać, dlaczego 
w jednym kraju łatwiej, a w drugim trudniej rozwinąć się przedsiębiorstwom do 
poziomu pozwalającego skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych. 
Stąd w publikacjach Porter podkreślał konieczność rozróżnienia między przewagą 
konkurencyjną przedsiębiorstwa a kraju (Gorynia, 1996, s. 344). Wynika to z różnic 
w sposobie patrzenia przez podmioty na otoczenie gospodarcze oraz z innego od-
czuwania różnorodnych uwarunkowań gospodarczych. Oprócz przedsiębiorstw i 
krajów obiektem badań konkurencyjności są również sektory, w których przedsię-
biorstwa prowadzą swą działalność. Przyjmuje się, że dany kraj nie może być kon-
kurencyjny we wszystkich sektorach, gdyż może konkurować tylko w tych, w któ-
rych kreowane są szczególne czynniki produkcji (Porter, 2001, s. 192).  

Zdaniem autora należy podkreślić, że to właśnie przedsiębiorstwa lub ich sto-
warzyszenia konkurują na zmieniającym się rynku, działania zaś podejmowane na 
poziomie meta-, makro- i mezoekonomicznym tworzą klimat do ich działalności. 
Czynniki meta-, makro- i mezoekonomiczne – wpływając na konkurencyjność – 
decydują o tworzeniu sprzyjających warunków działania dla przedsiębiorstw dane-
go kraju lub regionu (konkurencyjność mikro).  

Przedmiotem konkurencji może być oferta dotycząca produktu lub posiadanego 
zasobu. Podmioty muszą konkurować zarówno o zasoby stanowiące składniki nie-
zbędne do powstania oferty produktowej, jak i o możliwość skutecznego dotarcia  
z gotowym już produktem do potencjalnego nabywcy. Bez pozyskania dobrej oferty 
zasobów niezbędnych do powstania produktu przedsiębiorca nie może zaoferować 
produktu atrakcyjnego dla jego nabywcy. 

Należy podkreślić, że mimo olbrzymiego znaczenia konkurencyjności podmio-
tów gospodarczych dla ich dalszego funkcjonowania, istnieją znaczne różnice w 
określaniu jej miejsca w zbiorze celów przedsiębiorstw (tabela 3). 
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Tabela 3. Główne cele zarządzania przedsiębiorstwem  

Polska Pozostałe kraje Europy Środ-
kowej 

Unia Europejska (UE-15) 

1. Osiągnięcie pozycji 
lidera rynku 

1. Wzrost wartości firmy 1. Konkurencyjność 

2. Wzrost wartości firmy 2. Osiągnięcie pozycji lidera 
rynku 

2. Wzrost wartości firmy 

3. Konkurencyjność 3. Konkurencyjność 3. Osiągnięcie pozycji lidera 
rynku 

4. Satysfakcja właścicieli 4. Satysfakcja właścicieli 4. Satysfakcja właścicieli 
5. Satysfakcja pracowni-

ków 
5. Satysfakcja pracowników 5. Wzrost wartości akcji 

6. Wzrost wartości akcji 6. Wzrost wartości akcji 6. Satysfakcja pracowników 
Źródło: Roland …, 2004. 
 

Według badań ankietowych przeprowadzonych przez firmę Roland Berger 
Strategy Consulting, wśród kadry zarządzającej średnimi i dużymi firmami konku-
rencyjność jest podstawowym celem działania przedsiębiorstw w krajach UE-15. W 
krajach Europy Środkowej, w tym także w Polsce, istnieje duża świadomość zna-
czenia konkurencyjności, lecz nie jest ona podstawowym celem przedsiębiorstw. 
Złożoność czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw spowo-
dowała, że w literaturze przedmiotu są stosowane bardzo różnorodne podejścia do 
jej definiowania. W ujęciu mikroekonomicznym konkurencyjność jest oceniana 
poprzez analizę relacji podmiotu gospodarczego, jego potencjału, możliwości, 
umiejętności, struktury rynku i występujących na nim szans strategicznych (Ska-
wińska, 2002, s. 76). Zgodnie z tym podejściem. Faulkner i Bowman (1996, s. 35) 
wyróżniają konkurencyjność operacyjną, dotyczącą technicznych umiejętności nie-
zbędnych do funkcjonowania na określonym rynku, oraz konkurencyjność syste-
mową obejmującą działania podejmowane przez podmiot (zapewnianie wartości, 
zwiększenie wartości oraz innowacyjność). Według M. J. Stankiewicza konkuren-
cyjność może być traktowana jako agregat złożony z potencjału konkurencyjności, 
przewagi konkurencyjnej, instrumentów konkurowania oraz pozycji konkurencyjnej 
(tabela 4).  
Elementy te są ze sobą ściśle powiązane i zachodzą między nimi zależności przy-
czynowo-skutkowe. Optymalna jest sytuacja, gdy konkurencyjność podmiotów jest 
wypadkową równoczesnego wykorzystania wszystkich tych elementów. Gdy pod-
mioty wykorzystują jedynie część elementów lub, gdy zmiany któregoś z czynni-
ków osłabiają możliwość wykorzystania pozostałych elementów decydujących o 
konkurencyjności analizowanego podmiotu, ich konkurencyjność jest mniejsza  
i mniej trwała w porównaniu z oczekiwaną.  

Podejście M. J. Stankiewicza bardzo szeroko ujmuje problematykę konkuren-
cyjności oraz wskazuje na czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw i całej 
gospodarki. Wymusza to korzystanie z całościowych ocen czynników decydujących 
o wypracowaniu konkurencyjności przez analizowany podmiot.  
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Tabela 4. Zestawienie czynników wyznaczających konkurencyjność podmio-
tów  
Nazwa czynnika Opis czynnika 

Potencjał konku-
rencyjności 

- W wąskim zakresie obejmuje wszystkie zasoby wykorzystywane 
lub dostępne do zastosowania przez podmiot w trakcie jego działal-
ności. 
- W szerokim znaczeniu dotyczy kultury przedsiębiorstwa, struktury 
organizacyjnej, wizji strategicznej oraz stosowanego w przedsię-
biorstwie sposobu tworzenia strategii. 

Przewaga konku-
rencyjna 

- Traktuje się ją zawsze jako kategorię względną, odnoszącą się do 
pozycji konkurującego przedsiębiorstwa lub kraju. 
- Tworzy konfigurację składników potencjału konkurencyjności 
(czyli zasobów umożliwiających budowanie przewagi konkurencyj-
nej), które dają możliwość generowania bardziej skutecznych in-
strumentów konkurowania w porównaniu z innymi podmiotami. 
- Można ją oceniać z punktu widzenia: 
� trwałości – zależnej od rodzaju instrumentów konkurowania oraz 
od ich niepowtarzalności – jeśli przewaga opiera się na bardziej 
rzadkich zasobach i kompetencjach, to jest ona trudna do zniwe-
lowania, co wpływa na jej znaczną trwałość i utrudnia walkę 
konkurencyjną innym podmiotom, 

� rozmiaru rozumianego jako różnica między konkurentami, doty-
czącego cech istotnych dla uczestników analizowanego rynku; 
cechy te są oceniane na tle wyników osiąganych przez konkuren-
tów. 

Instrumenty 
konkurowania 

Służą wywołaniu u potencjalnego kontrahenta zainteresowania 
ofertą przedsiębiorstwa, które powinno doprowadzić do zawarcia 
transakcji między uczestnikami rynku. 

Pozycja konku-
rencyjna 

- Jest uzależniona od skuteczności stosowania instrumentów konku-
rowania. 
- Determinuje osiągnięcie przez firmę przewagi konkurencyjnej, 
wyznacznikiem zaś tej przewagi jest określona pozycja konkuren-
cyjna. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stankiewicz, 2000, s. 97; Gorynia, 2002, s. 50 
 
Stanowią one podstawę działań służących uzyskaniu konkurencyjności w przyszło-
ści. Podejście to wskazuje również na zbiór czynników określających konkurencyj-
ność oraz na miary służące jej ocenie. 

Inni autorzy definiują konkurencyjność przedsiębiorstwa jako1: 
− proces, w którym uczestnicy rynku – dążąc do realizacji swych interesów – 

próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty ceny, jakości lub innych 
cech wpływających na decyzję zawarcia transakcji (Cyrson, 2000), 

− zdolność przedsiębiorstwa do zrównoważonego rozwoju w długim okresie oraz 
dążność do utrzymania i powiększania udziałów rynkowych (Lubiński, 1995), 

− zdolność forsowania własnych systemów celów, zamierzeń lub wartości (Jakó-
bik, 2001), 

− zdolność zwiększenia przez przedsiębiorstwo efektywności wewnętrznego 

                                                 
1 Przywołane definicje zaczerpnięto ze Skawińska, 2002, s. 76. 
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funkcjonowania przez umocnienie i poprawę swojej pozycji na rynku (Jantoń-
Drozdowska, 1994), 

− zdolność do projektowania, wytwarzania i sprzedawania towarów, których ce-
ny, jakość i inne walory są bardziej atrakcyjne od odpowiednich cen towarów 
oferowanych przez konkurentów (Flajterski, 1999), 

− umiejętność osiągania i/lub utrzymywania przewagi konkurencyjnej (Gorynia, 
1999), 

− rywalizacja i współpraca jednocześnie prowadząca do poznania istotnych tech-
nologii oraz wymagań klientów (Hampder-Turner i Trompenaars, 2000). 
Przytoczone definicje określają istotę konkurencyjności, nie wskazując jednak 

na sposób jej pomiaru oraz na czynniki decydujące o jej osiągnięciu. Jednocześnie 
konieczność dokonywania porównań konkurencyjności poszczególnych podmiotów 
wskazuje na relatywizm konkurencyjności analizowanych przedsiębiorstw. 

Według podejścia Z. Pierścionka przedsiębiorstwo „… określa się jako konku-
rencyjne wśród pewnej grupy firm, z punktu widzenia danej grupy interesariuszy, 
jeśli realizuje na odpowiednim poziomie ich cele lub/i posiada potencjał do realiza-
cji tych celów w przyszłości” (Pierścionek, 2003, s.177). Proponowana definicja 
wskazuje na konieczność oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa z punktu wi-
dzenia różnych grup interesariuszy. Do oceny konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz pozycji konkurencyjnej Z. Pierścionek (2003, s. 184–187) proponuje analizę:  
− efektywności działalności przedsiębiorstwa, realizowaną przez ocenę udziału 

firmy w rynku i poziomu rentowności działalności, co obrazuje stopień dosto-
sowania oferty firmy do preferencji klientów oraz stan i kierunki zmian efek-
tywności prowadzonej działalności, 

− cech najistotniejszych z punktu widzenia odbiorców, które decydują o wyborze 
oferty firmy przez jej klientów, jakości zasobów i kompetencji, to jest umiejęt-
ności pracowników danego przedsiębiorstwa, umiejętności technologicznych, 
marketingowych, zarządzania, a także oceny zasobów finansowych, poziomu 
technologii, lokalizacji, posiadanych kontraktów oraz zdolności firmy do zmian 
wywołanych zmianami w konkurencji, w danym segmencie rynku, 

− opartą na metodach mieszanych takich jak analiza portfelowa i analiza kluczo-
wych czynników sukcesu. 
Konkurencyjność podmiotów jest oceniana poprzez porównanie osiągniętych 

korzyści z działalności gospodarczej z tymi, które uzyskują konkurenci. Ocena bie-
żącej konkurencyjności dotyczy oceny osiągniętych wyników, ocena zaś przyszło-
ści i zdolności konkurencyjnej jest dokonywana poprzez analizę związków przy-
czynowo-skutkowych i prawdopodobieństwa osiągnięcia przez konkurentów okre-
ślonych przepływów finansowych (Bossak i Bieńkowski, 2004, s. 34).  

W tabeli 5 przedstawiono istotę zasadniczych nurtów myślenia o źródłach 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
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Tabela 5. Nurty myślenia o źródłach przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa  
Nurt Opis nurtu 
Podejście 
pozycyjne 
(industrial 
organiza-
tion theory) 

− Jest oparte na analizie specyfiki branży, w której to przedsiębiorstwo 
działa. 

− Podkreśla się znaczenie otoczenia, w jakim przedsiębiorstwo działa oraz 
jego wpływ na podejmowane decyzje i działania. 

Podejście to rozwinął i upowszechnił w latach 80. XX wieku M. Porter, 
który uważał, że podstawą do uzyskania przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstwa jest zdolność firmy do lepszego radzenia sobie z siłami konku-
rencyjnymi, niż robią to pozostali uczestnicy rynku. Według tego podejścia 
konkurencyjność firmy zależy od natężenia pięciu sił konkurencyjnych w 
sektorze.  

Podejście 
zasobowe 
(resource-
based 
view of 
the firm) 
 

− Podkreśla, że przewaga konkurencyjna jest wynikiem unikatowości po-
siadanych przez firmę zasobów (umiejętności, kompetencji) obejmują-
cych m.in. wiedzę, organizację działalności, metody zarządzania, techno-
logię, doświadczenie, markę i patenty pozwalające przedsiębiorstwu uni-
kać działań konkurencji lub je ograniczać. 

− Uzyskana przewaga konkurencyjna wynika z trudności konkurentów w 
zdobyciu analogicznych lub zbliżonych zasobów decydujących o sukce-
sie. 

W analizach dokonywanych według podejścia zasobowego oprócz oceny 
kluczowych kompetencji dokonuje się identyfikacji nowych potrzeb, no-
wych produktów i technologii, które będą stanowić podstawę budowania 
nowych, kluczowych kompetencji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gorynia i Schroeder, 1999, s. 39; Bossak i Bień-
kowski, 2004, s. 74; Pierścionek, 2003, s. 97. 

 
Rozwój technologiczny na świecie powoduje, że dokonują się znaczne zmiany 

w znaczeniu poszczególnych czynników produkcji. Rola tradycyjnych czynników 
wytwórczych, takich jak zasoby naturalne, klimat, lokalizacja, kwalifikacje siły 
roboczej oraz kapitał, jest w dalszym ciągu bardzo duża. W wyniku kolejnych re-
wolucji przemysłowych coraz większego znaczenia nabierają jednak takie czynniki, 
jak infrastruktura2 komunikacyjna oraz kwalifikacje kadry zarządzającej. Na wzrost 
znaczenia kapitału intelektualnego jako czynnika decydującego o uzyskaniu prze-
wagi konkurencyjnej wskazuje m.in. P. Drucker, podkreślając, że wiedza staje się 
podstawowym zasobem ekonomicznym, pozostałe zaś czynniki zaczynają przej-
mować rolę uzupełniającą (Strojny, 1990, s. 12). Doprowadziło to do powstania 
odrębnej koncepcji zarządzania wiedzą, co wskazuje na olbrzymią rolę tego czyn-
nika w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. 

 

                                                 
2 Infrastruktura to „... ogół podstawowych urządzeń i instytucji niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania gospodarki”. Do cech dziedzin infrastrukturalnych zalicza się wysoką 
majątkochłonność i kapitałochłonność, duży udział kosztów stałych w strukturze kosztów, 
niepodzielność ekonomiczną i techniczną, występowanie tzw. kosztów zewnętrznych oraz 
uzyskiwanie korzyści z prowadzenia działalności na dużą skalę (T. Dołęgowski, 2002, s. 
124). 
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Uwagi końcowe 
 
Podsumowując rozważania zawarte w opracowaniu należy podkreślić, że: 

1. Konkurencyjność stała się jednym z najistotniejszych celów podmiotów gospo-
darczych i społeczeństwa; 

2. Istnieją ogromne kontrowersje dotyczące konsekwencji rosnącego natężenia 
konkurencji na rynku; 

3. W literaturze istnieje bardzo dużo niejednoznacznych definicji konkurencyjno-
ści, które niejednokrotnie nie wskazują na czynniki niezbędne do jej osiągnięcia 
i często odwołują się do porównań między podmiotami; 

4. Niejednoznaczność definicji konkurencyjności wiąże się z dużą różnorodnością 
podejść do definiowania źródeł przewagi konkurencyjnej; 

5. W trakcie dokonywania oceny konkurencyjności przedsiębiorstw konieczne jest 
uwzględnienie punktu widzenie poszczególnych interesariuszy. 

 
 

Competitiveness Determinants of Sectors and Enterprises. 
Theoretical Formulation 

 
Summary 

The paper presents a review of views concerning consequences of the competi-
tion occurrence and characterizes the actual essence of this occurrence. Particular 
emphasis was put on defining competition and on pointing out factors which deter-
mine subjects’ competitiveness. 

   
Literatura 

 
Bossak J., Bieńkowski W., 2004, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i 
przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa. 
Dołęgowski T., 2002, Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach 
gospodarki globalnej. Implikacje dla sektora usług, SGH, Warszawa 2002. 
Faulkner D., Bosman C. (1996), Strategie konkurencji, Gebethner & S-ka, Warsza-
wa. 
Gorynia M., 1996, Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polity-
ka ekonomiczna, „Ekonomista”, nr 3. 
Gorynia M., 2002, (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a 
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań. 
Gorynia M., Schroeder J., 1999, (red.), Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja 
działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, zeszyt 278. 
Grupa Lizbońska, 1996, Granice konkurencji, Poltex, Warszawa. 
Jankowska B., 2002, Wpływ grup interesów na konkurencyjność w świetle koncep-
cji rent-seeking, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2. 



Pawe ł  F r ączek  

 

17 

Lubiński M., 1995, Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, w: 
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania i perspek-
tywy. Raporty. Studia nad konkurencyjnością, IRiSS, Warszawa 1995. 
Mantura W., 2002, Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsię-
biorstw, w: E. Skawińska, Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego, PTE, Poznań. 
Pierścionek Z.,2003, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, War-
szawa. 
Porter M., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 
1990. 
Przybyciński T., 2000, Konkurencja a sektor bankowy w Polsce. Wybrane zagad-
nienia teorii i polityki konkurencji, AGH, Warszawa 2000. 
Roland Berżer, 2004, Perspektywy przywództwa w Polsce – podsumowanie wyni-
ków „CEE Leadership Study”. www.finanse.info.pl/biblioteka z 28.01.2004 
Skawińska E. (2002) (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, 
PWN, Warszawa–Poznań. 
Stankiewicz M. J., 2000, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, 
„Gospodarka Narodowa”, nr 7-8. 


