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Przewaga konkurencyjna, renta ekonomiczna a wyniki 
przedsiębiorstwa 

Streszczenie

Mimo że przewaga konkurencyjna jest kluczowym terminem i przedmiotem ba-
dań w zarządzaniu strategicznym, jej definiowanie nie jest jednoznaczne. Dość czę-
sto przewaga konkurencyjna utożsamiana jest z umiejętnością tworzenia większej 
wartości lub renty albo wyższych lub ponadprzeciętnych wyników finansowych. 
Warto jednak podkreślić, że przewaga konkurencyjna, a nawet generowanie ren-
ty ekonomicznej nie muszą prowadzić do wyższej rentowności przedsiębiorstwa. 
Precyzyjne definiowanie i rozróżnianie pojęć wskazanych w tytule artykułu jest 
niezbędne w kontekście badań empirycznych, testowania hipotez badawczych oraz, 
generalnie, tworzenia teorii zarządzania strategicznego. Z tego względu w artyku-
le przyjęto cel główny, jakim jest identyfikacja relacji między przewagą konku-
rencyjną, rentą i wynikami przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu różnych podejść 
w zakresie kreowania konkurencyjności determinujących charakter tworzonej renty 
ekonomicznej. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: przewaga konkurencyjna, wyniki, renta ekonomiczna.

Kody JEL: L10, L20

Wstęp

Problem definicji przewagi konkurencyjnej jest dyskutowany w licznych opracowaniach 
naukowych w zarządzaniu. Dyskusja terminologiczna dotyczy nie tylko istoty samej prze-
wagi, ale także ustalenia punktu jej odniesienia oraz co oznacza jej trwałość. W rezultacie 
funkcjonuje wiele podejść definicyjnych przewagi konkurencyjnej. Jednym z przedmiotów 
krytyki jest niejasny związek przewagi konkurencyjnej z wynikami finansowymi przedsię-
biorstwa. Pojawia się wątpliwość, czy chodzi bardziej o strategię prowadzącą do przewagi, 
czy raczej o rezultat z zastosowanej kombinacji aktywności lub zasobów. Jeżeli o rezultat, 
to w jakiej postaci? 

Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie, w świetle analizy literatury z zakresu zarzą-
dzania strategicznego i ekonomii, zależności między kluczowymi zmiennymi w badaniach 
w zarządzaniu strategicznym − między przewagą konkurencyjną, rentą ekonomiczną i wy-
nikami przedsiębiorstwa. Ważnym łącznikiem między wskazanymi terminami jest pojęcie 
wartości, dlatego ono także będzie przedmiotem rozważań w artykule.

W pierwszej części artykułu omówiono związek między przewagą konkurencyjną a wy-
nikami przedsiębiorstwa, wskazując na konieczność odrębnego traktowania obu zmiennych. 
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Antecedencje wyniku firmy i przewagi konkurencyjnej są różnie pojmowane w zależności 
od przyjętej logiki generowania przewagi konkurencyjnej związanej z głównymi szkołami 
w zarządzaniu strategicznym. W kolejnej części przedstawiono analizę teorii renty w kon-
tekście zarządzania strategicznego oraz wartości, której wykreowanie przez przedsiębior-
stwo jest warunkiem koniecznym, aby rozważać istnienie renty ekonomicznej. W ostatniej 
częściej przedstawiono propozycję systemowego ujęcia omawianych pojęć, które powinna 
ułatwić ich zastosowanie w badaniach empirycznych oraz właściwe wnioskowanie.

Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa a wyniki przedsiębiorstwa

Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw jest centralną ideą w literaturze zarządzania 
strategicznego, zaś zrozumienie źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej jest głównym ce-
lem badań. Mimo że przewaga konkurencyjna jest najczęściej stosowanym pojęciem w za-
rządzaniu strategicznym, nadal pozostaje słabo zdefiniowana i zoperacjonalizowana (Ma 
2000). Mimo licznych koncepcyjnych i empirycznych badań prowadzonych nad pojęciem 
przewagi konkurencyjnej, wielu teoretyków stwierdza, że nie ma jednoznacznej definicji 
przewagi, która mogłaby być stosowana w każdym wymiarze badań (Flint, Van Fleet 2005). 
W rezultacie autorzy badań sami muszą zdecydować o zmiennych zależnych i niezależnych 
w badaniach, a mianowicie: czy przewaga konkurencyjna i wyniki (finansowe) firmy są 
równoważne, co oznacza, że inne niezależne zmienne (w tym moderujące lub mediujące) 
wpływają na nie?; czy obydwa konstrukty są różne, co wskazuje, że wynik (finansowy) fir-
my zależy od jej pozycji w zakresie przewagi konkurencyjnej? Dodatkowo, istotnym proble-
mem jest często zamienne stosowanie pojęcia przewagi konkurencyjnej ze źródłami prze-
wagi konkurencyjnej. Precyzyjna definicja przewagi konkurencyjnej oraz jej jednoznaczna 
interpretacja znacznie wzmocniłyby znaczenie akademickich badań w zakresie budowania 
i testowania teorii w tym specyficznym obszarze zarządzania strategicznego.

Szkoła pozycyjna i zasobowa to dominujące perspektywy w zarządzaniu strategicz-
nym wyjaśniające tworzenie przewagi konkurencyjnej. W żadnej z nich nie ma zaznaczo-
nej wyraźnej granicy między przewagą konkurencyjną a wyższymi (ponadprzeciętnymi) 
wynikami. Często autorzy, reprezentujący obydwa podejścia, stosują te pojęcia wręcz za-
miennie. Jednym z powodów może być fakt, że zarówno ekonomiści, jak i finansiści utoż-
samiają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa z wyższymi wynikami, w postaci wyż-
szych zysków, wyższych wyników giełdowych lub wyższych zwrotów dla akcjonariuszy. 
Ekonomiści Besanko, Dranove, Shanley i Schaefer (2013), utożsamiają przewagę konku-
rencyjną z wyższymi niż w sektorze wynikami firmy i twierdzą, że „kiedy przedsiębiorstwo 
ma wyższą stopę zysku niż średnia stopa zysku ekonomicznego innych firm konkurujących 
na tym samym rynku, firma ma przewagę konkurencyjną na tym rynku”. Definiują przy tym 
zysk ekonomiczny (2013, s. 627) jako „różnicę między zyskami uzyskanymi poprzez inwe-
stowanie zasobów w daną działalność, a zyskami, które mogłyby zostać uzyskane poprzez 
zainwestowanie tych samych zasobów w najbardziej lukratywną alternatywną działalność”. 
W podobnym stylu przewaga konkurencyjna jest opisywana przez reprezentantów podej-
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ścia zasobowego, jako „trwałe ponadprzeciętne zyski”, których źródłem są niedoskonale 
mobilne zasoby, wyspecjalizowane dla firmy (Peteraf 1993). Takie podejście do definiowa-
nia przewagi konkurencyjnej reprezentuje wielu autorów w literaturze zarządzania (Macias 
2008, s. 11; Powell 2001; Rokita 2005, s. 57). Porter (1980) wprost łączy trwałą przewagę 
konkurencyjną z trwałym zyskiem jako rezultatem zajęcia odpowiedniej pozycji w sekto-
rze. Powstaje jednak pytanie, czy rzeczywiście przewaga kosztowa lub dyferencjacyjna 
są konieczne i wystarczające dla wyższych wyników? Monopole państwowe w pewnych 
branżach mogą mieć wyższe trwałe wyniki bez przewagi kosztowej lub dyferencjacyjnej 
w stosunku do rywali. Może też zdarzyć się, że firma z najniższymi kosztami na rynku nie 
będzie miała lepszych wyników niż rywal, bo ten ma przytłaczającą przewagę w dostępie 
do dystrybucji. Chociaż przewagi w perspektywie Portera zwiększają prawdopodobieństwo 
lepszych wyników, przewaga konkurencyjna nie oznacza automatycznie wyższych wyni-
ków. Nie są to bowiem jedyne determinanty wyników przedsiębiorstwa. 

Drugą główną perspektywą wyjaśniającą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa 
jest podejście zasobowe (Barney 1991; Wernerfelt 1984). Źródłem przewagi konkurencyj-
nej są tu przede wszystkim unikatowe zasoby. Dla wygenerowania przewagi zasoby muszą 
być rzadkie, cenne, niepoddające się imitacji, niebędące w obrocie oraz niepodsiadające 
substytutów, jak również specyficzne dla firmy. Takie zasoby generują rentę ekonomiczną. 
Powiązanie między przewagą konkurencyjną (rozumianą jako unikatowe zasoby) i wyni-
kami (związanymi z rentą ekonomiczną) wydaje się być jeszcze bardziej bezpośrednie niż 
w perspektywie szkoły pozycyjnej. Podejście zasobowe wyjaśnia różnice w wynikach na 
bazie efektywności zasobów, a nie, jak to jest w przypadku szkoły pozycyjnej, określonych 
zachowań strategicznych, w formie strategii konkurowania. Wprost przyjmuje się założenie, 
iż jeśli firma posiada unikatowe zasoby, to następstwem są wyższe wyniki1. Taka interpreta-
cja podejścia zasobowego wywołała fale wątpliwości i krytyki. Nasuwały się liczne pytania, 
np. czy podejście zasobowe zakłada jakiś szczególny typ zasobów w danej branży?, czy 
dopuszcza sytuację, że więcej niż jedna firma posiada takie zasoby?, w sytuacji, jeśli dwie 
firmy posiadają zasoby zgodne z wymogami podejścia zasobowego, to co determinuje prze-
wagę jednej nad drugą? 

Zależność między przewagą a wynikami stała się zatem szczególnie problematyczna 
w nurcie zasobowym, często krytykowanym za tautologię. Wątpliwości budziła też moż-
liwość poddania testowi twierdzenia w postaci „trwała przewaga, jako unikatowe cenne 
zasoby, generuje wyższe wyniki” (Priem, Butler 2001). Aby rozwiązać ten tautologiczny 
problem nurtu zasobowego, Powell (2001; 2002; 2003) zasugerował bayesowski sposób 
wnioskowania. Polegał on na przeformułowaniu deterministycznego i jednokierunkowego 
twierdzenia we wniosek probabilistyczny, w postaci: „trwała przewaga konkurencyjna jest 
bardziej prawdopodobna w firmach, które już osiągają trwałe wyższe wyniki”. Oznacza 
to, że prawdopodobieństwo przewagi konkurencyjnej jest uwarunkowane ewidentnym 
wyższym wynikiem. Tang i Liou (2010) poszli dalej i uogólnili probabilistyczny wniosek 

1  Problem ten przedstawił Williamson (1991) wskazując na dwa zasadnicze podejścia w generowaniu wyników przedsię-
biorstw − „strategizację” i „ekonomizację”.
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Powella jako antecedencję konfiguracji zbioru zasobów i dynamicznych zdolności uczenia 
się. Jako że zdaniem wskazanych wyżej autorów, takie właściwości firmy, jak zasoby i zdol-
ności nie mogą być dostrzeżone przez zewnętrznych obserwatorów, o ich istnieniu mogą 
świadczyć wyższe wyniki odzwierciedlone w formie finansowych wskaźników, takich jak 
dochód operacyjny, udział rynkowy czy ceny akcji. Według tej indukcyjnej logiki rozumo-
wania, obecność lub nieobecność przewagi konkurencyjnej pociąga za sobą przyczynowość 
w postaci odpowiedniej konfiguracji zasobów, zdolności dynamicznego uczenia się i wyż-
szych wyników finansowych. 

Mimo często substytucyjnego lub tożsamego traktowania pojęć przewagi konkurencyjnej 
i wyników firmy, kategorycznie należy podkreślić, że są to dwa różne konstrukty, które łączy 
złożona zależność. Według Ma (2000), przewaga konkurencyjna jest terminem relacyjnym 
(relational term), a także specyficznym dla kontekstu (context-specific). Relacyjność prze-
wagi konkurencyjnej wynika z konieczności porównania pewnych wymiarów konkurencji 
między daną firmą a firmami konkurencyjnymi, co oznacza, że przewaga zależy od przyjęte-
go punktu referencji (wobec kogo przewaga jest oczekiwana i czego ma dotyczyć?) Problem 
ten był niejednokrotnie przedmiotem rozważań wielu autorów (Fiegenbaum, Hart, Schendel 
1996) i chociaż nie ma jednego stanowiska w tej sprawie, warto podkreślić, że porównanie 
przewagi konkurencyjnej między firmami zwykle prowadzi do wielowymiarowej analizy, 
w której przewaga jest wyraźnie traktowana jako odrębny konstrukt w stosunku do wyniku. 
Przewaga konkurencyjna nie jest uniwersalna, lecz zależy od specyficznego kontekstu kon-
kurencji. Przyjmując, że przewaga konkurencyjna oraz wyniki są odrębnymi zmiennymi, 
warto zaznaczyć istnienie trzech możliwych form relacji między przewagą konkurencyjną 
a wynikami firmy, mianowicie:
 - przewaga konkurencyjna prowadzi do wyższych wyników; 
 - przewaga konkurencyjna może istnieć bez wyższych wyników; 
 - wyższe wyniki mogą zaistnieć bez przewagi konkurencyjnej. 

Liczne badania wskazują, że istnieje znaczna korelacja między przewagą konkurencyjną 
a wynikami (Fahy 2000; Ma 2000; Newbert 2008; Ray, Barney, Muhanna 2004). Najczęściej 
autorzy badań wyrażają oczekiwanie, że osiągnięcie pozycji przewagi konkurencyjnej pro-
wadzi do wyższych wyników, zwykle mierzonych w konwencjonalny sposób, przez udział 
rynkowy i rentowność, czyli przy zastosowaniu podejścia pomiaru wyników finansowych 
(Fahy 2000). Innymi słowy, zakładając że przewaga konkurencyjna i wyniki są dwoma róż-
nymi wymiarami, zgodnie z tym podejściem, przedsiębiorstwa powinny koncentrować się 
na strategii ukierunkowanej na osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej wobec 
rywali, która w konsekwencji będzie prowadzić do wyższych wyników. 

Niemniej zważywszy, że przewaga konkurencyjna jest zależna od specyficznego kon-
tekstu i jest koncepcją relacyjną, nie można wykluczyć istnienia dwóch innych zależności 
między przewagą a wynikami. Trwała przewaga konkurencyjna nie zawsze prowadzi do 
wyższych wyników (Ma 2000), jak również firma może mieć wyższe wyniki nie osiągając 
przewagi konkurencyjnej wskutek np. korzystnych regulacji prawnych czy innych określo-
nych zdarzeń zewnętrznych. 
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Swego czasu kontrowersje wzbudził pogląd Barney’a i Peteraf (2003), zgodnie z którym 
wyższe wyniki nie są konieczne dla uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
Chodzi tu o problem generowania i zawłaszczania renty. Zdaniem Barney’a, wytworzona 
renta, dzięki przewadze konkurencyjnej, ale niezawłaszczona przez przedsiębiorstwo, nie 
przyniesie mu zysku. Jak jest dzielona wartość zależy od żądań interesariuszy, dlatego nie 
można utożsamiać przewagi konkurencyjnej z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. 
Przewaga konkurencyjna to potencjał zysku, a nie jego gwarant.

W naukach o zarządzaniu przewagę konkurencyjną często utożsamia się z wartością 
(Porter 1985). Niektóre definicje przewagi konkurencyjnej odnoszą się do problemu two-
rzenia wartości, chociaż różnie rozumianej. Porter (1985, s. 3) twierdzi, że „przewaga kon-
kurencyjna wynika zasadniczo z wartości, którą firma jest w stanie wykreować dla swoich 
nabywców i która przekracza koszty przedsiębiorstwa poniesione w celu jej wytworzenia”. 
Wartość przy tym jest rozumiana jako to, za co nabywcy są skłonni zapłacić, zaś wyższa 
wartość pochodzi z oferowania niższych cen niż ceny konkurentów za takie same korzy-
ści lub zapewnienie unikatowych korzyści umożliwiające ustalenie wyższej ceny. Jest to 
oczywiście opis dwóch głównych typów przewagi konkurencyjnej według szkoły pozycyj-
nej, mianowicie przywództwa kosztowego oraz dyferencjacji (Porter 1985, s. 3). Podobnie 
Peteraf i Barney (2003, s. 314) uznali, że przedsiębiorstwo posiada przewagę konkurencyj-
ną, jeśli jest w stanie stworzyć większą ekonomiczną wartość niż marginalny konkurent na 
danym rynku produktowym. Tę wartość ekonomiczną wykreowaną przez przedsiębiorstwo 
w toku dostarczania dóbr lub usług definiują jako różnicę między postrzeganymi korzyścia-
mi osiąganymi przez nabywców dóbr i usług a ekonomicznym kosztem przedsiębiorstwa 
(Peteraf, Barney 2003, s. 314). Różnica między pojęciem wartości w podejściu pozycyjnym 
i zasobowym jest taka, że w tym drugim przypadku wartość jest rozpatrywana jako korzyści 
netto. Zarówno perspektywa pozycyjna, jak i zasobowa, postrzegają przewagę konkuren-
cyjną jako nadwyżkę wartości w stosunku do wewnętrznych kosztów utraconych korzyści 
firmy lub w stosunku do kosztów w sektorze (benchmark wartości). Takie podejście jest 
bliskie ekonomicznej koncepcji nadwyżki wartości i teorii rent.

Renta ekonomiczna a wyniki przedsiębiorstwa

Coraz częściej w teorii przewagi konkurencyjnej wykorzystuje się pojęcie renty, różnie 
rozumianej, najczęściej dość luźno związanej z teorią renty ekonomicznej. Renta jest jednak 
zawsze kojarzona z nadwyżką i z lepszą sytuacją jednego przedsiębiorstwa wobec innych. 
Ta nadwyżka wartości z tytułu przewagi konkurencyjnej wyrażona jest najczęściej jako 
wyższe niż normalne wyniki (above-normal performance) lub zyski (above-normal returns) 
albo właśnie jako renta ekonomiczna (Barney 1991; Conner 1991). 

Problem z definicją renty w zarządzaniu strategicznym rozpoczyna się, gdy autor uświa-
damia sobie, że renta nie jest tożsama z zyskiem przedsiębiorstwa. Aby wyjaśnić ten fakt, 
autorzy wykorzystują różne definicje renty. Różnice te są zrozumiałe biorąc pod uwagę 
długą i dynamiczną historię rozwoju teorii renty i teorii strategii. Co warto podkreślić, wciąż 
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powstaje nowa terminologia rent dla odkrywanych nowych sposobów tworzenia przewagi 
konkurencyjnej, np. renta organizacyjna (Amit, Schoemaker 1993), renta przedsiębiorczości 
(Rumelt 1987), systematyczna renta, tymczasowa renta, quasi renta (Schoemaker 1990) czy 
renta relacyjna (Dyer, Singh 1998). 

Koncepcja renty ekonomicznej wiąże się z teoretycznymi rozważaniami wartości eko-
nomicznej i wartości rezydualnej, stanowiącej różnicę między całkowitą wartością ekono-
miczną a wartością dostarczaną klientowi (Peteraf, Barney 2003). Dotyczy ona nadwyżki 
dochodów z zasobów pozostających w ograniczonej podaży (Schoemaker 1990, s. 1179). 
W kontekście zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami rentę ekonomiczną inter-
pretuje się jako nadwyżkę przekraczającą koszty alternatywne zasobów przedsiębiorstwa 
(Mahoney 1995, s. 91). Renta ekonomiczna odnosi się do zasobów fizycznych i zasobów 
niematerialnych o jasno zdefiniowanych prawach własności (np. patenty). W przypadku za-
sobów, zwłaszcza niematerialnych, którym trudno jednoznacznie przypisać prawo własno-
ści, np. pomysłom, kontaktom społecznym lub wiedzy, potencjalna renta ekonomiczna nie 
musi równać się rencie przywłaszczonej. 

Renta jako komponent zysku, jest integralna dla zrozumienia strategii zmierzającej do 
osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników. Główny styk renty i przewagi konkurencyjnej to 
kwestia pochodzenia renty, którą można powiązać z logiką tworzenia przewagi konkuren-
cyjnej. Proponowany związek renty z przewagą konkurencyjną i wynikami przedsiębior-
stwa przedstawiono na schemacie 1.

Schemat 1
Przewaga konkurencyjna, renta a wyniki przedsiębiorstwa

 

Przewaga 
konkurencyjna 

• Pochodzenie renty 

Wartość 

• Renta 
ekonomiczna 

Wyniki 

• Podział renty 

Źródło: opracowanie własne.

Renta ekonomiczna jako główny przedmiot teorii rent, sięga czasów nie tylko 
Ricarda, ale także Smitha2. W ramach dorobku ekonomii w zakresie rent, od renty ziemi 

2  Warto zauważyć, że 45 lat wcześniej przed pracą Smitha, problem rent został także podniesiony przez fizjokratów.
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ekonomiści przeszli do renty z szeroko rozumianych czynników produkcji. Największe 
podwaliny pod teorie rent stworzył Ricardo, który podkreślił znaczenie rzadkości w teo-
rii renty czyli teorię renty różniczkowej. Mill dostrzegł z kolei w rencie problem kosztów 
alternatywnych, chociaż sam ich tak nie nazwał. Rentę zaczął postrzegać jako nadwyżkę 
dochodów (płatności) ponad te, które poniesione byłyby przy zmianie zastosowania da-
nego czynnika. Współczesne pojęcie renty ekonomicznej odwołuje się do analizy mar-
ginalnej i dorobku Robinson, która zdefiniowała wynagrodzenie transferowe określane 
jako renta transferowa. Obecnie renta ekonomiczna to nadwyżka dochodów w stosunku 
do wymaganego minimum do transferu zasobów do innego użycia. Definicja ta jest 
zgodna z logiką kosztów utraconych korzyści (opportunity cost). Według Marshalla, 
każda renta odnosząca się do zasobów poza ziemią, których stałość podaży ma charakter 
przejściowy, jest quasi-rentą. 

Początki teorii przewagi konkurencyjnej tkwią głównie w ekonomii neoklasycznej. 
Przewaga konkurencyjna możliwa jest do osiągnięcia tylko poza rynkiem doskonałym. 
W sytuacji braku barier wejścia i wyjścia z gałęzi konkurencja zawsze prowadzić będzie 
do rent zerowych. Na tej podstawie poddawano w wątpliwość możliwość tworzenia renty 
systematycznej3. Renta i przewaga mogą zatem powstać tylko w warunkach ograniczo-
nej konkurencji – konkurencji monopolistycznej i oligopolistycznej. Dopuszcza się zatem 
mechanizmy oddziałujące na utrzymanie renty. Głównie chodzi o mechanizmy ochrony 
renty, często będące przykładem niepożądanych rodzajów konkurencji ze względu na 
brak pozytywnych konsekwencji społecznych. Takie podejście reprezentuje ekonomika 
przemysłowa (industrial organization − IO). Pierwszy jej paradygmat SP (badania Baina 
w latach 30. i 40. XX wieku) i następny − SCP, podkreślały wpływ struktury sektora 
na wyniki przedsiębiorstw. Za najważniejsze uznawano bariery wejścia oraz strukturę 
sektora, uważaną początkowo za egzogeniczną w stosunku do przedsiębiorstwa. Porter 
uwzględniał wpływ sektora na przedsiębiorstwo, ale odwrócił tok myślenia. Po pierw-
sze, uwagę koncentrował na przedsiębiorstwie, a nie na sektorze. Po drugie, dopuszczał 
możliwość wyboru sektora. Po trzecie, uwzględniał możliwość zmiany struktury sektora, 
a zwłaszcza zmianę pozycji przedsiębiorstwa w sektorze. Narzędziem do tego dla Portera 
była strategia, rozumiana jako wiązka aktywności mająca na celu stworzenie specyficz-
nej formy przewagi konkurencyjnej. Powstały wówczas słynne strategie konkurowania 
Portera, dla których areną był sektor. Istotnym wkładem Portera jest także wprowadzenie 
pojęcia konkurencji rozszerzonej i stworzenie modelu pięciu sił. U Portera renta jest wyni-
kiem zamierzonego ograniczania produkcji i ustalania cen powyżej kosztów krańcowych. 
Blokowanie sił konkurencyjnych ma charakter zarówno ofensywny, jak i defensywny. Jest 
to renta z tytułu osiągnięcia pozycji monopolistycznej Chamberlaina, uzyskiwana dzięki 
ograniczaniu wejścia konkurentów. Z tego powodu na długo współpraca przedsiębiorstw 
kojarzyła się z czymś sprzecznym z interesem społecznym i traktowana była jako narzę-
dzie blokowania sił konkurencyjnych przez kartele czy zmowy. Przeciwwagą do takich 
praktyk był rozwój prawa antymonopolowego. Inny sposób to różnicowanie produktu 

3  Niemniej ekonomię neoklasyczną zalała fala krytyki ze strony austriackiej szkoły ekonomii – szkoły ewolucyjnej, według 
której renta systematyczna jest osiągalna. 
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przez strategie dyferencjacji i dzięki temu oddziaływanie na zmniejszenie elastyczności 
cenowej popytu. 

Na bazie krytyki teorii Portera rozwinęło się podejście zasobowe, mające początki już 
w latach 50. XX wieku w pracach Penrose, twórczyni teorii wzrostu firmy, rozwiniętej 
na bazie heterodoksji w ekonomii. Penrose unikała sformułowania „czynniki produkcji”, 
uważała firmę za zbiór zasobów, która w zależności od ich kombinacji (ilości, jakości) 
oraz sposobów ich wykorzystania może dostarczyć inny zestaw usług. W teorii tej uznano 
rolę kierownictwa przedsiębiorstwa za ważną w procesie kumulacji wiedzy i uczenia się. 
Ważne też było uznanie, przez austriackich subiektywistów, wartości jako pojęcia subiek-
tywnego, co z jednej strony tworzy niepewność, z drugiej jednak szansę. Istotne dla nurtu 
zasobowego są następujące założenia: a) zasoby przedsiębiorstw są heterogeniczne i nie są 
całkowicie mobilne, b) koncentracja na idiosynkratycznych zasobach firmy, c) koncentra-
cja na zasobach krytycznych (zasoby oraz zdolności). Uzyskiwana renta pochodzi z rzad-
kości zasobów, czyli ze stałej lub ograniczonej podaży w stosunku do popytu na wytwory 
tych zasobów. Gdy podaż jest stała można mówić o czystej rencie rikardiańskiej. Renta 
wynika z efektywności zasobów oraz ze zdolności organizacyjnych. Przedsiębiorstwo ma 
przewagę konkurencyjną, gdy ma możliwość tworzenia większej wartości ekonomicznej 
niż marginalny konkurent. 

Według nowszych koncepcji, utrzymywanie trwałej renty jest bardzo trudne, dlatego waż-
niejsza staje się renta związana z przedsiębiorczością i innowacją, czyli renta Schumpetera. 
Idei tej odpowiada koncepcja zdolności dynamicznych oznaczających możliwości integro-
wania, budowania oraz rekonfigurowania wewnętrznych i zewnętrznych kompetencji od-
powiadających szybko zmieniającemu się otoczeniu (Teese, Pisano, Shien 1997). Tu też 
mieści się podejście oparte na wiedzy specjalizujące się w integrowaniu, transferowaniu 
i kreowaniu wiedzy. Wiedza traktowana jest jako rzadki i cenny zasób. Sposobem zapewnie-
nia dostępu do zasobów, w tym wiedzy, jest współpraca, ale to nie ona jest w tym podejściu 
uważana za źródło przewagi. 

Nowy paradygmat w zarządzaniu strategicznym to relacjonizm i rozwój paradygmatu 
współpracy (kooperacji). Twórcami tego podejścia są Dyer i Singh (1998). Jest ono raczej 
mieszanką różnych teorii − teorii kosztów transakcyjnych i podejścia zasobowego. Jej 
wyznacznikiem jest też specyficzna wizja świata, być może trudna do zaakceptowania 
przez ortodoksyjnych ekonomistów, przyjmujące, że otoczenie składa się z sieci nieza-
leżnych relacji rozwijanych przez strategie współpracy, których celem jest osiągnięcie 
wzajemnych korzyści. Sama organizacja jest z natury systemem kooperacyjnym i otwar-
tym. Relacje zewnętrzne to gra o sumie niezerowej. Kto posiada zdolności rozwijania 
i utrzymywania relacji, ten jest w stanie osiągnąć przewagę konkurencyjną zwaną relacyj-
ną, rozumianą jako nadzwyczajny zysk generowany wspólnie w relacji wymiennej, który 
nie może być osiągnięty osobno przez żadną z firm. Determinanty renty relacyjnej to: 
specyficzne aktywa, procedury (zdolności relacyjne), podział wiedzy i wymiana informa-
cji (zdolności absorpcyjne), komplementarne zasoby, koordynacja (governance structure) 
w postaci samoregulacji czyli kontroli społecznej w formie zaufania i kapitału relacyjne-
go. Przewagą są zatem same relacje. 
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Sposób tworzenia renty znacznie komplikuje się w sytuacji aktywnego uczestnictwa 
przedsiębiorstwa w sieci. Dlatego dalszy rozwój teorii rent związany jest z podejściem 
sieciowym i rozszerzeniem perspektywy poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej. 
Wraz z rozwojem teorii osadzenia (Granovetter 1985), badane są nowe specyficzne renty 
z tytułu uczestnictwa w sieci. Według Burta (1992), istnieje możliwość pozyskania renty 
z tytułu zajmowania uprzywilejowanej pozycji pośrednika między dwoma niepowiąza-
nymi bezpośrednio sieciami (renta Burta). Szansa ta wynika z istnienia tzw. luk struktu-
ralnych. Firma zajmując ją, ma możliwość manipulowania przepływem informacji i osią-
gania z tego tytułu przewagi informacyjnej oraz dodatkowych zysków. Im szerszy zakres 
analizy, tym większe możliwości dostrzeżenia istnienia rent synkretycznych składających 
się z rent cząstkowych. 

Podsumowanie

Uwzględniając różne podejścia do tworzenia przewagi konkurencyjnej, ale jednocze-
śnie dbając o wyraźne rozróżnienie analizowanych w artykule konstruktów można za-
proponować definicję przewagi konkurencyjnej jako różnicy między co najmniej dwoma 
konkurentami w zakresie określonych wymiarów konkurencyjności, które umożliwiają 
jednej firmie tworzenie wyższej wartości dla klienta niż innym. Definicja ta podkreśla 
znaczenie wartości dla klienta, która w każdym podejściu do tworzenia przewagi ma zna-
czenie i jest naturalnym przejściem między samą przewagą a rentą i wynikami firmy. 
Istotne jest, że uwzględnia ona różne typy przewagi konkurencyjnej, zarówno proponowa-
ne w podejściu pozycyjnym, zasobowym, relacyjnym czy sieciowym. Możliwe jest także 
podejście synkretyczne uwzględniające różne pochodzenie przewagi firmy. Aczkolwiek 
należy przyznać, że taka definicja przewagi nadal jest trudno uchwytnym konstruktem, 
podobnie jak np. koszty transakcyjne, gdzie częściej wnioskujemy o ich istnieniu niż rze-
czywiście bezpośrednio je mierzymy.

W proponowanym modelu (por. schemat 2) wyraźnie rozróżniono poszczególne kon-
cepcje, takie jak: źródła przewagi konkurencyjnej, przewagę konkurencyjną, wartość, 
rentę i wyniki. Każda z tych zmiennych ma odrębny charakter i definicje, a także spe-
cyficzne problemy, które należy uwzględnić w przypadku operacjonalizacji. W modelu 
przedstawiono uniwersalną zależność między analizowanymi pojęciami, przy uwzględ-
nieniu różnych nurtów w teorii tworzenia przewagi. Warto zauważyć, że o ile defini-
cja przewagi, źródeł przewagi oraz renty zmienia się w zależności od przyjętej logiki 
konkurencyjności, o tyle istota wartości oraz wyników przedsiębiorstwa jest względnie 
stała. Uznanie odrębności tych grup zmiennych w badaniach empirycznych umożliwia 
porównywanie studiów, zarówno w ramach danego podejścia w zarządzaniu strategicz-
nym, jak i między nimi. 
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Schemat 2
System relacji: przewaga konkurencyjna-renta-wyniki
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Competitive Advantage, Economic Rent and Enterprise’s Performance

Summary 

Although the competitive advantage is the key term and the subject of research 
in strategic management, its defining is not clear. Quite often, the competitive ad-
vantage is equated with the ability to create superior value or rent or above-average 
financial performance. It should be noted, however, that the competitive advantage 
and even generated economic rent does not have to lead to higher returns of the 
firm. Defining precisely and differentiating the concepts mentioned in the title of 
the article is necessary in the context of empirical research, testing hypotheses, 
and, generally, creation of the theory of strategic management. For this reason, the 
article assumes the main objective that is to identify the relationship between com-
petitive advantage, rents and enterprise’s performance, taking into account different 
approaches to create competitiveness that determines the nature of the generated 
economic rent. The article is conceptual in nature.

Key words: competitive advantage, enterprise’s performance, economic rent.

JEL codes: L10, L20

Конкурентное преимущество, экономическая рента и результаты 
предприятия 

Резюме

Хотя конкурентное преимущество – основной термин и предмет изучения 
в стратегическом управлении, его определение неоднозначно. Довольно часто 
конкурентное преимущество отождествляют с умением создавать бóльшую 
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ценность или ренту, или же более высокие или сверх средних финансовые ре-
зультаты. Стóит однако подчеркнуть, что конкурентное преимущество и даже 
генерирование экономической ренты не обязательно ведет к более высокой 
рентабельности предприятия. Четкое определение и дифференцирование по-
нятий, указанных в заглавии статьи, необходимо в контексте эмпирических 
исследований, тестирования исследовательских гипотез и, в общем, формиро-
вания теории стратегического управления. По этой причине в статье приняли 
основную цель – выявить отношения между конкурентным преимуществом, 
рентой и результатами предприятия с учетом разных подходов к формирова-
нию конкурентоспособности, предопределяющих характер создаваемой рен-
ты. Статья имеет концептуальный характер.

Ключевые слова: конкурентное преимущество, результаты, экономическая 
рента.

Коды JEL: L10, L20
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