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Diagnoza poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce 
na podstawie oceny ich menadżerów

Streszczenie

Rozwój współczesnych gospodarek nierozerwalnie związany jest ze zjawi-
skiem konkurencji i konkurencyjności rywalizujących podmiotów. Stają się one 
z jednej strony silami sprawczymi dynamizującymi procesy gospodarcze, a z dru-
giej wpływają na mechanizmy przyczyniające się do odniesienia sukcesu rynkowe-
go i finansowego przez przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest ocena poziomu 
konkurencyjności działających w Polsce przedsiębiorstw na podstawie oceny do-
konanej przez ich menadżerów. Podstawą rozważań są wyniki badań ilościowych 
prowadzonych wśród menadżerów działających w Polsce przedsiębiorstw, realizo-
wanych na próbie 505 podmiotów na przełomie lat 2014 i 2015. Zaprezentowane 
wyniki pokazują pozytywne trendy w zakresie kształtowania konkurencyjności, 
wyrażające się poprawą wskaźników ją charakteryzujących, a także wyraźną do-
minację orientacji na klienta i jego potrzeby jako główną determinantę wzrostu 
konkurencyjności. 

Słowa kluczowe: konkurencja, konkurencyjność przedsiębiorstwa, poziom konku-
rencyjności, determinanty konkurencyjności.

Kody JEL: D22, M21

Wstęp

Rozwój współczesnych gospodarek związany jest z permanentnie występującym zja-
wiskiem rywalizacji jako motorem napędowych zmian cywilizacyjnych w każdym obsza-
rze życia. Do języka ekonomii na stałe włączone zostało pojęcie konkurencji (w języku 
angielskim competition), którego źródeł należy doszukiwać się w łacińskich sformułowa-
niach concurrere (biec razem) (Kopaliński 1971, s. 401) lub cum petere (wspólne poszuki-
wanie) (Stankiewicz 2005, s. 17). Zarówno określenie angielskie, jak i polskie ma podob-
ne pochodzenie etymologiczne, odnoszące się do robienia czegoś wspólnie. W kontekście 
współczesnego rozumienia wspólnotę tę pojmuje się jako współzawodnictwo w dążeniu 
do określonych celów, które dostrzega się w wielu dziedzinach życia społecznego, go-
spodarczego, politycznego, kulturalnego, artystycznego i sportowego (Grupa Lizbońska 
1996, s. 13-14).

Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem traktują konkurencję jako czyn-
nik motywujący organizację do doskonalenia procesów zarządczych. Rozumienie jej w kon-
tekście procesu, w którym uczestnicy rynku, dążąc do zrealizowania swoich interesów, 
próbują przedstawić oferty korzystniejsze niż inne pod względem ceny, jakości lub cech 
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wpływających na decyzje zawarcia transakcji (Altkorn, Kramer 1998, s. 119), skłania do 
szukania takich rozwiązań w procesie zarządzania, które dadzą przedsiębiorstwu przewagę 
nad innymi. Jest to szczególnie istotne w dobie nasilających się procesów globalizacyjnych, 
które postrzegane są jako źródła zagrożenia dla działalności przedsiębiorstw (Nowacki 
2007, s. 27-34).

Znaczenie konkurencji w procesach gospodarczych 

Rozważania dotyczące zjawiska konkurencji po raz pierwszy zostały podjęte w pracach 
związanych z nurtem ekonomii klasycznej, traktujących konkurencję w sposób behawioral-
ny, jako siłę regulującą poczynania uczestników wymiany i wymuszającą na nich określo-
ne zachowania. Na istotną, choć odmiennie określaną, rolę konkurencji zwracano również 
uwagę w kolejnych teoriach ekonomii – marksistowskiej, neoklasycznej, gier, keynesow-
skiej i postkeynesowskiej, zachowań strategicznych, szkoły austriackiej, ekonomii ewolu-
cyjnej czy też zasobowej (Jankowska, Sulimowska-Formowicz 2009, s. 45-47). Nie roz-
wijając wątków poszczególnych teorii konkurencji warto jedynie zwrócić uwagę na teorię 
zasobową, która mówi, że podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej jest zdolność do 
kreowania innowacji, będąca wynikiem posiadanych przez organizację kluczowych kompe-
tencji (Hamel, Prahalad 1990, s. 79-91). Sprowadza się to do ciągłego kreowania nowych 
umiejętności produkcyjnych i technologicznych jako konsekwencji zmian zachodzących na 
rynku. 

Rynek pojmowany jest jako struktura gospodarcza stanowiąca sumę zachowań przedsię-
biorstw, które kreują podstawowe procesy gospodarcze, a ich zachowania konkurencyjne 
decydują o konkretnej pozycji na rynku, tożsamości handlowej, roli w układzie podmioto-
wym i przestrzennym (Nowacki 2012, s. 52). O konkurencji rynkowej decydują: potencjał 
własny przedsiębiorstwa, zdolności jego wykorzystania w działaniach operacyjnych oraz 
umiejętności wykorzystania szeroko rozumianej informatyzacji procesów gospodarczych 
w celu odpowiedniego zachowania w stosunku do innych podmiotów rynkowych, admini-
stracyjnych, a także finalnych nabywców (Strużycki 2011, s. 27). 

Współcześnie pojęcie konkurencji jest rozpatrywane w dwóch ujęciach. Pierwsze traktu-
je konkurencję jako formę (strukturę) rynku, będącą ostatecznym wynikiem współzawodnic-
twa między uczestnikami procesów wymiany i określającą swoisty stan równowagi. Drugie 
utożsamia konkurencję z dynamicznym procesem nieodłącznie związanym z gospodarką 
rynkową (Taranko 2010, s. 16). Zgodnie z tym drugim nurtem konkurencja jest zjawiskiem, 
którego uczestnicy rywalizują między sobą w dążeniach do analogicznych celów, co ozna-
cza, że działania podejmowane przez jednych dla osiągnięcia określonych celów utrudniają, 
a nawet niekiedy uniemożliwiają, osiąganie takich samych celów przez innych (Stankiewicz 
2005, s. 18). Według D.S. Hunda i R.M. Morgana, konkurencja polega na rywalizacji między 
przedsiębiorstwami o zdobycie relatywnej przewagi w zasobach, które pozwolą osiągnąć 
konkurencyjną przewagę rynkową i w efekcie lepszą pozycję finansową (Hund, Morgan 
1995, s. 16). T. Sztucki (1998, s. 135) określa konkurencję jako klucz do zwiększania efek-
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tywności działalności gospodarczej, rozwoju produkcji i sprzedaży, podnoszenia ich jako-
ści oraz wymuszanie zabiegania przedsiębiorców o nabywców. Charakterystyczną cechą 
procesów konkurencyjnych jest przy tym wzajemna zależność przedsiębiorstw: odczuwają 
one skutki posunięć konkurencyjnych i podejmują działania będące reakcją na zachowania 
konkurentów (Porter 1999, s. 102). 

Konkurencyjność przedsiębiorstwa a jego rozwój

Konieczność konkurowania, czyli uczestniczenia w rynkowej rywalizacji, wymaga od 
przedsiębiorstw posiadania pewnych cech umożliwiających osiągnięcie sukcesu we współ-
zawodnictwie. Są one określane jako konkurencyjność, niekiedy też jako siła konkurencyj-
na, zdolność do konkurowania lub zdolności konkurencyjne. Pojęcie to jest jednym z najczę-
ściej wykorzystywanych w opisie charakterystyki biznesowej organizacji, choć jednocześnie 
jest też trudne do zdefiniowania. Wielość definicji konkurencyjności jest rezultatem różnych 
perspektyw pojmowania jej i mierników jej oceny (Mączyńska 1997, s. 53-55; Nowacki 
2010b s. 19; Skawińska 2002, s. 73-74), a niekiedy świadomego unikania definiowania, jako 
pojęcia teoretycznego, skomplikowanego, które przyjmowane jest intuicyjnie (Moroz 2003, 
s. 40-41). Niektóre definicje konkurencyjności zostały zaprezentowane w tabeli 1. 

Tabela 1
Niektóre spotykane w literaturze definicje pojęcia konkurencyjność

Autor Definicja

A.J. Abbas −	 Zdolność firm do innowacyjności i elastyczności przejawiająca się w uzyska-
niu przewagi konkurencyjnej.

W. Bieńkowski −	 Zdolność do sprostania konkurencji wynikająca z akceptacji wyrobów przed-
siębiorstwa.

J. R. Caudredo-Roura −	 Wygrywanie i uzyskiwanie korzyści na rynku o rosnącym natężeniu konku-
rencji.

E. Cyrson −	 Proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swoich interesów, 
próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty ceny, jakości lub innych 
cech wpływających na decyzje zawarcia transakcji.

S. Flejterski −	 Zdolność do projektowania, wytwarzania i sprzedawania towarów, których 
ceny, jakość i inne walory są bardziej atrakcyjne od odpowiednich cech towa-
rów oferowanych przez konkurentów.

M. Gorynia −	 Umiejętność konkurowania, tzn. przetrwania i działania w konkurencyjnym 
otoczeniu.

−	 Oferowanie warunków wymiany lepszych niż inni uczestnicy obrotu towaro-
wego.

−	 Przyszła (prospektywna) pozycja konkurencyjna, określona przez relatywną 
(czyli odniesioną do umiejętności rywali) zdolność przedsiębiorstwa do kon-
kurowania w przyszłości, czyli przez jego potencjał konkurencyjny (ujęcie ex 
ante).

−	 Obecna pozycja konkurencyjna (ujęcie ex post).
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Autor Definicja

Ch. Hampden-Turner, 
A. Trompenaars

−	 Rywalizacja i współpraca jednocześnie, prowadząca do poznawania istotnych 
technologii, potrzeb oraz wymagań klientów.

W. Jakóbik −	 Relatywna zdolność do forsowania własnego systemu celów, zamierzeń bądź 
wartości.

M. Lubiński −	 Zdolność przedsiębiorstwa do zrównoważonego rozwoju w długim okresie 
oraz dążność do utrzymywania i powiększania udziałów rynkowych.

J. Maxwell −	 Generowanie korzyści ekonomicznych na skutek podnoszenia jakości kapita-
łu ludzkiego.

K. Moszkowicz −	 Przez konkurencyjność w układzie statycznym rozumie się zazwyczaj zdol-
ność przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności z zyskiem. Natomiast 
konkurencyjność w układzie dynamicznym oznacza zdolność do utrzymania 
lub poprawienia dotychczasowego poziomu konkurencyjności.

Z. Pierścionek −	 Pozycja konkurencyjna zapewniająca zysk w długim okresie.
U. Płowiec −	 Realizowanie stopy zyskowności przedsiębiorstwa wyższej od obowiązującej 

stopy procentowej, co umożliwia długotrwały rozwój
T. Przybyciński −	 Rynkowa akceptacja produktów przedsiębiorstwa oraz sprzedawanie wyro-

bów z zyskiem
M. J. Stankiewicz −	 Zdolność do sprawnego, tj. skutecznego, korzystnego i ekonomicznego, reali-

zowania celów przedsiębiorstwa na rynkowej arenie konkurencji
R. Veliyath, S.A. 
Zahra

−	 Zdolność firmy do dorównania liderom branży w zakresie standardów pro-
duktowych i organizacyjnych

World Economic 
Forum

−	 Zdolność kraju lub przedsiębiorstwa do tworzenia większego bogactwa niż 
konkurenci na rynku światowym

A. Zorska −	 Konkurencyjność w wymiarze globalnym to zdolność tworzenia i wyko-
rzystywania przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami krajowymi oraz 
zagranicznymi w efekcie prowadzenia działalności nie na rynkach poszcze-
gólnych krajów, lecz na rynku światowym traktowanym w sposób jednolity 

Źródło: Cyrson (2000, s. 35); Flejterski (1984, s. 391); Gorynia (2000b, s. 49); Gorynia (2001, s. 102); Hampden-
Turner, Trompenaars (2000, s. 121-122); Jakóbik (2001, s. 3); Lubiński (1995, s. 10); Moroz (2003, s. 41); 
Moszkowicz (1997, s. 110); Nowacki (2010a, s. 18); Przybyciński (1997, s. 10); Stankiewicz (2005, s. 36); World 
Economic Forum (1994, s. 18); Zorska 1998, s. 7).

Treść pojęcia „konkurencyjność” – abstrahując od ujęcia definicyjnego – postrzegana jest 
przez pryzmat jednego lub kombinacji kilku z poniższych czynników: osiąganych korzy-
ści (efektów), oferowania klientom wyróżniających się produktów, wygrywania rywalizacji 
z konkurentami lub skutecznej realizacji celów przedsiębiorstwa (Nowacki 2010b, s. 18). 

Postrzeganie konkurencyjności często dywersyfikowane jest na konkurencyjność czyn-
nikową (przewagę konkurencyjną) i wynikową (pozycję konkurencyjną) (Gorynia 2000a, 
s. 89). Konkurencyjność czynnikowa odnosi się do zdolności firm do działań tworzących 
podstawy ich skutecznego konkurowania, takich jak: szybkie reagowanie na zmiany oto-
czenia, umiejętne wykorzystanie własnych zasobów i sprzyjających konfiguracji otoczenia, 
racjonalność procesów decyzyjnych i inne czynniki nieprzypadkowe, ale budujące konku-
rencyjność firm w dłuższej perspektywie czasowej. Natomiast konkurencyjność wynikowa 
określa wyniki konkurowania, takie jak: udział w rynku, udział w sprzedaży produktów 
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naukochłonnych, wyniki finansowe firm na tle liderów i/lub średnich adekwatnych dla ich 
segmentów rynkowych (Grzebyk, Kryński 2011, s. 112-113).

Konkurencyjność, według koncepcji Faulknera i Bowmana (1996, s. 35-40), może mieć 
charakter podstawowy i kluczowy. Pierwsza obejmuje procesy i systemy, które dają firmie 
pozycję lidera w branży i jest związana z umiejętnością zwiększania przez przedsiębiorstwo 
wartości użytkowej postrzeganej przez klienta. Drugą utożsamia się z umiejętnościami wy-
maganymi do zdobycia trwałej przewagi konkurencyjnej na danym rynku. 

Przewaga konkurencyjna jest rozumiana jako unikalna pozycja w sektorze w stosunku do 
konkurentów, umożliwiająca osiąganie ponad przeciętnych zysków i wyprzedzenie konku-
rencji (Żabiński 2000, s. 202). Jej wyznacznikami są trzy wymiary: rodzaj, wielkość w od-
niesieniu do konkurentów oraz trwałość (Godziszewski 1999, s. 111). Wymiar rodzajowy 
postrzegany jest w kontekście źródeł przewagi konkurencyjnej, do których zalicza się naj-
częściej: niższy koszt wytwarzania lub różnicowania produktów (Porter 1999, s. 50-56), posia-
dane przez przedsiębiorstwo zasoby i umiejętności, czyli zdolności i kompetencje (Hamel, 
Prahalad 1990, s. 81-85), kreowanie nowych rozwiązań w sferze produktowej i organiza-
cyjnej (Drucker 1992, s. 20-147), kompresję czasu wytwarzania i dostarczania odbiorcom 
produktu (Stalk 1998, s. 45-51). Rozmiar przewagi konkurencyjnej wiąże się z wielkością 
dysproporcji między danym przedsiębiorstwem a jego konkurentem w przekroju określo-
nej cechy, będącej najczęściej instrumentem konkurowania. Trwałość dotyczy możliwości 
utrzymywania przewagi konkurencyjnej w jak najdłuższym czasie i jest wypadkową czynni-
ków zależnych od przedsiębiorstwa (jak charakterystyka posiadanych zasobów) oraz pozo-
stających poza jego wpływem (siła, zdolność i kompetencje konkurentów, czy też dynamika 
zmian rynkowych).

Mierniki konkurencyjności

Budowanie konkurencyjności jest dla dzisiejszych przedsiębiorstw niezbędnym warun-
kiem przetrwania i sprostania rynkowej rywalizacji. Na płaszczyźnie aktywności rynkowej 
przedsiębiorstwo ma do dyspozycji różne typy strategii konkurowania. Opierając się na porte-
rowskiej koncepcji konkurowania można wyróżnić strategię przywództwa kosztowego, strate-
gię dyferencjacji oraz strategię koncentracji występującą w dwóch wariantach – przywództwa 
kosztowego na wybranych rynkach oraz przywództwa w zakresie dyferencjacji na wybranych 
rynkach (Porter 1980, s. 11-12). Dwie pierwsze zorientowane są na osiąganie przewagi konku-
rencyjnej na szeroko rozumianym rynku, ostatnia dąży do uzyskania przewagi kosztowej lub 
wyróżnienia się w wąsko określonym segmencie rynkowym. W zależności od posiadanego 
potencjału przedsiębiorstwo ma możliwość wybrania poziomu zaangażowania w procesy kon-
kurencyjne. Oznacza to bezpośrednią konfrontację, ograniczanie konkurencji, unikanie konku-
rencji lub ignorowanie konkurencji (Pierścionek 2001, s. 183). Z kolei A. Kaleta wyróżnia trzy 
podstawowe strategie konkurencji: konfrontacji, współpracy i uniku oraz cztery uzupełniające 
je strategie łączące: konfrontację i unik, konfrontację i współpracę, unik i współpracę oraz 
konfrontację, unik i współpracę (Kaleta 2000, s. 146-161).
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Jednym z mierników konkurencyjności jest, według M. Haffera (2003, s. 180), skutecz-
ność w osiąganiu strategicznych celów konkurowania. Do celów tych najczęściej zalicza 
się: wzrost rentowności sprzedaży, zdobycie nowych rynków, pozyskanie nowych klien-
tów, satysfakcję klientów, wzrost sprzedaży, poprawę pozycji rynkowej, a także satysfakcję 
pracowników. Realizując te cele przedsiębiorstwo buduje swą konkurencyjność i zdobywa 
przewagę rynkową nad konkurentami. Jest ona uwarunkowana dwoma czynnikami, określa-
nymi jako źródła konkurencyjności. 

Pierwszym z nich jest sfera funkcjonalno-zasobowa, obejmująca elementy decydujące 
o potencjale organizacji. Należą do nich sfery: zatrudnienia, organizacji i zarządzania, fi-
nansów, marketingu, produkcji, logistyki, dystrybucji, działalności badawczo-rozwojowej, 
zasobów niematerialnych, zarządzania jakością, wiedzy (Stankiewicz 2002). Dla zapewnie-
nia trwałości przewagi konkurencyjnej konieczne jest utrzymanie przez przedsiębiorstwo 
przewagi zasobowej nad konkurentami. Drugim warunkiem koniecznym jest instrumen-
tarium konkurowania, wykreowane na bazie posiadanych zasobów, a obejmujące szeroką 
i zróżnicowaną paletę narzędzi możliwych do zastosowania przez każde przedsiębiorstwo. 
Przez instrumenty konkurowania rozumie się świadomie kreowane narzędzia i sposoby po-
zyskiwania klientów w celu osiągania zamierzonych rynkowych celów strategicznych przez 
przedsiębiorstwo (Haffer 2003, s. 168-169). W literaturze grupuje się je najczęściej w cztery 
obszary oddziaływania: jakość, cena, obsługa / usługa oraz komunikacja i informacja. 

Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa sprowadza się do wykorzystania różnych me-
tod analizy. Ze względu na jej zakres wyróżnić można metody (Pierścionek 2001, s. 184 
i nast.): bazujące na ocenie efektów działalności przedsiębiorstwa, bazujące na ocenach po-
równawczych cech najistotniejszych z punktu widzenia odbiorców, bazujące na ocenach 
czynników produkcji przedsiębiorstwa (ocenach zasobów), mieszane, łączące w sobie 
aspekty oceny efektywnościowej, zasobowej i wartości dla klienta.

Biorąc pod uwagę złożoność i wielowymiarowość pojęcia konkurencyjności na uwa-
gę zasługują metody mieszane, łączące w sobie zarówno punkt widzenia przedsiębiorstwa 
i efektywności jego działań, jak i stosunek klientów do oferty rynkowej komponowanej przy 
pomocy adekwatnych instrumentów konkurowania. Wśród nich wyróżnić należy metody 
portfelowe (macierz BCG, McKinseya, A.D. Little`a) (Gierszewska, Romanowska 1999, 
s. 172-194) oraz analizy kluczowych czynników sukcesu. W przypadku metod portfelo-
wych na pierwszy plan wysuwa się identyfikacja czynników determinujących pozycję kon-
kurencyjną (zarówno ilościowych, jak i jakościowych) oraz przypisanie im odpowiednich 
wag. Dla przykładu, Ch.W. Hill i G.R. Jones wyróżniają siedem następujących czynników 
determinujących pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa: udział w rynku, umiejętności 
technologiczne, jakość produktu, obsługa posprzedażowa, konkurencyjność cenowa, koszty 
operacyjne, produktywność (Hill, Jones 1992, s. 282). Z kolei A. Thompson i A. Strickland 
wskazują na taką samą liczbę czynników, ale nieco inaczej określanych: relatywny udział 
w rynku, rentowność, zdolność do konkurowania na bazie kosztów i jakości, wiedza o ryn-
ku i konsumentach, silne i słabe strony, umiejętności technologiczne, jakość zarządzania 
(Thompson, Strickland 1984, s. 131). Nieco bardziej rozbudowane zestawienie, obejmujące 
aż jedenaście czynników, proponują A. Hax i N. Majluf (1984, s. 156): udział w rynku, 
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umiejętności marketingowe, poziom obsługi klientów, poziom bazy B+R, poziom techno-
logii, dystrybucja, zasoby finansowe, wizerunek przedsiębiorstwa, szerokość asortymentu, 
jakość produkcji, umiejętności zarządu.

Zbliżony charakter ma analiza kluczowych czynników sukcesu. Opiera się również na 
wyznaczeniu czynników w największym stopniu wpływających na konkurencyjność i przy-
pisaniu im określonych wag, przy czym podstawową różnicą w stosunku do metod port-
felowych jest indywidualizacja podejścia do poszczególnych przedsiębiorstw. W każdym 
przypadku ocena powinna objąć następujące kryteria: pozycja na rynku, pozycja w dzie-
dzinie kosztów, wizerunek firmy i jej obecność na rynku, umiejętności techniczne i poziom 
technologii, rentowność i potencjał finansowy, poziom organizacji i zarządzania (Strategor 
1995, s. 69).

Przedstawione metody oceny konkurencyjności mają swe źródło w koncepcjach analizy 
strategicznej. Na ich tle warto zaprezentować jeszcze inne metody, łączące w sobie różne 
aspekty mierzenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Są to metody, których autorami 
są: A. Caridi, M.J. Stankiewicz oraz M. Gorynia (Moroz 2003, s. 52-55).

Koncepcja A. Caridi zakłada ocenę dwudziestu jeden mierników wpisujących się w pięć 
podstawowych grup: jakość i innowacyjność, obsługa klienta, koszty, elastyczność zmian 
w procesie produkcji, czas wprowadzenia produktu na rynek. Każdy z tych czynników pod-
dawany jest ocenie punktowej, a wyniki porównywane są z konkurentami. Do mierników 
tych A. Caridi zalicza: procent przychodów przeznaczanych na badania i rozwój, poziom 
zastosowania symultanicznego projektowania, poziom kapitału ludzkiego, wskaźnik inno-
wacyjności produktowej i procesowej, sprzedaż na osobę, zysk operacyjny/wartość dodana, 
poziom automatyzacji w sferze produkcji, poziom automatyzacji w sferze zapasów, poziom 
dywersyfikacji produktów, poziom elastyczności procesów w przedsiębiorstwie, stopień 
spójności między dywersyfikacją produktów a elastycznością procesów, średni poziom 
komputeryzacji w przekroju wykonywanych funkcji, poziom integracji wykonywanych 
funkcji, poziom planowania i kontroli, wykorzystanie wzorców produkcji opartej o jakość, 
poziom relacji z dostawcami, poziom relacji z odbiorcami, całkowity czas procesu produk-
cji, czas uruchomienia nowej linii produkcyjnej, poziom zapasów (Caridi 1997, s. 10). 

Metoda zaproponowana przez M.J. Stankiewicza (2005, s. 298-315) opiera się na anali-
zie czterech wskaźników: udziału w rynku, kondycji finansowej, satysfakcji klientów oraz 
lojalności klientów. Udział w rynku traktowany jest jako kluczowy wskaźnik wyznaczający 
relację przedsiębiorstwa w stosunku do konkurentów i może być określany jako całkowity 
udział w rynku, udział w rynku krajowym, względny udział w rynku liczony do sprzedaży 
trzech największych konkurentów lub relacja sprzedaży do sprzedaży największego kon-
kurenta. Miarami kondycji finansowej są najczęściej: wskaźniki rentowności (wskaźnik 
stopy zwrotu z inwestycji ROI, wskaźnik stopy zwrotu z kapitału własnego ROE, marża 
zysku brutto ze sprzedaży, dochód na jedną akcję EPS, wskaźnik ceny do zysku z akcji 
P/E, wskaźnik przepływów pieniężnych na jedną akcję), wskaźniki płynności (wskaźnik 
bieżący płynności, wskaźnik szybki płynności), wskaźniki zadłużenia (wskaźnik zadłużenia 
I°, wskaźnik zadłużenia II°, wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem), wskaźniki aktywności 
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(wskaźnik obrotu zapasami, wskaźnik obrotu należnościami, wskaźnik okresy spływu na-
leżności). Satysfakcja klienta oznacza stosunek klienta do oferenta, będący następstwem 
jego odczuć związanych z zakupem oferowanego produktu, a jednocześnie wyznaczający 
skłonność do ponawiania zakupów w przyszłości. Lojalność klienta wyrażana jest przez 
ponawianie zakupu produktów oparte na osobistej i emocjonalnej więzi między nabywcą 
a przedsiębiorstwem.

Ostatnia ze wspomnianych koncepcji oceny konkurencyjności, autorstwa M. Goryni, 
zakłada punktową ocenę ośmiu czynników, o zróżnicowanych wagach (od 0 do 6), przy-
znawanych przez oceniających, a nie założonych a priori. Zestawienie tych wskaźników 
obejmuje: procent przychodów przeznaczanych na badania i rozwój, poziom zastosowania 
symultanicznego projektowania, rentowność relatywna (odniesiona do konkurentów), po-
ziom kosztów (relatywny, odniesiony do konkurentów), udział w rynku, cechy usług w po-
równaniu do cech konkurencyjnych wyrobów, renoma firmy, poziom lojalności nabywców, 
koszty przestawienia się nabywców na usługi firm konkurencyjnych oraz istnienie lub praw-
dopodobieństwo pojawienia się substytutów (Gorynia 2000b, s. 52).

Przedstawione metody charakteryzują się dużą dokładnością i precyzją ujmowania wyni-
ków. Wszystkie jednak mają wspólną wadę – wymagają posiadania dokładnych informacji 
na temat zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, co czyni ich wykorzystanie 
trudnym i czasochłonnym. W praktyce w przedsiębiorstwach ocena konkurencyjności doko-
nywana jest często w sposób uproszczony, poprzez odniesienie jej do poziomu konkurentów 
na podstawie wiedzy i doświadczenia menadżerów. 

Metodyka badań

Przedstawione w niniejszym artykule wyniki dotyczących postrzegania konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw przez ich menedżerów pochodzą z badań przeprowadzonych na prze-
łomie 2014 i 2015 roku w ramach realizacji projektu NCN nr 2013/09/B/HS4/02733, pt. 
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – uję-
cie modelowe. Badania przeprowadzono na warstwowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie 
505 przedsiębiorstw działających w Polsce i korzystających z usług biznesowych. W do-
borze próby uwzględniono rodzaj prowadzonej działalności (produkcja, handel i usługi), 
wielkość (podmioty małe, średnie i duże) oraz lokalizację głównej siedziby, zróżnicowanej 
na trzy grupy województw, wyróżnione na podstawie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej 
(Nowicki i in. 2014):
 - grupa A – województwa o najwyższym poziomie atrakcyjności inwestycyjnej (wartość 

syntetycznego wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej powyżej 0,3) – śląskie, mazowiec-
kie, dolnośląskie, małopolskie i wielkopolskie; 

 - grupa B – województwa posiadające wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej w granicach 
od minus 0,3 do plus 0,3 – pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, opolskie, kujaw-
sko-pomorskie oraz lubuskie;
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 - grupa C – województwa o najniższej atrakcyjności inwestycyjnej, wyrażającej się we 
wskaźniku poniżej minus 0,3 – podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 
lubelskie, podlaskie. 
W próbie dominowały podmioty prowadzące działalność produkcyjną (39,8%), w dal-

szej kolejności usługowe (31,1%) oraz handlowe (29,1%). Najliczniej reprezentowane były 
podmioty średnie (39,4%), następnie małe (31,3%) oraz duże (29,3%). Najwięcej przed-
siębiorstw miało główną siedzibę w województwach zaliczanych do najbardziej atrakcyj-
nych inwestycyjnie (grupa A) – ich udział w próbie wyniósł łącznie 53,7%. 27,1% przed-
siębiorstw było zarejestrowanych w województwach średnio atrakcyjnych inwestycyjnie 
(grupa B), a 19,2% – w grupie C, skupiającej województwa najsłabsze pod tym względem. 

Badanie przeprowadzone zostało metodą wywiadów bezpośrednich face to face z me-
nadżerami zarządzającymi badanymi podmiotami, na podstawie autorskiego kwestionariu-
sza, opartego na pytaniach skategoryzowanych. Analizę danych przeprowadzono za pomocą 
pakietu IBM SPSS 22.0, przy wykorzystaniu statystyk opisowych w postaci wskaźników 
struktury, a także testu Chi-kwadrat umożliwiającego stwierdzenie zależności pomiędzy 
zmiennymi.

Opinie menadżerów na temat konkurencyjność przedsiębiorstw 

Analizując poziom konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Polsce zdiagno-
zowano opinie menadżerów na temat oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa na tle jego 
konkurentów oraz jej zmian w okresie ostatnich dwóch lat,

Podstawowym zagadnieniem poddanym analizie była ocena poziomu konkurencyjności 
badanych przedsiębiorstw na tle ich konkurentów na podstawie subiektywnych opinii ich 
menedżerów (por. tabela 2). Z uzyskanych rezultatów wynika, że aż 46,1% badanych pod-
miotów określiło swą konkurencyjność jako wyższą niż rywali rynkowych, z tego 7,1% za-
deklarowało poziom zdecydowanie wyższy. Krytyczny osąd pojawił się w wypowiedziach 
jedynie 3,8% badanych, połowa natomiast wyraziła pogląd wskazujących na porównywalny 
poziom konkurencyjności. Wyniki te przedstawiają bardzo optymistyczne podejście mena-
dżerów do oceny potencjału i zdolności konkurencyjnych własnych przedsiębiorstw i świad-
czyć mogą o pewnym braku krytycyzmu, czy też chęci wewnętrznego dowartościowania się. 

Rozkłady odpowiedzi w poszczególnych przekrojach korelacyjnych nie wykazują 
w większości przypadków istotnych odchyleń. Największe dotyczą przekroju związane-
go z podstawowym rodzajem działalności – najbardziej pozytywne oceny charakteryzują 
przedsiębiorstwa produkcyjne. Wyższą konkurencyjność niż w przypadku rywali rynko-
wych zadeklarowało 51,8% badanych. Dla podmiotów działających w sferach handlu i usług 
wskaźnik ten jest nieco niższy i nie przekracza 44,0%. Dwukrotnie częściej oceniają one 
natomiast swoją konkurencyjność na tle konkurentów jako niższą. W przypadku tej cechy 
nie występuje generalnie zależność korelacyjna – istotność testu Chi-kwadrat przekroczyła 
wartość krytyczną (por. tabela 3). 
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Tabela 2
Ocena poziomu konkurencyjności badanych przedsiębiorstw w porównaniu 
z konkurentami (% wskazań)     

Wyszczególnienie

Bardzo niski, 
jesteśmy 

zdecydowanie 
mniej 

konkurencyjni

Niski, jesteśmy 
raczej mniej 

konkurencyjni

Przeciętny, 
nasza konku-

rencyjność jest 
na zbliżonym 

poziomie

Wysoki,  
jesteśmy raczej 

bardziej  
konkurencyjni

Bardzo wysoki, 
jesteśmy  

zdecydowanie 
bardziej  

konkurencyjni
Ogółem 1,0 2,8 50,1 39,0 7,1

Podstawowy rodzaj działalności

Produkcja 1,0 1,0 46,3 42,8 9,0
Handel - 4,8 54,4 36,1 4,8
Usługi 1,9 3,2 51,0 36,9 7,0

Wielkość przedsiębiorstwa mierzona liczbą pracujących

10-49 osób 1,9 5,7 63,3 25,9 3,2
50-249 osób - 1,5 50,8 39,7 8,0
250 osób i więcej 1,4 1,4 35,1 52,0 10,1

Pozycja przedsiębiorstwa na rynku

Słaba 15,4 7,7 69,2 - 7,7
Średnia 0,6 4,2 64,3 27,6 3,2
Silna 0,5 - 25,0 60,9 13,6

Sytuacja ekonomiczna

Bardzo zła / zła 17,6 11,8 64,7 - 5,9
Zadowalająca / 
przeciętna 1,0 4,3 67,5 23,9 3,3
Dobra / bardzo 
dobra - 1,1 36,2 52,7 10,0

Lokalizacja (grupa województw)

Grupa A 0,7 3,0 53,1 35,1 8,1
Grupa B 1,5 3,6 48,9 43,8 2,2
Grupa C 1,0 1,0 43,3 43,3 11,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku lokalizacji głównej siedziby przedsiębiorstwa 
– ze względu na obliczone parametry testu Chi-kwadrat odrzucić należy hipotezę o zależ-
ności zmiennych. Analizując rozkłady ocen, warto zwrócić uwagę, że najczęściej wyższą 
konkurencyjność podkreśli menadżerowie podmiotów działających w województwach na-
leżących do grupy o najniższej atrakcyjności inwestycyjnej (co wynika prawdopodobnie 
z mniejszej intensywności konkurencji na tych terenach). 
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Tabela 3
Analiza zależności pomiędzy oceną konkurencyjności badanych przedsiębiorstw 
a cechami je charakteryzującymi  

Wyszczególnienie Chi-kwadrat χ² Df Istotność

Podstawowy rodzaj działalności 11,780 12 ,161
Wielkość przedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych 41,655 8 ,000
Pozycja przedsiębiorstwa na rynku 128,140 8 ,000
Sytuacja ekonomiczna 123,835 8 ,000
Lokalizacja (grupa województw) 13,209 8 ,105

Źródło: jak w tabeli 2.

Pozostałe trzy cechy przekrojowe – wielkość przedsiębiorstwa, pozycja rynkowa i sy-
tuacja ekonomiczna – wykazują silną zależność z oceną konkurencyjności (co zresztą jest 
zgodne z oczekiwaniami, biorąc pod uwagę charakter tych cech). I tak, pozytywna ocena 
konkurencyjności wyraźnie wzrasta wraz ze:
 - zwiększaniem się wielkości przedsiębiorstwa – wskaźnik od 29,1% w przypadku przed-

siębiorstw małych do 62,1% w przypadku przedsiębiorstw dużych;
 - poprawą jego pozycji rynkowej – wskaźnik od 7,7% w przypadku przedsiębiorstw oce-

niających ją jako słabą do 74,5% w przypadku przedsiębiorstw deklarujących jej poziom 
jako silny;

 - poprawą sytuacji ekonomicznej – wskaźnik od 5,9% dla przedsiębiorstw znajdujących się 
w złej sytuacji do 62,7% w dla przedsiębiorstw oceniających ją jako co najmniej dobrą. 
Według danych uzyskanych z przeprowadzonych badań, ta wysoka konkurencyjność ma 

– przynajmniej w części – związek z rezultatami działalności w ostatnich dwóch latach. 
W opinii menadżerów badanych przedsiębiorstw okres ten (lata 2013-2014) charakteryzo-
wał się poprawą sytuacji w zakresie kształtowania konkurencyjności, tzn. jej generalnym 
wzrostem. Odsetki przedsiębiorstw deklarujących podwyższanie konkurencyjności w tym 
okresie są podobne, jak te charakteryzujące ocenę konkurencyjności na poziomie wyższym 
niż w przypadku konkurentów. Co więcej – podmioty deklarujące wyższą konkurencyjność 
jednocześnie wskazywały na jej podwyższenie w ostatnich dwóch latach. W konsekwen-
cji 44,9% badanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że w tym czasie ich konkurencyjność 
wzrosła, częściej w stopniu nieznacznym (36,6%) niż bardzo dużym (8,3%), natomiast tyl-
ko 5,4% wskazała na jej spadek (por. tabela 4). Zwiększenie konkurencyjności dotyczyło 
przede wszystkim przedsiębiorstw średnich i dużych, o silnej pozycji rynkowej i dobrej sy-
tuacji ekonomicznej, zlokalizowanych na terenie województw mało atrakcyjnych inwesty-
cyjnie. Nie różnicuje tych opinii natomiast rodzaj działalności przedsiębiorstwa. 

Potwierdzeniem tych obserwacji jest analiza zależności korelacyjnych między oce-
ną zmianami konkurencyjności a cechami charakteryzującymi badane przedsiębiorstwa – 
na poziomie istotnym statystycznie występują one w przypadku czterech cech: wielkości 
przedsiębiorstwa, jego pozycji rynkowej, sytuacji ekonomicznej i lokalizacji (por. tabela 5).
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Tabela 4
Ocena zmian konkurencyjności badanych przedsiębiorstw (% wskazań)  

Wyszczególnienie
Nasza kon-

kurencyjność 
bardzo zmalała

Nasza kon-
kurencyjność 
nieznacznie 

zmalała

Nasza kon-
kurencyjność 
pozostała bez 

zmian

Nasza kon-
kurencyjność 
nieznacznie 

wzrosła

Nasza kon-
kurencyjność 

bardzo wzrosła 

Ogółem 1,4 4,0 49,7 36,6 8,3
Podstawowy rodzaj działalności

Produkcja 2,0 1,5 50,7 36,3 9,5
Handel 1,4 4,1 50,3 36,1 8,2
Usługi 0,6 7,0 47,8 37,6 7,0

Wielkość przedsiębiorstwa mierzona liczbą pracujących
10-49 osób 1,3 5,7 65,8 25,3 1,9
50-249 osób 0,5 3,5 45,2 40,7 10,1
250 osób i więcej 2,7 2,7 38,5 43,2 12,8

Pozycja przedsiębiorstwa na rynku
Słaba 15,4 - 76,9 7,7 -
Średnia 1,3 6,2 59,4 29,9 3,2
Silna 0,5 0,5 31,5 50,0 17,4

Sytuacja ekonomiczna
Bardzo zła / zła 11,8 17,6 52,9 11,8 5,9
Zadowalająca / 
przeciętna 2,4 6,2 61,7 25,4 4,3
Dobra / bardzo 
dobra - 1,4 40,5 46,6 11,5

Lokalizacja (grupa województw)
Grupa A 1,8 4,8 56,8 29,9 6,6
Grupa B 0,7 4,4 41,6 45,3 8,0
Grupa C 1,0 1,0 41,2 43,3 13,4

Źródło: jak w tabeli 2.

Tabela 5
Analiza zależności pomiędzy zmianą konkurencyjności badanych przedsiębiorstw 
a cechami je charakteryzującymi  

Wyszczególnienie Chi-kwadrat χ² Df Istotność

Podstawowy rodzaj działalności 8,811 12 ,358
Wielkość przedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych 38,041 8 ,000
Pozycja przedsiębiorstwa na rynku 93,702 8 ,000
Sytuacja ekonomiczna 69,878 8 ,000
Lokalizacja (grupa województw) 20,805 8 ,008

Źródło: jak w tabeli 2.
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Źródła wspomnianych zmian konkurencyjności związane były przede wszystkim z dwo-
ma obszarami – procesami obsługi rynku i jakością w tym zakresie (38,2% wskazań) oraz 
szeroko pojmowanym rozwojem przedsiębiorstwa (35,4%). Znacznie rzadziej (odsetki na 
poziomie kilkunastu procent) wskazywano na zasoby ludzkie, ofertę asortymentową, polity-
kę cenową i koszty, a jeszcze rzadziej (poniżej 10% wskazań) na rozwój sytuacji rynkowej, 
działalność promocyjną, współpracę z podmiotami świadczącymi usługi biznesowe oraz 
klientami. 

Podsumowanie

Przedstawione rozważania nie wyczerpują problematyki związanej z poziomem konku-
rencyjności w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku polskim. Stanowią raczej głos 
w dyskusji nad kreowaniem przewagi konkurencyjnej, jej źródłami i metodami osiągania, 
a jednocześnie przyczynek do kontynuacji badań w tym zakresie. Podstawowe znaczenie ma 
zastosowana metodyka pomiaru. W artykule zaprezentowano oceny oparte na opiniach me-
nadżerów, którzy posiłkowali się swoją znajomością organizacji, doświadczeniem oraz wie-
dzą na temat relacji z konkurentami. Przedstawione wyniki badań pokazują wysoki poziom 
satysfakcji rezultatów działań konkurencyjnych. Wydaje się jednak, że opinie te są nieco 
zbyt optymistyczne. Jest to zjawisko charakterystyczne dla tego typu deklaracji, zwłasz-
cza w przypadku przedstawicieli podmiotów małych i średnich (Nowacki, Staniewski 2012,  
s. 755-773). To wyraźne przechylenie w kierunku pozytywnej oceny własnej konkurencyj-
ności stanowić może największe ograniczenie prowadzonych badań. Kontynuując badania 
nad konkurencyjnością przedsiębiorstw należy w związku z tym wesprzeć się metodami 
pozwalającymi na zweryfikowanie opinii menadżerów, głównie parametrami natury finan-
sowej. Istnieje jednak problem w dostępie do takich danych.

Z drugiej jednak strony, pozytywne postrzeganie zjawisk konkurencyjnych ma swoje źró-
dło w lekkiej poprawie sytuacji rynkowej związanej z wychodzeniem z okresu spowolnienia 
gospodarczego. Podjęte przez przedsiębiorstwa w czasie jego trwania działania przynoszą 
efekty, wyrażające się w optymalizacji przebiegu procesów konkurencyjnych. Głownie do-
tyczy to działań prorozwojowych i nastawienia na doskonalenie procesów obsługi klientów. 
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Diagnosis of the Level of Competitiveness of Enterprises in Poland 
Based on Evaluation Carried Out by Their Managers

Summary

Development of the contemporary economies is inseparably connected with 
the phenomenon of competition and competitiveness of rivalling entities. They be-
come, on the one hand, driving forces actuating the economic processes and, on the 
other hand, influence the mechanisms contributing to achievement of a market and 
financial success by enterprises. An aim of the study is to assess the level of com-
petitiveness of enterprises operating in Poland on the grounds of assessment made 
by managers thereof. The base for considerations is findings of quantitative surveys 
carried out among managers of the enterprises operating in Poland, performed on 
the sample of 505 entities at the end of 2014 and at the beginning of 2015. The 
presented results show positive trends as regards formation of competitiveness, be-
ing expressed in improvement of the indicators characterising it, as well as a clear 
prevalence of the orientation on the customer and their needs as the main determi-
nant of growth of competitiveness. 

Key words: competition, enterprise competitiveness, level of competitiveness, de-
terminants of competitiveness.

JEL codes: D22, M21

Диагноз уровня конкурентоспособности предприятий в Польше 
на основе оценки их менеджеров

Резюме

Развитие современных экономик неразрывным образом связано с явлени-
ем конкуренции и конкурентоспособности соперничающих субъектов. С од-
ной стороны, они становятся факторами, динамизирующими экономические 
процессы, с другой же – влияют на механизмы, способствующие достижению 
предприятиями рыночного и финансового успеха. Цель разработки – прове-
сти оценку уровня конкурентоспособности действующих в Польше предпри-
ятий на основе оценки, проведенной их менеджерами. Основу для рассужде-
ний представляют результаты количественных исследований, проводимых 
среди менеджеров действующих в Польше предприятий, осуществленных на 
выборке в 505 субъектов на рубеже 2014 и 2015 гг. Представленные резуль-
таты указывают положительные тренды в области формирования конкурен-
тоспособности, выраженные улучшением показателей, характеризующих ее, 
а также четкое преобладание установки на клиента и его нужды в качестве 
основного детерминанта роста конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, уро-
вень конкурентоспособности, детерминанты конкурентоспособности.

Коды JEL: D22, M21
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