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KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW –
WYBRANE ZAGADNIENIA
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych koncepcji konkurencyjności na poziomie mikroekonomicznym oraz analiza głównych czynników mających
istotny wpływ na konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych. Istotne jest
rozpoznanie i zrozumienie, jak poszczególne uwarunkowania determinują konkurencyjność
przedsiębiorstw, oraz zwrócenie szczególnej uwagi na takie aspekty związane z analizą konkurencyjności przedsiębiorstw, jak pozycja konkurencyjna, źródła i instrumenty budowania
przewagi konkurencyjnej oraz wybrane metody pomiaru konkurencyjności. W artykule dokonano analizy piśmiennictwa w zakresie wskazanym powyżej. Z przedstawionych koncepcji wynika, iż współcześnie trudno jest mówić o jednolitym i powszechnie akceptowanym
podejściu do zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, gdyż różnorodność koncepcji
oraz klasyfikacji czynników determinujących konkurencyjność ukazuje złożoność i wielowymiarowość tego zagadnienia.
Słowa kluczowe: konkurencyjność przedsiębiorstwa, przewaga konkurencyjna, determinanty konkurencyjności, radar Nagashimy.
DOI: 10.15611/pn.2014.347.22

1. Wstęp
Konkurowanie pomiędzy podmiotami gospodarczymi jest nieodzowną cechą każdej gospodarki rynkowej. W zależności od sektora może ono odbywać się na różnych płaszczyznach i mieć zróżnicowane natężenie. Celem niniejszego artykułu jest
przedstawienie koncepcji konkurencyjności oraz analiza czynników wpływających
na konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw. Istotne jest rozpoznanie i zrozumienie, jak poszczególne uwarunkowania determinują konkurencyjność przedsiębiorstw, oraz zwrócenie szczególnej uwagi na takie aspekty związane z analizą
konkurencyjności przedsiębiorstw, jak pozycja konkurencyjna, źródła i instrumenty
budowania przewagi konkurencyjnej oraz wybrane metody pomiaru konkurencyjności.
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2. Istota konkurencyjności przedsiębiorstwa
Konkurencyjność jest istotną kategorią charakteryzującą każdą strukturę czy jednostkę ekonomiczną w gospodarce rynkowej. Pomimo iż należy do terminów ekonomicznych, które są powszechnie stosowane i wykorzystywane w badaniach empirycznych, to jednocześnie należy do jednej z najbardziej wieloznacznych kategorii.
W literaturze przedmiotu pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstwa definiowane jest na wiele różnych sposobów. Zdaniem M.K. Nowakowskiego konkurencyjność na poziomie mikro jest to „zdolność przedsiębiorstwa do sprostania konkurencji ze strony innych podmiotów, utrzymywanie i powiększanie udziałów rynkowych
oraz osiąganie w związku z tym odpowiednich zysków” [Nowakowski 2000; Olczyk, Daszkiewicz 2008]. Według M. Olczyk i N. Daszkiewicz, „konkurencyjność
na poziomie mikro związana jest z kosztami i jakością towarów, które przekładają
się na odpowiedni poziom efektywności i zyskowności sprzedawanych towarów,
a te z kolei implikują określony udział przedsiębiorstwa na danym rynku” [Olczyk, Daszkiewicz 2008]. O. Flak oraz G. Głód definiują konkurencyjność przedsiębiorstwa „jako wielowymiarową cechę przedsiębiorstwa, wynikającą zarówno
z wewnętrznych charakterystyk, jak i umiejętności radzenia sobie z uwarunkowaniami zewnętrznymi na rynku. Konkurencyjność ma charakter względny i może
być stosowana do opisania wzajemnej relacji przedsiębiorstwa w sektorze” [Flak,
Głód 2009]. „Konkurencyjny jest ten podmiot, który w działalności gospodarczej
tworzy taki poziom wartości dodanej, który umożliwia z jednej strony zwiększenie
atrakcyjności handlowej, niezbędnej do wzrostu na przykład jego udziału w rynku,
a z drugiej strony zapewnia osiągnięcie poziomu rentowności i akumulacji, umożliwiając ponadprzeciętny rozwój (w wielu obszarach). Jeśli przedsiębiorstwo uzyskuje wzrost sprzedaży i jednocześnie nie osiąga korzyści zapewniających mu odpowiedni poziom inwestycji, jest niekonkurencyjne” [Bossak, Bieńkowski 2004; Flak,
Głód 2009]. W wielu definicjach podkreśla się współzależność konkurencyjności
na poziomie mikro- i makroekonomicznym. F. Chesnais jest zdania, że „podstawą
międzynarodowej konkurencyjności gospodarek narodowych jest konkurencyjność
firm, które ją tworzą” oraz że „(…) konkurencyjność przedsiębiorstwa odzwierciedla nie tylko sukcesy zarządu w kierowaniu firmą, ale wyrasta również z siły
i efektywności gospodarki narodowej, infrastruktury technicznej i innych efektów
zewnętrznych, które może wykorzystać przedsiębiorstwo” [Chesnais 1988; Messner
1993; Lubiński, Michalski, Misala 1995]. Inne definicje nawiązują do rywalizacji
i współzawodnictwa. J. Burnewicz definiuje konkurencyjność jako zdolność do skutecznego przeciwstawienia się konkurencji na poziomie zarówno przedsiębiorstw,
jak i gospodarek narodowych [Burnewicz 1993; Dołęgowski 2000].
M.J. Stankiewicz definiuje konkurencyjność przedsiębiorstwa jako „zdolność
do sprawnego realizowania celów na rynkowej arenie konkurencji”. Jego zdaniem
elementami strukturalnymi konkurencyjności przedsiębiorstwa są cztery podsystemy, tj.:

Konkurencyjność przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia

241

–– potencjał konkurencyjności, definiowany jako ogół materialnych i niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa, niezbędnych do funkcjonowania na rynkowej arenie konkurencji;
–– przewaga konkurencyjna, czyli efekt takiego wykorzystywania potencjału
konkurencyjności przedsiębiorstwa (uwzględniającego uwarunkowania otoczenia), jakie umożliwia efektywne generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i skutecznych instrumentów konkurowania;

Oznaczenia: 1, 2, 3, 4 – przykłady elementów szkieletu procesu budowy konkurencyjności przedsiębiorstw
Rys. 1. Strumienie budowy konkurencyjności przedsiębiorstw
Źródło: [Skawińska 2002, s. 83].
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Rys. 2. Siły rządzące konkurencyjnością w sektorze według M.E. Portera
Źródło: [Porter 2001, s. 24].

–– instrumenty konkurowania określane jako środki świadomie kreowane przez
przedsiębiorstwo w celu pozyskania kontrahentów dla przedstawionej lub projektowanej (przyszłej) oferty;
–– pozycja konkurencyjna rozumiana jako osiągnięty przez podmiot wynik konkurowania w danym sektorze, rozpatrywany na tle wyników osiąganych przez
konkurentów [Stankiewicz 2005].
W ocenie M.J. Stankiewicza „zarządzanie konkurencyjnością polega na ciągłym,
celowym, przemyślanym i zaplanowanym oddziaływaniu na poszczególne jej podsystemy, uwzględniającym istnienie sprzężeń zwrotnych między nimi”. Według niego „na system „konkurencyjność przedsiębiorstwa” wpływa otoczenie przedsiębiorstwa, rozumiane jako wszystkie te zdarzenia, obiekty, sytuacje, zjawiska i podmioty,
które wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa, a nie są jego (przedsiębiorstwa) elementami składowymi” [Stankiewicz 2005]. Na rysunku 1 przedstawiono
przyczyny, skutki i instrumenty jako strumienie budowy konkurencyjności na rynku
czynników produkcji oraz na rynku dóbr finalnych i usług.
Według M.E. Portera, każdy sektor ma podstawę strukturalną lub zestaw fundamentalnych ekonomicznych i technicznych cech charakterystycznych, które przyczyniają się do powstania sił konkurencyjnych [Stonehouses i in. 2001; Majchrzak 2012].
W jego ocenie stan konkurencji w danym sektorze zależy od pięciu podstawowych sił
konkurencyjnych: groźby nowych wejść, siły przetargowej nabywców, siły przetargowej dostawców, groźby substytucyjnych wyrobów lub usług oraz rywalizacji o po-
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zycję wśród obecnych konkurentów. „Połączona moc tych sił wyznacza ostateczny
potencjał zysku sektora, mierzony długofalową stopą zysku” [Porter 2010].
Każdy sektor może charakteryzować się innym nasileniem oddziaływania sił
rządzących konkurencyjnością w danym sektorze, natomiast ich natężenie determinowane jest przez następujące cechy [Porter 2001; Majchrzak 2012]: efekt skali,
zróżnicowanie produktów, potrzeby kapitałowe, dostęp do kanałów dystrybucji, politykę władz, liczbę firm i kooperantów w sektorze, jakość produktów i ich znaczenia dla klienta oraz dostępność innych zasobów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w sektorze [Majchrzak 2012].
2.1. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
Konkurencja zmusza podmioty gospodarcze do optymalizacji swoich wyników ekonomicznych, elastyczności oraz innowacyjności w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. W literaturze przedmiotu przewaga konkurencyjna definiowana jest m.in.
jako „(…) lepsze niż u konkurentów opanowanie pewnych kompetencji stanowiących czynnik decydujący o sukcesie w danej dziedzinie działalności przedsiębiorstwa” [STRATEGOR 1995]. Budowanie przewagi konkurencyjnej przez podmioty
gospodarcze jest procesem długotrwałym, dokonującym się w wyniku ciągłej poprawy efektywności działania. Według M.E. Portera, istnieją trzy potencjalnie skuteczne strategie, za pomocą których można uzyskać wyniki lepsze od konkurentów
w sektorze, tj. [Porter 2010]:
–– główna pozycja pod względem kosztów całkowitych, która polega na zdobyciu dominującej pozycji w sektorze pod względem kosztów całkowitych,
–– zróżnicowanie, która polega na zróżnicowaniu produktu, aby był on postrzegany w całym sektorze jako unikatowy,
–– koncentracja, która polega na koncentracji na określonej grupie nabywców, na
określonym wycinku asortymentu wyrobów lub na rynku geograficznym.
W literaturze przedmiotu występuje wiele istotnie różniących się podejść do problematyki przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. R.A. D’Aveni jest zdania, iż
wzrost intensywności konkurencji oraz szybkość i agresywność konkurentów rynkowych wskazuje na przejście do nowego etapu globalnej konkurencji, tj. hiperkonkurencji, która odnosi się do czterech rodzajów przewag, opartych na następujących
czynnikach:
–– kosztach i jakości,
–– szybkości działania i wiedzy,
–– tworzeniu barier wejścia dla potencjalnych i rzeczywistych konkurentów,
–– zasobności finansowej i silnej pozycji w sektorze [D’Aveni, Gunther 1994;
Adamkiewicz-Drwiłło 2010].
Inną koncepcję typów przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przedstawił
K. Obłój, który wyróżnił cztery bazowe przewagi:
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–– naturalną, wynikającą głównie z dogodniejszej od konkurentów lokalizacji
względem rynków zasobów i zbytu, związanego z nią lepszego dostępu do tych
rynków (szczególnie zasobów) oraz posiadanych patentów;
–– relacji ceny do jakości, nawiązującej równocześnie do przywództwa kosztowego i wyróżniania się, która polega na minimalizacji kosztów wytwarzania, jakie
trzeba ponieść, aby powstał produkt możliwy do sprzedaży po określonej cenie,
i/lub na maksymalizacji ceny (w wyniku maksymalizacji jakości) oferty, przy
danych nakładach (kosztach) ponoszonych na jej wytworzenie;
–– systemu obsługi i oferowania rozwiązań (lock-in), która sprowadza się do oferowania przez przedsiębiorstwo takiej kombinacji produktów i usług, która nie
tylko zaspokaja istotne potrzeby odbiorców, ale także ułatwia rozwiązywanie ich
(odbiorców) obecnych i przyszłych problemów;
–– budowania barier wejścia, która polega na tworzeniu dodatniego sprzężenia
zwrotnego między przedsiębiorstwem a jego odbiorcami [Obłój 2001a; 2001b;
Stankiewicz 2005].

3. Determinanty konkurencyjności
Procesy integracyjne i globalizacyjne zachodzące w gospodarce światowej wymuszają szukanie czynników implikujących poziom konkurencyjności poszczególnych
podmiotów. W literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfikacji czynników determinujących konkurencyjność przedsiębiorstw.
W. Mantura wyodrębnia następujące czynniki, mające istotny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw: wewnętrzne (zasoby: materialne, niematerialne, ludzkie
i finansowe), wynikowe (produkty, dystrybucja, promocja oraz ekonomiczne warunki wymiany rynkowej) oraz zewnętrzne (podmiotowe i jakościowe) [Mantura 2002;
Majchrzak 2012].
Według Z. Wysokińskiej, czynniki mikroekonomiczne wpływające na konkurencyjność to: zdolności produkcyjne firmy, wyposażenie w czynniki wytwórcze,
zarządzanie firmą, strategie marketingowe i elementy składowe, tzw. marketing-mix, koszty produkcji, korzyści skali, innowacje, stosunki pracy [Wysokińska
2001]. Istotny wpływ na poziom konkurencyjności przedsiębiorstw ma również
współzawodnictwo pozacenowe zawierające takie cechy, jak: jakość produkcji,
niezawodność produktów, precyzja techniczna wykonania, wygląd produktów, serwis i zasady gwarancji, reklama, marketing czy sieć dealerska [Ciborowski 2000].
Współcześnie obok tradycyjnych determinant konkurencyjności dostrzega się znaczenie tzw. czynników miękkich, związanych przede wszystkim z otoczeniem instytucjonalno-kulturowym, etyczno-religijnym oraz przedsiębiorczością.
Według wielu autorów, istotnym czynnikiem determinującym konkurencyjność jest
działalność innowacyjna. Zdaniem M.E. Portera przewagi konkurencyjnej należy upatrywać przede wszystkim w zdolności do bycia innowacyjnym, do ciągłego podnoszenia jej poziomu i uzyskiwania dzięki temu odpowiedniej efektywności [Porter 2001].
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Rys. 3. Holistyczna piramida determinant konkurencyjności
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Pomiędzy konkurencyjnością gospodarki a konkurencyjnością przedsiębiorstw
istnieje sprzężenie zwrotne, tj. nie tylko konkurencyjność gospodarki wpływa na
konkurencyjność przedsiębiorstw, ale zachodzi także relacja przeciwna [Majchrzak
2012]. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło pisze, że „(…) między czynnikami, sprzyjającymi wzrostowi konkurencyjności gospodarki narodowej, a działaniami przedsiębiorstw na rzecz poprawy własnej konkurencyjności istnieje silna współzależność”
[Adamkiewicz-Drwiłło 2010]. Zdaniem J. Misali „możliwość osiągania sukcesów
gospodarczych jest współwyznaczana w dużym stopniu przez krajowe (narodowe)
otoczenie gospodarcze, w którym one działają. To właśnie władze krajowe (narodowe) określają system gospodarczy, który stanowi otoczenie mniej lub bardziej
sprzyjające uzyskiwaniu przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej lub inaczej – określona efektywność podmiotów gospodarczych danego kraju nie powstaje
w próżni” [Misala 2001].
Konkurencyjność zarówno podmiotu gospodarczego, sektora/regionu, gospodarki, jak i układów integracyjnych jest wypadkową wszystkich determinant oddziałujących z różnym natężeniem na określoną zbiorowość oraz wchodzących we wzajemną interakcję w danym okresie. Siła oddziaływania poszczególnych determinant
zależy od uwarunkowań gospodarczych oraz od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. W analizie konkurencyjności należy zwrócić uwagę zarówno na interakcje między otoczeniem gospodarczym a przedsiębiorstwami działającymi w danej
gospodarce, jak i na wzajemną interakcję zachodzącą między poszczególnymi determinantami konkurencyjności na wszystkich poziomach analizy, gdyż powyższe
płaszczyzny konkurencyjności wzajemnie się przenikają, warunkują i implikują.
Konkurencyjne przedsiębiorstwo, wchodząc w interakcje z otoczeniem przyczynia się do wzrostu konkurencyjności na pozostałych poziomach (mezo, makro oraz
mega). Determinanty konkurencyjności na poziomie mikroekonomicznym wpływają pozytywnie na konkurencyjność na innych poziomach i odwrotnie, natomiast skala oddziaływania poszczególnych determinant jest zróżnicowana [Kowalczuk 2011].

4. Wykorzystanie wskaźników finansowych
w ocenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
W warunkach intensyfikacji procesów globalizacji przedsiębiorstwa muszą systematycznie analizować swoją pozycję konkurencyjną w poszczególnych sektorach
gospodarki, swoje mocne i słabe strony oraz zmiany zachodzące w otoczeniu konkurencyjnym, społeczno-gospodarczym i międzynarodowym. W momencie gdy są
rentowne oraz mają dobre perspektywy rozwoju, mogą być określone jako konkurencyjne [Bossak, Bieńkowski 2004]. Jak pisze M. Gorynia: „wielu ekonomistów uzależnia konkurencyjność przedsiębiorstw głównie od uzyskiwanych przez nich wskaźników finansowych. (…) J. Gittus [1996] uważa, iż świat ocenia sukces firmy przede
wszystkim na podstawie wskaźników finansowych. Według niego, konkurencyjna
organizacja to taka, która zredukowała koszty jednostkowe do poziomu gwarantującego godziwy zysk i jednocześnie trzyma konkurencję na dystans” [Gorynia 2009].
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Najczęściej spotykaną w literaturze przedmiotu miarą pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa jest jego pozycja rynkowa (udział w rynku) oraz sytuacja finansowa. M.J. Stankiewicz pisze, że „(…) pomiar udziału w rynku – w dobie globalizacji
rynków – staje się zadaniem niezwykle trudnym, a na poziomie analiz prowadzonych przez same przedsiębiorstwa często wręcz niewykonalnym. Dlatego w praktyce zamiast udziału w całym rynku bardziej przydatne są wskaźniki cząstkowe:
udział w rynku krajowym lub względny udział w rynku liczony jako relacja sprzedaży przedsiębiorstwa do połączonej sprzedaży trzech największych konkurentów,
albo jako relacja sprzedaży własnej do sprzedaży głównego konkurenta.” Według
M.J. Stankiewicza, wskaźnikami kondycji finansowej, proponowanymi do zastosowania w celu odzwierciedlenia efektywnościowego aspektu osiągniętej pozycji konkurencyjnej, są najczęściej: wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności, wskaźniki
zadłużenia oraz wskaźniki aktywności. W jego ocenie „(…) dla oceny pozycji konkurencyjnej – należy stosować je łącznie, aby wzajemnie się uzupełniały” [Stankiewicz 2005]. T. Korol w analizie konkurencyjności na poziomie mikroekonomicznym
wykorzystuje 13 wskaźników finansowych podzielonych na pięć grup, badających

Rys. 4. Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa – radar Nagashimy
Źródło: [Bossak, Nagashima 1997; za: Bossak, Bieńkowski 2004, s. 14].
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następujące aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa: płynność finansową, rentowność, zadłużenie, sprawność, inne wskaźniki badające strukturę kapitałowo-majątkową [Korol 2008].
Wśród metod wykorzystywanych w analizie konkurencyjności przedsiębiorstw
należy wymienić metodę porównawczą, polegającą m.in. na odnoszeniu grupy
wskaźników finansowych badanych podmiotów do średnich wskaźników uzyskanych w danym sektorze gospodarki lub też do podmiotów uzyskujących najlepsze
wartości poszczególnych wskaźników (benchmarking). Porównanie wskaźników
analizowanego podmiotu ze wskaźnikami uzyskiwanymi przez konkurentów z branży lub średnimi wskaźnikami sektorowymi pozwala określić pozycję badanego
przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw w konkretnych sektorach gospodarki.
W sytuacji dysponowania wskaźnikami sektorowymi z zakresu rentowności, sprawności gospodarowania zasobami, płynności finansowej oraz innych wskaźników finansowych do analizy konkurencyjności badanego przedsiębiorstwa na tle branży
użyteczny może być tzw. radar Nagashimy, pozwalający określić względne kształtowanie się wybranego zestawu wskaźników na tle konkurentów z branży [Bossak,
Bieńkowski 2004].
Za pomocą wykresu radarowego można w sposób syntetyczny przedstawić
kształtowanie się wybranych wskaźników i ich grup na tle konkretnego sektora gospodarki. W radarze każdy ze wskaźników jest wyskalowany według określonego
wcześniej zakresu. Środkowa linia okręgu w radarze stanowi punkt odniesienia i odpowiada wartości uzyskiwanej np. przez konkurentów. W sytuacji gdy dane wartości
wskaźników uzyskanych przez analizowane przedsiębiorstwo kształtują się powyżej średnich wartości sektorowych (np. wskaźniki rentowności), wówczas jednostka
uzyskuje przewagę w zależności od stopnia odchylenia wskaźnika. W przypadku,
gdy wskaźniki kształtują się niekorzystnie na tle średnich wskaźników sektorowych,
oznacza to gorszą pozycję badanego przedsiębiorstwa. Radar Nagashimy, dzięki
znacznie większej liczbie wskaźników odnoszących się do różnych aspektów związanych z działalnością przedsiębiorstw, umożliwia przeprowadzenie pogłębionej
analizy konkurencyjności przedsiębiorstw w wybranym sektorze gospodarki [Bossak, Bieńkowski 2004].

5. Zakończenie
Współcześnie trudno jest mówić o jednolitym i powszechnie akceptowanym podejściu do zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Różnorodność koncepcji
konkurencyjności oraz klasyfikacji czynników determinujących konkurencyjność
ukazuje złożoność i wielowymiarowość tego zagadnienia. Z przedstawionych koncepcji wynika, iż konkurencyjność przedsiębiorstwa jest utożsamiana z rywalizacją
i współzawodnictwem z innymi podmiotami gospodarczymi, przy uwzględnieniu
aspektu efektywnościowego. W wielu definicjach podkreślana jest współzależność
konkurencyjności na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz znaczenie oto-
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czenia gospodarczego jako istotnego czynnika determinującego konkurencyjność
podmiotów gospodarczych. Konkurencyjność przedsiębiorstwa determinowana jest
wieloma czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, które należy rozpatrywać w sposób kompleksowy, jako zbiór wzajemnie zależnych i przenikających
się zmiennych, powodujących występowanie efektu synergii.
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COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES. SELECTED ISSUES
Summary: The purpose of this article is to present some concepts of competitiveness at the
microeconomic level and the analysis of the main factors, which have a significant impact on
the competitiveness of modern enterprises. It is important to recognize and understand how
different factors determine the competitiveness of enterprises.
Keywords: competitiveness of enterprises, competitive advantage, determinants of competitiveness, Radar Nagashima.

