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DETERMINANTY KSZTAŁTUJĄCE KONKURECYJNOŚĆ 
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NA PRZYKŁADZIE ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ  

STREFY EKONOMICZNEJ

Wstęp 

Kluczowe determinanty konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw 
mają charakter interaktywny, są bowiem splotem wzajemnie powiązanych ze 
sobą czynników, które tworzą wielowymiarową przestrzeń. Nie należy ich 
postrzegać jako pojedynczych wyizolowanych zmiennych, lecz jako zbiór 
wzajemnie zależnych elementów, które występują w tym samym horyzoncie 
czasowym i nawzajem się przenikają. Takie podejście podkreśla wpływ czynni-
ków konkurencyjności przedsiębiorstwa na całe otoczenie firmy. 

Natomiast konkurencyjność, polityka regionalna państwa i pomoc publiczna 
są elementami, na bazie których funkcjonuje Łódzka Specjalna Strefa Ekono-
miczna (ŁSSE). Jest to podmiot, który pomaga przedsiębiorcom poznać region 
łódzki, zainwestować środki, umożliwiając tym samym rozwój firmy, ale 
i regionu łódzkiego. Przedsiębiorstwo, które jest głównym elementem Strefy, 
jest również częścią systemu gospodarczego, społecznego i politycznego która 
kształtuje rozwój całego regionu. Firmy, które nie rozwijają się, nie są w stanie 
wykorzystać szans rynkowych, jakie oferuje łódzki samorząd i ŁSSE. 

1. Determinanty kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstwa

W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji konkurencyjności. Kon-
kurencyjność przedsiębiorstwa oznacza zdolność do sprostania określonym 
warunkom działania na wyznaczonym terenie w ramach obowiązujących aktów 
prawnych1.  

A.M. Leśniewski definiuje konkurencyjność przedsiębiorstwa jako zdolność
firmy do osiągania korzystnych wyników ekonomicznych popartych wewnętrz-
nymi (jakość, doświadczenie, sieć dystrybucji, koszty) i zewnętrznymi (otocze-

 .Doktorantka, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania UŁ ٭
1 M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wyd. Nauk. 
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nie polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, międzynarodowe) 
czynnikami kształtującymi ten proces2.  

Interesujący pogląd prezentuje M.J. Stankiewicz, który uważa, że konku-
rencyjność przedsiębiorstw należy rozpatrywać jako system tworzony przez 
cztery elementy3: 

• potencjał konkurencyjności, rozumiany jako ogół materialnych i niemate-
rialnych zasobów przedsiębiorstwa, kluczowych kompetencji i zdolności, 
umożliwiających zdobycie trwałej oraz trudnej do podważenia przewagi 
konkurencyjnej nad rywalami, 

• przewagę konkurencyjną, którą można rozumieć jako efekt skutecznego 
wykorzystywania konfiguracji składników potencjału konkurencyjności umoż-
liwiających przedsiębiorstwu generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i sku-
tecznych instrumentów konkurowania, 

• instrumenty konkurowania, które można określić jako świadomie i celowo 
wykorzystywane narzędzia i metody budowania kapitału klientów oraz kreowa-
nia wartości firmy, 

• pozycję konkurencyjną, rozumianą jako osiągnięty przez przedsiębiorstwo 
wynik konkurowania w danym sektorze, rozpatrywany na tle wyników osiąga-
nych przez konkurentów, innymi słowy – miejsce na skali korzyści ekonomicz-
nych i pozaekonomicznych, jakich przedsiębiorstwo dostarcza wszystkim swoim 
interesariuszom, w porównaniu z miejscami zajmowanymi przez konkurentów. 

O poziomie konkurencyjności firmy i osiąganych przez nią rezultatów decyduje 
przede wszystkim atrakcyjność strukturalna branży, w której przedsiębiorstwo 
funkcjonuje, oraz czynniki określające względną pozycję konkurencyjną wewnątrz 
branży4. Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest oceniana przede wszystkim przez 
odbiorców (klientów), a także interesariuszy firmy (zarząd, właściciele, potencjalni 
akcjonariusze, pracownicy, banki i centra gospodarcze)5. 

Na konkurencyjność przedsiębiorstwa wpływają różne czynniki zarówno 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Do czynników zewnętrznych, na które przedsię-
biorstwo nie ma wpływu lub wpływ ten jest ograniczony, należy zaliczyć 
środowisko makroekonomiczne stanowiące wspólną płaszczyznę działalności 
wielu branż oraz środowisko branżowe, a więc to najbliższe przedsiębiorstwu6. 

                                    
2 A.M. Leśniewski, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizato-

ra, Toruń 2011, s. 60–61. 
3 M.J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka 

Narodowa” 2000, nr 7–8, s. 79. 
4 E. Cyrson, Kompendium wiedzy o gospodarce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa–Poznań 

2000, s. 4. 
5 W. Matwiejczuk, Metodologiczne aspekty oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa bu-

dowlanego, [w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Kierunki i metody zarządzania przedsiębior-
stwem, Difin, Warszawa 2007, s. 139. 

6 H. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wyd. Na-
uk. PWN, Warszawa 2002, s. 181. 
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Warto dodać, że czynniki mające swoje źródło w otoczeniu są niezależne od 
przedsiębiorstwa, w znacznej mierze stanowią pochodną polityki władz państwo-
wych i mechanizmów regulacji rynku, a także pozostają pod wpływem sytuacji 
gospodarczej w danym kraju, jak i koniunktury światowej. Z kolei czynniki 
wewnętrzne mają związek z działaniami podejmowanymi przez firmę. Czynniki te 
powiązane są z kondycją finansową przedsiębiorstwa, posiadanymi zasobami 
materialnymi, kapitałem intelektualnym, strukturą organizacyjną, przyjętą 
strategią rozwoju, metodami zarządzania, przedsiębiorczością, innowacyjnością  
i jakością oferowanych produktów oraz usług. Grupa czynników wewnętrznych 
jest utożsamiana z posiadanymi przez przedsiębiorstwo strategicznymi zasobami, 
a także umiejętnością ich wykorzystywania w celu podejmowania skutecznych 
działań, będących odpowiedzią i reakcją na zmiany oraz przeobrażenia zachodzą-
ce w otoczeniu zewnętrznym7. Ponadto istotnym aspektem kształtowania konku-
rencyjności przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Innowacja jest rodzajem 
zmiany, która powoduje bardziej efektywne funkcjonowanie podmiotu8. 

Czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstwa można podzie-
lić na następujące poziomy: 

a) poziom makroekonomiczny – konkurencyjność utożsamiana jest tu ze 
zdolnością konkurencyjną kraju, co ma związek ze zdolnością do długookreso-
wego rozwoju gospodarczego, a determinantami konkurencyjności na tym 
poziomie są: 

• wielkość zasobów naturalnych, 
• efektywność wykorzystania źródeł produkcyjnych, 
• system społeczno-ekonomiczny, 
• polityka rządu oraz oddziaływanie na międzynarodowe otoczenie eko-

nomiczne; 
b) poziom mikroekonomiczny – do czynników konkurencyjności organiza-

cji można tu zaliczyć: 
• pozycję konkurencyjną w przeszłości, 
• potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa, 
• strategię konkurencyjną przedsiębiorstwa; 
c) poziom mezoekonomiczny – na tym poziomie wyznacznikami konku-

rencyjności organizacji są: 
• wyposażenie w czynniki produkcyjne, 
• czynniki popytowe, 
• warunki tworzenia, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, 
• kształtowanie układu branżowego9. 

                                    
7 M. Haffer, W. Karaszewski, Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regio-

nów, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2009, s. 20. 
8 W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wyd. UW, Warszawa 2005, s. 68–69. 
9 M. Gorynia, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do 

Unii Europejskiej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 63–69. 
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Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest pochodną zdolności wykorzystywa-
nia posiadanych zasobów w procesach zdobywania kapitału, klientów i kreowa-
nia kapitału intelektualnego. Warto też zauważyć niezwykle ważną grupę 
czynników, które mają znaczący wpływ na konkurencyjność rynkową. Zalicza 
się do nich m.in. znajomości, nieuczciwe przetargi, układy i powiązania poli-
tyczno-biznesowe, które sprawiają, że dane przedsiębiorstwo znacząco zwiększa 
swoją konkurencyjność, uzyskując wymierne korzyści finansowe. Te czynniki 
można określić mianem „wyróżniających” zdolności w zakresie kształtowania 
relacji biznesowych. Można ponadto wskazać grupę takich czynników regional-
nych tkwiących w otoczeniu rynkowym, które – w mniejszym bądź większym 
stopniu – mają znaczenie dla wszystkich przedsiębiorstw. Do tych czynników 
należą m.in. polityka regionalna, mechanizmy i regulacje prawne dotyczące 
swobody prowadzenia działalności gospodarczej, poziom regionalnego wzrostu 
gospodarczego, koniunktura gospodarcza, dostępność i oprocentowanie kredy-
tów, popyt i podaż wykwalifikowanej siły roboczej, przepisy prawa pracy. 
Działalność, funkcjonowanie i rozwój współczesnych przedsiębiorstw są  
w znacznej mierze uwarunkowane i zależne właśnie od tych czynników ze-
wnętrznych, które również wpływają na determinanty konkurencyjności dla 
poszczególnych sektorów. Zadaniem władzy regionalnej powinno być podej-
mowanie takich działań, które będą zapewniały swobodę prowadzenia działalno-
ści gospodarczej i stwarzały przyjazne warunki rozwoju, gwarantując jednocze-
śnie przejrzyste i uczciwe zasady konkurencji wolnorynkowej. W tym procesie 
wyjątkowe znaczenie mają odpowiednio przygotowane regionalne akty prawne, 
niemniej jednak równie ważną rolę odgrywają też postawa i rzeczywiste 
zachowania przedstawicieli władz regionalnych10. 

Analizując czynniki konkurencyjności, trzeba również dostrzec szczególne 
przywileje i korzyści, na jakie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które uzyskały 
pozwolenie na prowadzenie działalności w SSE. Władze publiczne przyznają im 
preferencje, zapewniają atrakcyjną lokalizację, przekazują teren pod inwestycje, 
a niekiedy również przygotowują infrastrukturę drogową. Można ponadto 
zauważyć wyraźną tendencję – władze bardzo chętnie chwalą się tym, ile miejsc 
pracy zostało utworzonych dzięki takim inwestycjom, natomiast pomijają takie 
kwestie, jak traktowanie pracowników, to, jakie mają oni warunki pracy, jakie 
jest ich wynagrodzenie. Okazuje się, że konkurencyjność omawianych firm jest 
ściśle zależna od czynników zewnętrznych, pośród których kluczową rolę 
odgrywa tania siła robocza, przychylność władz oraz ulgi podatkowe.  
W praktyce często okazuje się, że po kilku latach od rozpoczęcia działalności 
firmy te są sprzedawane innym inwestorom, którzy nie są zobligowani do 
utrzymywania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. W ostatnich latach do 
podobnych zdarzeń doszło m.in. w przypadku koncernów Dell i Philips w Łodzi.  

                                    
10 T. Kaczor, M. Tomalak, Potencjał inwestycyjny Jednostek Samorządu Terytorialnego, 

Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Polska Regionów, nr 9, Warszawa 2000, s. 15. 
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2. Kształtowanie konkurencyjności łódzkich przedsiębiorstw na 
przykładzie ŁSSE 

 
Przedsiębiorstwa inwestujące w ŁSSE dzięki uzyskanemu wsparciu stają się 

konkurencyjne nie tylko na rynku regionalnym, ale i krajowym. Środki  
w postaci pomocy publicznej, które trafiają do przedsiębiorców, stwarzają nowe 
możliwości rozwojowe danej firmy, a przez to i regionu łódzkiego. 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to wydzielony obszar Rzeczpospoli-
tej Polskiej, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej na specjal-
nych, preferencyjnych warunkach, określonych w ustawie11 i rozporządzeniu 
Rady Ministrów12. Została utworzona w 1997 r. w celu rozwoju gospodarczego 
regionu łódzkiego, jej działanie zaplanowane jest do 2026 r. Strefą zarządza 
ŁSSE SA z siedzibą w Łodzi. Strefa obejmuje obszar 1198,7 ha położonych  
w trzech województwach: łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. Do końca  
I kwartału 2013 r. wydała ok. 219 zezwoleń na kwotę około 8,5 mld zł. Dzięki 
tym inwestycjom, zajmującym ok. 781 ha, powstało 15 tys. nowych miejsc 
pracy. Do zadań ŁSSE i kompleksowych usług świadczonych przez nią należą: 

• promocja Strefy i działalności w jej obrębie, 
• promocja firm działających na terenie Strefy, 
• pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów, prowadzenie przetargów 

lub rokowań na grunty bądź nieruchomości objęte statusem Strefy, 
• wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodar-

czej w strefie, 
• przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej, 
• bieżąca kontrola działalności inwestorów, 
• doradztwo inwestycyjne, 
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi świad-

czącymi usługi dla inwestorów13.  
Prowadzący działalność gospodarczą na terenie ŁSSE przedsiębiorca korzy-

sta z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowe-
go od osób prawnych lub osób fizycznych. Pomoc publiczna przyznawana jest  
z tytułu nowej inwestycji oraz utworzenia nowych miejsc pracy. 

Przedsiębiorstwo ma pełną swobodę w zakresie uzyskanego wsparcia. 
Otrzymane dofinansowanie przedsiębiorca może wykorzystywać aż do wyczer-
pania pełnej kwoty przyznanej pomocy, jednak nie dłużej niż do końca funkcjo-

                                    
11 Ustawa z dnia 20 października o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU, 1994, nr 123, 

poz. 600 z późn. zm. 
12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej 

udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, DzU, 29.12.2008, nr 232 poz. 1548. 

13 Formularz ankietowy – badanie ankietowe przeprowadzone w ŁSSE. 
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nowania Strefy. Zezwolenie na prowadzenie działalności wydaje Strefa jako 
spółka zarządzająca w imieniu ministra gospodarki14. 

Łódzka Strefa skupia przedsiębiorców z różnych branż i dziedzin, jednak 
dominującą grupę stanowią przedsiębiorstwa duże, na drugim miejscu średnie, 
najmniejszą zaś grupę tworzą mali przedsiębiorcy. Różnorodność branż realizu-
jących inwestycje w ramach ŁSSE powoduje, że inwestorzy zagraniczni nie 
muszą w większości przedsięwzięć importować półproduktów z innych krajów. 
Dostępność tych półproduktów powoduje dodatkowe oszczędności poprzez 
ograniczenie kosztów związanych z importem.  

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności, m.in.: 
• działalność produkcyjną (również w ramach przetwórstwa spożywczego), 
• działalność usługową (w tym usługi transportu i magazynowania), 
• działalność w ramach sektora BPO (w tym badawczo-rozwojową, infor-

matyczną, analizy techniczne, księgowość, rachunkowość15. 
Podstawową korzyścią jest zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub 

PIT w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej) od dochodu 
osiąganego z działalności prowadzonej na terenie SSE oraz określonej w ramach 
zezwolenia strefowego. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej  
w ramach SSE jest udzielane w formie decyzji administracyjnej przez podmiot 
zarządzający daną strefą z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospo-
darki. W celu uzyskania pomocy w postaci zwolnienia z podatku dochodowego 
przedsiębiorca strefowy jest zobowiązany do zapewnienia trwałości inwestycji 
SSE przez okres minimum 5 lat (w przypadku MSP minimalnie 3 lata), co 
oznacza prowadzenie w tym czasie działalności gospodarczej w strefie. Przed-
siębiorcy, chcąc rozpocząć działalność w ŁSSE, mogą skorzystać z pomocy 
publicznej sięgającej nawet do 70% kwalifikowanych kosztów inwestycji lub 
dwuletnich kosztów pracy.  

Dla przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia innowacyjne i prorozwo-
jowe zostały uruchomione granty rządowe oraz granty finansowane ze środków 
unijnych. Cały proces uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w Strefie 
trwa około trzy miesiące. Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do wniesie- 
nia wkładu własnego, najczęściej jest to promesa kredytowa lub promesa 
leasingowa.  

Łódzka Strefa tworzy otoczenie dla danego przedsiębiorstwa, chroni je  
i pomaga w realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. Stwarza warunki, na 

                                    
14 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia 

„Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” SA udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli, DzU, 2001, nr 67, 
poz. 700 – § 5 pkt 2; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie 
pomocy publicznej… 

15 Dane pochodzące z broszury informacyjnej stworzonej przez ŁSSE. 
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kształtowanie których przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Wszystkie zachęty  
i ulgi oferowane przedsiębiorstwu są regulowane ustawowo. Przedsiębiorstwo 
wyposażone w takie narzędzia zaczyna się rozwijać, modernizować i inwesto-
wać w innowacje oraz nowe technologie. Miarą konkurencyjności przedsiębior-
stwa jest jego pozycja na rynku i ocena w oczach klienta, dlatego można uznać, 
że firma jest konkurencyjna, jeśli podejmowane przez nią działania prowadzą  
w strategicznej perspektywie do wzrostu jej wartości rynkowej. Współczesne 
przedsiębiorstwa starają się przede wszystkim wyróżnić swoją ofertę na tle 
pozostałych konkurentów i ukazać wymierną wiązkę korzyści, jakich dostarcza-
ją klientom ich usługi lub produkty, co wiąże się także z rywalizacją w zakresie 
cen i jakości. Do najczęściej wskazywanych celów tworzenia SSE należą: 

• rozwój gospodarczy, 
• rozwój nowych technologii, 
• rozwój eksportu, 
• zwiększenie konkurencyjności danego regionu, 
• tworzenie nowych miejsc pracy. 
Wszystkie powyższe cele mają istotny wpływ na wspieranie słabo rozwinię-

tego regionu poprzez poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, co w konsekwencji 
prowadzi w długim okresie do szybszego tempa wzrostu gospodarczego.  

Zgodnie z raportem Ernst & Young funkcjonowanie SSE w istotny sposób 
wpływa na podstawowe parametry rozwoju gospodarczego regionu: 

a) W zakresie oddziaływania SSE na rynek pracy: 
• w regionach, w których funkcjonują strefy, stopa bezrobocia jest przecięt-

nie niższa o 1,50 do 2,80 p.p. w przypadku podregionów oraz 2,3 do 2,90 p.p. w 
przypadku powiatów; 

• zwiększenie nakładu kapitału zainwestowanego w strefie o 100 mln zł 
prowadzi do obniżenia stopy bezrobocia w podregionie o 0,17 do 0,33 p.p.,  
w powiecie zaś o 0,19 do 0,25 p.p.; 

• wzrost zatrudnienia w strefach o 1 tys. osób prowadzi do spadku stopy 
bezrobocia w podregionie o 0,4 do 0,9 p.p., podczas gdy na poziomie powiatu 
wynosi od 0,7 do 1,0 p.p. 

b) W zakresie oddziaływania SSE na rozwój inwestycji w regionie: 
• w podregionach, w których funkcjonują strefy, poziom nakładów brutto 

na środki trwałe w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższy o ok. 250 do 600 
zł, natomiast w powiatach o ok. 510 do 570 zł niż w pozostałych odpowiednio, 
podregionach i powiatach; 

• wzrost zatrudnienia w strefach o 1 tys. osób prowadzi do wzrostu nakła-
dów brutto na środki trwałe w przeliczeniu na 1 mieszkańca o ok. 90 do 105 zł  
w przypadku podregionów oraz o ok. 150 do 160 zł w przypadku powiatów. 

c) W zakresie oddziaływania SSE na PKB: 
• w podregionach, w których funkcjonują strefy, poziom PKB per capita 

jest wyższy przeciętnie o ok. 1300 do 2500 zł niż w pozostałych podregionach, 
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co oznacza wyższy wskaźnik PKB per capita o ok. 3,9 do 7,5% przeciętnego 
PKB per capita dla Polski niż w pozostałych podregionach; 

• wzrost zatrudnienia w strefach o 1 tys. osób prowadzi do wzrostu PKB na 
mieszkańca w danym podregionie o ok. 310 do 460 zł16. 

Nie bez znaczenia dla oceny zasadności rozpoczynania działalności na tere-
nie SSE pozostają również korzyści trudno mierzalne. Wśród nich należy 
wymienić przede wszystkim dobrze rozwinięte zaplecze infrastrukturalne, 
korzystną lokalizację geograficzną, jak również bliskość dostawców i odbiorców 
w przypadku inwestorów działających w tej samej branży. Inwestycje, szczegól-
nie te największe, realizowane na terenie strefy, przyciągają zazwyczaj szereg 
dostawców surowców, półproduktów oraz firm świadczących kompleksowe 
usługi zarówno z kraju, jak i z zagranicy. 

Strefa współpracuje w tej materii z władzami regionu. Usytuowana w cen-
trum Polski, na skrzyżowaniu głównych tras komunikacyjnych – autostrad A-1  
i A-2 oraz dróg ekspresowych S-8 i S-14, ma najkorzystniejszą w kraju i jedną  
z najlepszych w Europie lokalizacji logistycznych. Łódzkie to również ważny 
węzeł kolejowy, w Łodzi zlokalizowany jest też międzynarodowy port lotniczy. 
Na przestrzeni ostatnich lat region stał się nowoczesny, zaawansowany techno-
logicznie, przyciąga inwestycje zagraniczne.  

Władze samorządowe w Strategii Rozwoju Regionalnego zakładają wspar-
cie dla przedsiębiorców w aspektach społeczno-gospodarczych. Zgodnie z zapi-
sami tego dokumentu deklarują, że będą dążyły do rozwoju i poprawy infra-
struktury drogowej, lotniczej i technicznej, ujednolicenia zapisów prawnych 
ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej oraz stworzenia ośrodków 
badawczych wspierających nowoczesne formy i rozwiązania. Wszystkie te 
czynniki zewnętrzne tworzą otoczenie biznesowe, które determinuje kształtowa-
nie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Cechy te wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 
funkcjonujących w Stefie. Granty i ulgi oferowane przez SSE stanowią czynniki 
budujące pozycję przedsiębiorstwa na arenie gospodarczej. Działania Strefy są 
wspierane przez władze samorządowe i tworzą otoczenie gospodarcze dla 
przedsiębiorstw. 

 
 

Zakończenie 
 
Konkurencyjne przedsiębiorstwo przyczynia się do rozwoju regionu i tym 

samym do wzrostu poziomu jego konkurencyjności. Województwo łódzkie jest 
położone w centrum Polski, a zarazem w centrum Europy. Atrakcyjne oferty 

                                    
16 Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz 

perspektywy funkcjonowania, Raport Ernst & Young, Warszawa, 28 września 2011. 



Determinanty kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego… 

 

147 

inwestycyjne dla inwestorów, oferowane przez ŁSSE, przyczyniają się do 
wzrostu poziomu inwestycji w regionie, co bezpośrednio wpływa na jego rozwój 
gospodarczy. Przedsiębiorcy realizujący projekty w Strefie mogą liczyć na 
wsparcie finansowe, ale również na pomoc przy powstawaniu inwestycji. 
Przedsiębiorcy, którzy realizują przedsięwzięcia w Strefie, są konkurencyjni, 
prorozwojowi, innowacyjni. Mogą oni rozwijać się, realizować projekty 
innowacyjno-badawcze. Dzięki tej pomocy firmy unowocześniają się w zakresie 
modernizacji sprzętu i podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności kapitału 
ludzkiego. Ponadto, zgodnie z danymi wskazanymi w raporcie Ernst & Young, 
funkcjonowanie Stref poprawia eksport, zmniejsza w sposób widoczny bezrobo-
cie oraz powoduje wzrost gospodarczy zwiększając wyraźnie PKB.  

Dzięki funkcjonowaniu w Strefie przedsiębiorstwo zyskuje wsparcie finan-
sowe, zaplecze infrastrukturalne oraz nowych partnerów gospodarczych. Strefa 
skupia przedsiębiorców z różnych branż, co zapewnia nieograniczone możliwo-
ści w zakresie współpracy. Współpraca w kwestii pozyskania półproduktów, 
surowców lub wsparcia w sferze usługowej obniża koszty i wydatki firmy 
związane z eksportem tychże materiałów z zagranicy czy też sprowadzeniem ich 
z innej części kraju. 

Obecna, jednak dość niekorzystna, sytuacja gospodarcza województwa 
łódzkiego, spowodowana kryzysem, nie sprzyja rozwojowi łódzkich przedsię-
biorstw. Strefa w aktualnym kształcie ma funkcjonować do roku 2026.  

Pomimo wielu korzyści wynikających z funkcjonowania SSE należy wspo-
mnieć również o negatywnym jej wpływie na kształtowanie otoczenia biznesu 
oraz ładu gospodarczego. Jest duże prawdopodobieństwo, że część z inwestycji 
realizowanych na terytorium SSE powstałaby i tak, bez konieczności zastoso-
wania preferencji w ich opodatkowaniu, czyli bez dodatkowych kosztów, jakie 
ponosi w tej chwili rząd polski. Kolejną sprawą jest fakt, że niektóre przedsię-
biorstwa rozpoczynając swoją działalność w ramach SSE ograniczają lub kończą 
funkcjonowanie w innych miejscach (przeniesienie działalności do SSE).  
W pewnym uproszczeniu w obu przypadkach można stwierdzić, że ostateczne 
konsekwencje realizacji takich inwestycji są wyłącznie negatywne. I ostatnia 
sprawa. Inwestor strefowy, który korzysta ze zwolnienia podatkowego, może 
potencjalnie na tyle zredukować swoje koszty czy marżę, że cena za jego 
produkt bądź usługę stanie się bezkonkurencyjnie niska. W takiej sytuacji sens 
ekonomiczny funkcjonowania podmiotów konkurencyjnych w danym rejonie 
lub obszarze może stanąć pod znakiem zapytania. Poza wskazanymi powyżej 
konsekwencjami jest wiele pomniejszych kwestii, które znacznie powiększają 
pulę kosztów funkcjonowania SSE.  

Poza tym Strefy nie sprawdziły się raczej w roli skutecznego środka do 
walki z bezrobociem. Co prawda region łódzki zanotował istotny spadek 
bezrobocia od 1997 r., ale nie był on tak spektakularny jak zakładano. Przedsię-



Katarzyna Bednarek 

 

148 

biorcy inwestujący w Strefie bardziej skupili się na utrzymaniu już istniejących 
etatów niż na tworzeniu nowych miejsc pracy.  

Pomimo kosztów, jakie niesie za sobą funkcjonowanie Stref, ich wkład  
w rozwój gospodarki regionu i Polski jest ogromny i nieoceniony. Przypusz-
czam, że likwidacja SSE spowodowałaby znaczne spowolnienie gospodarcze, 
ograniczyłoby to napływ nowych inwestycji, a tym samym nowych technologii. 
Wszystko to przyczyniłoby się do zmniejszenia zysku, zatrudnienia oraz 
poziomu rozwoju firm, co w konsekwencji powodowałoby, iż część z nich 
przestałaby istnieć na arenie gospodarczej. Wszystkie te elementy wpłynęłyby  
z pewnością na pogorszenie koniunktury gospodarczej, poziomu rozwoju  
i konkurencyjności regionu. Jednak dobrą alternatywą dla SSE są klastry. Taki 
klaster to podmiot, który koncentruje instytucje naukowo-badawcze oraz 
przedsiębiorców działających w ramach tej samej bądź podobnej branży. 
Efektem tej współpracy byłyby innowacyjne i nowoczesne technologie wyko-
rzystywane przez przedsiębiorców.  

Pomimo że SSE mają swoje wady, przewaga korzyści gospodarczych dla 
regionu i przedsiębiorstw, wynikających z ich funkcjonowania, jest jednak 
ogromna. Strefy determinują i kształtują otoczenie przedsiębiorstw, które  
w istotny sposób wpływa na poziom ich konkurencyjności.  
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie determinantów kształtujących konkurencyj-
ność przedsiębiorstw inwestujących w ŁSSE. Jest wiele czynników wpływających mo-
tywująco lub demotywujących na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Łódzka 
Strefa poprzez oferowane wsparcie finansowe stwarza warunki, dzięki którym przed-
siębiorstwa mogą rozwijać się, inwestować w nowe technologie. Wszystkie te czynniki 
determinują osiągane przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjne. 

 
 

Summary 

FACTORS AFFECTING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES BASED ON 
REGIONS ŁÓDŹ SPECIAL ECONOMIC ZONE 

The purpose of this article is to identify the determinants influencing the competitive-
ness of companies investing in the Special Economic Zone. There are many factors that 
influence motivation or disincentives on the development of enterprises in the region of 
Łódź. The Łódź Special Economic Zone by offering financial support to create the con-
ditions by which the company can grow, invest in new technologies. All these factors 
determine the organization’s competitive advantage. 




