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Cel artykułu 

Celem niniejszego artykułu jest przegląd literatury przedmiotu dotyczącej 
zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i usystematyzowanie teoretycznej 
wiedzy w tym temacie. Ponadto w artykule tym podjęto próbę pogrupowania 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych, determinujących budowanie przewagi 
konkurencyjnej. 

Metody 
badawcze 

Prezentacja teorii i poglądów w oparciu o interpretację literatury w przedmiocie 
konkurencyjności. 

Wyniki  
i 

wnioski 

W tym artykule podkreśla się potrzebę kształtowania unikatowych zasobów  
w przedsiębiorstwie, które pozwolą na zbudowanie i utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej danego podmiotu. Konieczne jest wskazanie czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych, które mają decydujący wpływ na konkurencyjność 
rynkową przedsiębiorstwa oraz eliminacja lub ograniczenie elementów negatywnie 
wpływających na konkurencyjność. Właściwa ich analiza pozwoli na dobór 
optymalnych rozwiązań dotyczących procesów organizacyjnych, technologicznych 
czy produkcyjnych, co umożliwi osiągnięcie lepszych wyników i wyprzedzenie 
rywali, a w efekcie zdobycie i utrzymanie określonej pozycji konkurencyjnej.  

Article aim 

The purpose of this article is to review the literature on the subject of enterprise 
competitiveness and to systematize theoretical knowledge in this topic. Moreover, 
this article attempts to group internal and external factors determining the building 
of competitive advantage. 

Research 
methodology 

Presentation of theories and views based on the interpretation of literature in the 
subject of competitiveness. 

Results  
&  

conclusions 

It is emphasized that the need to shape unique resources in the company will allow 
to build and maintain a competitive advantage of a given entity. It is necessary to 
indicate internal and external factors that have a decisive impact on the market 
competitiveness of the company and the elimination or reduction of elements 
negatively affecting competitiveness. Proper analysis of conditions will allow for the 
selection of optimal solutions for organizational, technological or production 
processes, which will allow to achieve better results and overtake rivals, and as a 
result to gain and maintain a specific competitive position. 
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1. Wprowadzenie 
 
Dzisiejsze organizacje funkcjonują w dynamicznym i niepewnym 

środowisku, w którym odniesienie sukcesu i utrzymanie status quo w dłuższym 
okresie czasu jest trudne. Pozycja organizacji uzależniona jest od skutecznego 
konkurowania oraz umiejętnego tworzenia i dostarczania wartości dodanej swoim 
klientom w sposób, który pozwoli wyprzedzić rywali. Niestety skuteczne 
działania zarządcze z przeszłości nie gwarantują zachowania dominującej pozycji 
wśród konkurentów w przyszłości z powodu dynamicznych zmian 
gospodarczych, społecznych i technologicznych zachodzących na świecie 
[Wiggins, Ruefli, 2002, s. 81-105]. Świadomość konieczności ciągłego 

analizowania sytuacji rynkowej, działań konkurentów, umiejętne wyciąganie 
właściwych wniosków z pozyskanych informacji i elastyczne zachowania 
organizacji są nieodłącznym elementem zarządzania organizacyjnego w tak 
konkurencyjnym środowisku. Obecnie organizacje muszą aktywnie poszukiwać 
wszelkich możliwości, które pozwolą efektywnie wykorzystać posiadane zasoby, 
aby można było mówić o zdolności uzyskania przewagi konkurencyjnej  
w związku z tak dynamicznym postępem technologicznym czy informatycznym. 

Kadra zarządzająca współczesnych przedsiębiorstw musi nieustannie podnosić 
ich konkurencyjność, aby móc skutecznie stawić czoła narastającej konkurencji 
rynkowej [Flak, Głód, 2014, s. 87]. Rosną również wymagania klientów i ich 
świadomość w kontekście ceny, pożądanej jakości oferowanych produktów czy 
usług, obsługi posprzedażowej. Dlatego tak ważne jest umiejętne dostosowanie 
się do zmiennych preferencji klientów oraz szybka i trafna reakcja na impulsy 
płynące z rynku [Adamik, 2015, s. 11]. Z kolei decyzje podejmowane przez 

kierownictwo muszą umożliwić szybką reakcję na pojawiające się szanse lub 
ewentualne bariery i powinny być świadomą odpowiedzią na zmiany zachodzące 
w otoczeniu, ponieważ skutki tych decyzji będą odczuwalne nie tylko przez samą 
organizację, ale również przez konkurentów w branży. Jednym z elementów 
samego procesu decyzyjnego powinno być oszacowanie potencjalnego wpływu 
podejmowanych decyzji strategicznych na konkurencyjne jednostki oraz podjęcie 
próby określenia ich prawdopodobnej reakcji na takie działania. Dlatego analiza 
otoczenia pod kątem szans i zagrożeń dla organizacji oraz sposobu, w jaki siły 

środowiskowe wpływają na organizację jest tak ważna. Umożliwia ona bowiem 
uzyskanie korzyści dla organizacji poprzez właściwą alokację posiadanych 
zasobów i wykorzystanie umiejętności organizacyjnych w celu osiągnięcia  
i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Analiza wskazanych działań i rozwiązań 
organizacyjnych jest przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków, jak  
i praktyków zarządzania. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu 
jest usystematyzowanie teoretycznej wiedzy dotyczącej konkurencyjności 

przedsiębiorstwa oraz przybliżenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych 
determinujących budowanie przewagi konkurencyjnej.  
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2. Konkurencyjność - przegląd definicyjny i istota zagadnienia 
 

Pojęcie konkurencyjności jest różnorodnie definiowane, a brak uniwersalnej 
definicji w literaturze przedmiotu uzasadnione jest szerokim zakresem badań, 
których wyniki poddawane są analizie. Można zatem mówić o konkurencyjności 
międzynarodowej, narodowej, regionalnej, sektorowej czy też konkurencyjności 
przedsiębiorstw. Ponadto konkurencyjność można badać w kontekście 
posiadanych zasobów, oferowanych produktów czy usług. Jednak wielu autorów 
współcześnie formułowanych definicji konkurencyjności traktuje to pojęcie  

w sposób uniwersalny, nie wyróżniając odrębnych poziomów tego terminu 
[Borowski, 2015, s. 34]. Powoduje to wykluczenie niektórych istotnych kwestii,  
a tym samym prowadzi do zawężenia pola badań.  

Charakterystykę omawianego pojęcia znaleźć można w definicji OECD, 
określającej konkurencyjność jako miarę przewagi lub słabości kraju w sprzedaży 
jego produktów na rynkach międzynarodowych [OECD, 2013]. Rozpatrując 
konkurencyjność na poziomie gospodarki narodowej, można stwierdzić,  

że niewątpliwie jest ona ważna dla osiągnięcia wysokiego standardu życia  
i długoterminowego zrównoważonego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) 
opartego na faktycznych wzrostach wydajności [European Investment Bank, 
2016]. Na poziomie krajowym konkurencyjność jest zwykle rozumiana jako 
stopień, w jakim państwo i instytucje państwowe sprzyjają przedsiębiorczości 
oraz tworzą środowisko i stosują odpowiednie instrumenty, które wspierają 
zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Ostatecznym celem 
konkurencyjności jest utrzymanie i zwiększenie realnych dochodów obywateli, 

zwykle odzwierciedlonych w poziomie życia mieszkańców danego kraju. 
Z kolei konkurencyjność na poziomie przemysłu odnosi się do stopnia,  

w jakim branża lub sektor ma potencjał do wzrostu i/lub generowania 
zadowalającego zwrotu z inwestycji.  

Konkurencyjność, będąc pojęciem abstrakcyjnym i względnym, jest 
mechanizmem ekonomicznym charakterystycznym dla gospodarki rynkowej. 
Termin ten określa również zdolność przedsiębiorstw do rywalizowania  

o segmenty klientów, pracowników, środki produkcji czy też zwiększenie swego 
udziału w rynku [Brodowska-Szewczuk, 2009, s. 87]. Na poziomie 
przedsiębiorstwa opisywane zjawisko rozpatrywać można w kategorii 
skuteczności w produkcji i dostawie towarów lub świadczenia usług po cenach 
niższych niż w przypadku konkurentów bądź w cenie wyższej, ale będącej 
wypadkową lepszej jakości, projektu lub dostawy [Wattanapruttipaisan, 2002,  
s. 70]. Konkurencyjność obejmuje również zdolność przedsiębiorstw do 
mobilizowania i efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów 

produkcyjnych. Są one niezbędne do skutecznego oferowania swoich towarów  
i usług w tak dynamicznym, globalnym otoczeniu gospodarczym. Z pojęciem 
konkurencyjności utożsamiana jest również zdolność przystosowania się 
gospodarki, a przede wszystkim działających w niej podmiotów, do 
zmieniających się warunków, co ma umożliwić utrzymanie lub polepszenie 
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zajmowanej pozycji na rynku w warunkach globalnych [Żukrowska, 2002, s. 83]. 
W przytoczonej definicji podkreśla się zatem rolę adaptacyjnych zdolności 
przedsiębiorstw skutkujących elastycznymi zachowaniami i dopasowaniem się 
ich do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, w którym one funkcjonują. 
Poprawa konkurencyjności natomiast postrzegana jest jako ważny proces,  

w którym firmy są zmuszane do osiągania wyższej wydajności i oferowania 
większego wyboru produktów i usług po niższych cenach. Przyczynia się zatem 
ona do zwiększenia zadowolenia interesariuszy [Dwyer, Kim, 2002, s. 372; 
Urbanowicz-Sojkin, i inni, 2004, s. 271-272]. Pojęcie konkurencyjności obejmuje 
więc swym zasięgiem koncepcję "dynamicznej efektywności", dzięki której firmy 
angażują się w innowacje i wspierają zmiany technologiczne i postęp  
[OECD, 2013]. 

Rozpatrując termin konkurencyjności w kategoriach wartościujących,  
w kontekście przedsiębiorstwa można mówić o zdolności do utrzymania  
i umacniania jego pozycji na rynku oraz generowania zysków ze sprzedaży 
wyrobów lub usług [Lubiński, 1995, s. 10-11]. Konkurencyjność to zjawisko 
dynamiczne, które jest wynikiem procesu uczenia się, ulepszania, różnicowania  
i wprowadzania innowacji w celu ciągłego zwiększania produktywności.  
W wyniku nieustannej rywalizacji przedsiębiorstwa muszą dostosowywać się do 

stale zmieniających się warunków, by polepszyć lub co najmniej utrzymać 
zajmowaną pozycję na rynku [Porter, Sachs, Mcarthur, 2001, s. 16-24, 
Wattanapruttipaisan, 2002, s. 70]. W literaturze przedmiotu odnaleźć można 
podobny sposób definiowania konkurencyjności, według którego konkurencyjne 
przedsiębiorstwo może osiągnąć lepsze wyniki i wyprzedzać rywali w danym 
sektorze [Żabiński, 2002, s. 242; Sojkin, Kall, 2006, s. 105]. Przejawia się  
to utrzymaniem znaczącej pozycji konkurencyjnej z punktu widzenia  
kryteriów finansowych, technicznych, organizacyjnych czy rynkowych  

[Stabryła, 2000, s. 66].  
W literaturze przedmiotu można spotkać się z charakterystyką 

konkurencyjności w oparciu o jej następujące wymiary:  

 potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa, który utożsamiany jest  
z posiadanymi przez przedsiębiorstwo w chwili obecnej zasobami 
materialnymi i niematerialnymi lub zasobami, którymi może dysponować  

w przyszłości, a które są lub będą niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania podmiotu; 

 strategię konkurencji przedsiębiorstwa, która stanowi odpowiedź 
przedsiębiorstwa na potrzeby rynku; 

 pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, której miarami są udział w rynku 

oraz wynik finansowy podmiotu na tle wyników osiąganych przez 
konkurentów [Gorynia, 2000, s. 52]. 

Do wskazanych wyżej elementów M. J. Stankiewicz dołożył przewagę 
konkurencyjną, rozumianą jako miara funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 
na tle konkurencji oraz instrumenty konkurowania. Świadome i celowe 
zastosowanie narzędzi i środków, takich jak cena, jakość produktów/usług, 
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różnorodność oferowanego asortymentu, sposób płatności ma służyć pozyskaniu 
większej liczby klientów oraz kreowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa 
[Stankiewicz, 2000, s. 79].  

Konkurencyjność jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej, który 
w naturalny sposób stał się motorem do poszukiwania optymalnych rozwiązań 

determinujących budowanie pozycji danego podmiotu na tle pozostałych 
uczestników rynku. Należy jednak pamiętać, że tworzenie wartości 
przedsiębiorstw jest również uzależnione od wpływu szeregu czynników 
pochodzących z bliższego i dalszego otoczenia, w którym podmioty te 
funkcjonują oraz wzajemnych zależności między nimi. W niniejszym 
opracowaniu przyjęto, iż o konkurencyjności przedsiębiorstwa będzie w dużej 
mierze decydować jego zdolność do analizy otoczenia, w którym ono działa. 

Dlatego właściwa interpretacja pozyskanych informacji i świadomość 
konieczności wprowadzenia zmian adaptacyjnych dotyczących sposobu 
funkcjonowania przedsiębiorstwa może okazać się pomocna w wyprzedzeniu 
konkurencji.  

Na podstawie powyższych rozważań, w niniejszym artykule przyjmuje się,  
że konkurencyjność jest procesem, w którym przedsiębiorstwa dążą do 
maksymalizacji wartości użytkowej dla klienta, wykorzystując zasoby własne 

oraz czerpiąc korzyści pochodzące z otoczenia w sposób bardziej efektywny od 
konkurentów. 

 
 

3. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw 

 
Literatura przedmiotu zawiera wiele różnych podziałów determinant 

konkurencyjności. Najbardziej elementarna kategoryzacja czynników 
warunkujących konkurencyjność przedsiębiorstw dokonana została w oparciu  
o ich zewnętrzny oraz wewnętrzny charakter.  

Konkurencyjność przedsiębiorstw jest wypadkową wielu uwarunkowań, 
wśród których znajdują się elementy całkowicie zależne od przedsiębiorstwa, 

określane mianem czynników wewnętrznych (determinant wewnętrznych).  
Do katalogu takich czynników zaliczyć można między innymi: jakość i cenę 
oferowanych produktów czy usług, zasoby materialne i niematerialne, dostęp do 
zewnętrznych źródeł finansowania czy pozyskania kapitału, poziom 
innowacyjności i zaawansowania technologicznego przedsiębiorstwa, kulturę 
przedsiębiorstwa, strategię, model biznesowy czy też sposób organizacji  
i zarządzania.  

Na poziom konkurencyjności mają również wpływ czynniki zewnętrzne, 

całkowicie niezależne od samego przedsiębiorstwa (determinanty zewnętrzne). 
Do wspomnianego katalogu zaliczyć należy uwarunkowania, które pochodzą  
z dalszego otoczenia przedsiębiorstwa (makrootoczenie) i wynikają z polityki 
globalnej oraz polityki gospodarczej, czynników ekonomicznych, społecznych, 
instytucjonalnych i narzędzi determinujących konkurencyjność, stosowanych 
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przez podmioty i instytucje rządowe i pozarządowe danego kraju [Andrzejczak  
i inni, 2010, s. 139].  

Czynniki pochodzące z makrootoczenia istotnie determinują obecną  
i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa, wpływają na jego pozycję, przy czym 
pozostają one poza zasięgiem przedsiębiorstwa, ponieważ nie jest ono w stanie na 

nie wpływać, ani ich zmienić. Do wspomnianej grupy czynników zaliczyć należy 
czynniki o charakterze polityczno-prawnym oraz czynniki społeczno-
gospodarcze. Kolejny przykład stanowią czynniki o charakterze ekonomicznym, 
które są wyznaczane przez aktualną kondycję gospodarki, np.: stopę wzrostu 
gospodarczego, stopę inflacji, stopę bezrobocia, model gospodarki biznesowej 
[Kozioł, 2010, s. 78].  

Na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa wpływ mają również czynniki 

o charakterze polityczno-prawnym, które podkreślają rolę państwa i organizacji 
społeczno-gospodarczych oraz ich funkcje we wspieraniu działalności 
gospodarczej czy tworzeniu szans i zagrożeń dla przedsiębiorstw [Kozioł, 2010, 
s. 79–80]. Nowe normy prawne, techniczne, podatkowe powodują,  
że przedsiębiorstwo musi zachować elastyczność, by w sposób bezproblemowy 
dostosować swoją działalność, zachowując przy tym wartość dla klientów.  

Bardzo ważny element otoczenia przedsiębiorstwa stanowią czynniki 

społeczno-gospodarcze, ponieważ globalizacja, dostęp do nowoczesnych 
technologii zmieniają świadomość konsumentów. Obecny styl życia czy 
hierarchia wyznawanych wartości przyczyniają się do upowszechniania nowych 
wzorców, do których należy niejednokrotnie dopasować funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa [Walczak, 2009, s. 123].  

Zdecydowanie większy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa mają 
czynniki pochodzące z jego najbliższego otoczenia, należące do grupy 
determinant wewnętrznych. Są one bardzo istotne z punktu widzenia 

funkcjonowania przedsiębiorstw i podejmowanych przez nie decyzji 
ekonomicznych. Podmioty funkcjonujące w ramach mikrootoczenia i samo 
otoczenie, w którym one działają stanowią grupę czynników, które wywierają 
bezpośredni wpływ na przedsiębiorstwo. Oczywiście natężenie sił z jaką czynniki 
oddziałują na przedsiębiorstwo jest różne w zależności o pozycji konkurencyjnej 
zajmowanej przez dany podmiot [Urbanowska-Sojkin, i inni, 2004, s. 105].  
Do analizy bliższego otoczenia przedsiębiorstwa można z powodzeniem 

wykorzystać model M. E. Portera, który zakłada uporządkowanie mikrootoczenia 
według 5 obszarów [Porter, 1994, s. 22-24]: 

 dostawców i ich siły przetargowej; 

 nabywców i ich siły przetargowej; 

 substytucyjnych towarów lub usług; 

 konkurencji w obsługiwanym sektorze i stopnia rywalizacji między tymi 
podmiotami; 

 potencjalnych nowych podmiotów wchodzących do sektora. 
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Dokonując analizy tych czynników, możliwe jest dopasowanie odpowiednich 
działań, dzięki którym przedsiębiorstwo będzie mogło efektywnie przeciwstawić 
się negatywnym skutkom ich działania. Z kolei odnosząc się do pozytywnych 
skutków – podmioty mogą podjąć działania zmierzające do ich najbardziej 
optymalnego wykorzystania, czego efektem będzie zdobycie pożądanej pozycji 

wśród konkurencji na rynku [Porter, 2001, s. 22–23]. Czynniki pochodzące  
z makrootoczenia co do zasady w podobny sposób wywierają wpływ na wszystkie 
podmioty z danego sektora. Dlatego to zdolności i zasoby poszczególnych 
przedsiębiorstw będą warunkowały właściwe wykorzystanie korzyści płynących 
z otoczenia oraz wskazanie źródeł przewag konkurencyjnych i osiąganie 
ponadprzeciętnych wyników przez poszczególne podmioty [Hoopes, i inni, 2003, 
s. 897].  

Jak już zostało wspomniane, przedsiębiorstwa pozostają pod wpływem 
otoczenia, zarówno tego dalszego, jak i bliższego. Mogą również z niego czerpać 
zasoby, ale z drugiej strony w odpowiedzi na oczekiwania i zapotrzebowania 
płynące z rynku, muszą dostarczać produkty lub usługi swoim klientom. Tutaj 
kluczowe znaczenie odgrywają czynniki wewnętrzne warunkujące 
konkurencyjność przedsiębiorstw, a więc takie, które determinują rozwój 
podmiotów. Są od nich zależne i pozostają w zasięgu ich bezpośredniego wpływu, 

co daje możliwość skutecznego modelowania poziomu konkurencyjności danego 
podmiotu [Świtalski, 2005, s. 50]. Do katalogu wewnętrznych czynników 
konkurencyjności zaliczyć można m.in.: jakość oferowanych produktów lub 
usług, umiejętność dostosowywania się do potrzeb i oczekiwań klientów, 
wiarygodność i reputację przedsiębiorstwa, lokalizację, posiadane zasoby 
materialne (majątek, nieruchomości, park maszynowy) i niematerialne 
(wykształcona kadra pracownicza, know-how, technologie), efektywny  
i elastyczny system zarządzania, właściwą organizację produkcji i pracy, 

umiejętną realizację przyjętej strategii, czy też innowacyjność.  
Rosnąca liberalizacja handlu, inwestycji i przepływów pieniężnych oraz silna 

konkurencja na poziomie globalnym i regionalnym powodują, że w przypadku 
większości małych i średnich przedsiębiorstw kluczowymi czynnikami 
determinującymi zdobywanie nowych rynków lub utrzymanie aktualnej pozycji 
są wprowadzane innowacje. Mogą one polegać na ulepszaniu istniejących lub 
wprowadzaniu zupełnie nowych produktów bądź usług, czy też na usprawnianiu 

procesów produkcyjnych lub organizacyjnych [Adamkiewicz, 1998, s. 61, 
Wattanapruttipaisan, 2002, s. 69]. Na kwestie wdrażania innowacji jako elementu 
determinującego konkurencyjność segmentów przemysłu zwrócił również uwagę 
M. Porter. Według niego innowacje w postaci nowoczesnej technologii czy 
nietypowego sposobu działania na rynku, kreują przewagę konkurencyjną i mogą 
zapewnić trwałą supremację nad rywalami pod warunkiem, że są trudne do 
imitacji i zawłaszczenia [Porter, 1990, s. 71-72]. Na znaczącą rolę innowacji  

w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw zwracają uwagę również inni 
autorzy, w tym E. Skawińska, która podkreśla wpływ właściwie wykorzystanych 
i wdrożonych innowacji na kreowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 
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[Skawińska, 2002, s. 74]. W podobnym tonie wypowiada się J. Brzóska, według 
którego poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa zależy od umiejętnego  
i efektywnego wdrażania innowacji oraz odpowiednio dobranego modelu 
biznesowego, który takim działaniom będzie sprzyjać [Brzóska, 2013, s. 136].  

Ważną determinantą konkurencyjności jest również wiedza, definiowana jako 

ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich 
wykorzystywania [Encyklopedia PWN, 2019]. Wiedza jako przetworzona 
informacja, jest ważnym zasobem przedsiębiorstwa, wykorzystywanym do 
podejmowania efektywnych decyzji biznesowych [Łobejko, 2004, s. 33]. Szybki 
dostęp do informacji pochodzących z pewnych źródeł, koncentracja na 
wiadomościach istotnych z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstwa, ich 
właściwa analiza i wykorzystanie z pewnością stanowi wartość dodaną dla 

przedsiębiorstwa, klientów, ale i jego interesariuszy [Szymanik, 2016,  
s. 115-116].  

Istotnymi czynnikami warunkującymi konkurencyjność są również różnego 
rodzaju układy, tworzenie sieci współpracy i utrzymywanie odpowiednich relacji 
z klientami, dostawcami. Pozwala to na ciągłe badanie ich preferencji  
i dostosowanie się do ewentualnych zmian upodobań. Znaczącą rolę odgrywają 
również alianse strategiczne czy powiązania polityczno-biznesowe, dzięki którym 

przedsiębiorstwo może zyskać wymierne korzyści finansowe, nawet wtedy, gdy 
nie wyróżnia się ono znaczącą efektywnością czy prężnością działania wśród 
rywali [Walczak, 2010, s. 4-5; Szymanik, 2016, s. 116]. 

W literaturze przedmiotu spotkać się można ze stwierdzeniem, że nie 
powinno się dokonywać sztucznych podziałów czynników, ponieważ funkcjonują 
one jako pewna wzajemnie powiązana zbiorowość elementów, które występują 
jednocześnie i ciągle się przenikają [Walczak, 2010, s. 3]. Rozważając kwestię 
czynników warunkujących konkurencyjność, warto zastanowić się nad 

przyczynami sytuacji, w której jedne przedsiębiorstwa osiągają sukces, a inne  
w takich samych warunkach kończą swe funkcjonowanie porażką. Przestrzeń,  
w której przedsiębiorstwa działają, ulega ustawicznym i złożonym zmianom.  
Z kolei podmioty te są zobligowane do ciągłego przystosowywania się do 
zmiennego otoczenia nie tylko po to, by przetrwać na rynku, ale przede wszystkim 
po to, by móc się rozwijać. Dlatego tak ważna jest ciągła analiza otoczenia oraz 
informacji z niego płynących, by możliwym było przeprowadzenie działań  

o charakterze restrukturyzacyjnym czy dostosowawczym, warunkujących 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Warto jednak zaznaczyć, że to umiejętne 
zarządzanie posiadanymi przez przedsiębiorstwo zasobami, poprzedzone analizą 
rynku i właściwym wnioskowaniem, odgrywają decydującą rolę w wyznaczaniu 
pozycji konkurencyjnej tych podmiotów. 
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4. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

 
Przewaga konkurencyjna jako element konkurencyjności, która jest 

znaczącym mechanizmem gospodarki rynkowej, może posłużyć jako optymalne 
kryterium oceny przedsiębiorstwa pod kątem kreowania jego zdolności 
rozwojowych, wzrostu operatywności i potencjału produkcyjnego czy skutecznej 
ekspansji rynkowej. Efektywność działań na tle konkurencji może być 
uzależniona od oferowania nowych, ulepszonych lub bardziej atrakcyjnych 
produktów lub usług pod względem ceny, jakości czy też obsługi posprzedażowej. 

Wspomniane zdolności rozwojowe, umiejętne korzystanie z własnych zasobów 
oraz posiadanie unikatowego produktu lub usługi w swojej ofercie umożliwia 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Zdaniem J. Owena źródeł przewagi 
konkurencyjnej upatrywać należy w niższym poziomie niekompetencji danego 
przedsiębiorstwa w porównaniu z tym, który prezentuje konkurencja [Krawczyk, 
2012, s. 346; Owen, 2003, s. 71]. W literaturze przedmiotu można spotkać się ze 
stwierdzeniem, iż przewaga konkurencyjna jest wynikiem właściwego 

wykorzystania posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów i kluczowych 
kompetencji, określanych jako potencjał konkurencyjności. Właściwe 
zastosowanie instrumentów konkurowania i metod służących kreacji kapitału 
nabywców z pewnością przyczyni się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa 
[Stankiewicz, 2002, s. 79]. Istotne jest zatem, aby przedsiębiorstwo dysponowało 
jakimiś atutami, czymś, co nie jest znane lub nie jest powszechne wśród rywali. 
Ważną rolę odgrywa obecnie zdolność przedsiębiorstwa do szybkiego reagowania 
na pojawiające się w otoczeniu zmiany i umiejętność elastycznego działania. 

Mogą one polegać na rekonfigurowaniu posiadanych zasobów, dostosowaniu się 
do szybko postępujących przeobrażeń gospodarki rynkowej bądź modyfikacji 
preferencji klientów.  

Źródeł przewagi konkurencyjnej upatruje się obecnie w innowacjach, dzięki 
którym następuje między innymi unowocześnienie procesów produkcyjnych, 
możliwość stosowania nowoczesnego wyposażenia technicznego, podniesienie 
wydajności i jakości pracy. Implementacja innowacyjnych rozwiązań przyczynia 

się do zwiększenie ogólnej sprawności i efektywności działania przedsiębiorstwa, 
ulepszenie organizacji i metod pracy. Wprowadzanie innowacji w postaci nowych 
lub ulepszonych produktów lub usług prowadzi do wzrostu jakości i obniżenia 
kosztów wytwórczych pod warunkiem, że efekt ten zostanie uzyskany wcześniej 
niż w przypadku konkurentów, dlatego przyczyni się do uzyskania przez dany 
podmiot przewagi konkurencyjnej [Czarnota, 2009, s. 87-88]. Konkurenci będą 
rywalizować w sferze działań odkrywczych polegających na tworzeniu innowacji 
oraz w sferze adaptacji innowacji, w postaci działań o charakterze 

dostosowawczym, powielającym [Kalkulewicz, 2005, s. 258]. Aby więc osiągnąć 
i utrzymać przewagę konkurencyjną, konieczna jest wytrwałość i efektywność  
w tworzeniu i wdrażaniu innowacji, w wyniku których generowane będą produkty 
lub usługi cieszące się uznaniem wśród klientów na poziomie przewyższającym 
rywali.  
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Coraz częściej jednak uwagę zwraca się w kierunku sposobu wytwarzania 
produktów lub świadczenia usług jako elementu istotnego w procesie zdobywania 
przewagi konkurencyjnej. Jest to związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju 
połączonego z troską o środowisko naturalne, będących wynikową coraz większej 
świadomości społeczeństwa dotyczącej konieczności podejmowania działań 

proekologicznych, a przynajmniej wystrzegania się czynów, które będą 
skutkować dalszą degradacją środowiska. Działalność proekologiczna 
przedsiębiorstw oraz zachowanie wysokich standardów w zakresie ochrony 
środowiska mogą więc okazać się znaczącą determinantą przy wyborze danego 
produktu lub usługi przez klientów, a zatem stanowić istotny czynnik 
warunkujący osiągnięcie przewagi konkurencyjnej analizowanych podmiotów na 
rynku [Krawczyk, 2012, s. 347-350].  

Reasumując, budowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymagają od 
przedsiębiorstwa ciągłej analizy sytuacji rynkowej, odpowiedniej konfiguracji 
posiadanych zasobów, które pozwolą na wypracowanie rozpoznawalnej marki 
wśród klientów. Dostarczanie ponadprzeciętnych produktów i usług grupie 
docelowej przynosi większe korzyści od oferowanych przez konkurencję  
i stanowi dla przedsiębiorstwa wartość dodaną. W świadomości właścicieli 
przedsiębiorstw powinna jednak pozostać konieczność ciągłego doskonalenia 

procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, polegających na ich optymalnej 
modyfikacji. Konieczne jest tym samym zaangażowanie przedsiębiorstw  
w inwestycje dotyczące badań i rozwoju, aby procesy reorganizacyjne 
przebiegały sprawniej i bardziej efektywnie. Postuluje się również 
wykorzystywanie nowoczesnych, zaawansowanych technologii, które ułatwiają 
przebieg tych procesów poprzez ich właściwą integrację z pozostałymi 
czynnikami determinującymi przewagę konkurencyjną.  

 
 

5. Podsumowanie  
 

Konkurencyjność jest rozpatrywana w kontekście efektywności 
ekonomicznej, skuteczności czy sprawności działania przedsiębiorstw  
w pozyskiwaniu i utrzymywaniu jak największej liczby usatysfakcjonowanych 
klientów. Zatem z perspektywy ich funkcjonowania istotna jest identyfikacja  
i zrozumienie czynników, które wpływają bezpośrednio lub pośrednio na poprawę 
konkurencyjności rynkowej. Można stwierdzić, że zasoby oraz kompetencje 
zarządcze kadry menedżerskiej określają potencjał przedsiębiorstwa na tle 
konkurencji. Dlatego ważne jest kształtowanie unikatowych zasobów  

w przedsiębiorstwie, które pozwolą na zbudowanie i utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej danego podmiotu. Zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej 
wymaga ciągłego szukania nowych rozwiązań, które pozwolą wyprzedzić 
konkurencję. Choć o kondycji przedsiębiorstwa w głównej mierze decyduje 
strategiczny sposób zarządzania posiadanymi zasobami, to nie bez znaczenia 
pozostaje wpływ procesów globalizacyjnych czy kondycja gospodarcza państwa. 
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Co więcej, przedsiębiorstwa napotykają na liczne przeszkody wpływające na ich 
funkcjonowanie i rozwój. Dodatkowo muszą się one liczyć z różnego rodzaju 
powiązaniami sieciowymi i układami, które mogą znacząco poprawić 
konkurencyjność wyłącznie wybranych podmiotów. Kluczowa jest zatem 
identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają decydujący 

wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz eliminacja lub ograniczenie 
elementów negatywnie wpływających na ich sytuację rynkową. Z pewnością 
miarą konkurencyjności jest pozycja danego podmiotu na rynku oraz wartość jego 
produktów czy usług w oczach klienta. Bez wątpienia są one konsekwencją 
podejmowanych przez kadrę zarządzającą działań, które zapewniają rozwój oraz 
swobodę prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa. Świadomość istnienia 
uwarunkowań i ich właściwa analiza, pozwala na dobór optymalnych rozwiązań 

dotyczących procesów organizacyjnych, technologicznych czy produkcyjnych. 
Współczesne przedsiębiorstwa muszą ciągle dostosowywać się do transformacji 
zachodzących w gospodarce, zmiennych preferencji klientów i odpowiednio 
zaspokajać potrzeby swych interesariuszy, w przeciwnym razie nad ich 
działalnością może ciążyć widmo niepowodzenia. Ważną rolę odgrywa również 
trafna ocena otoczenia i umiejętność przewidywania zmian na rynku, ponieważ 
determinują one rozwój i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.  

W konsekwencji umożliwia to osiąganie lepszych wyników i wyprzedzenie 
rywali, a w efekcie zdobycie i utrzymanie określonej pozycji konkurencyjnej. 
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