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Podstawowe współzależności między zdolnością konkurencyjną 
przedsiębiorstwa, branży i gospodarki narodowej

Gegenseitige Beziehungen zwischen der W ettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, 
der Branche und der Volkswirtschaft

W ydarzenia i procesy polityczno-ekonomiczne dokonujące się zarówno 
w skali gospodarki światowej, jak i w ew nątrz ugrupow ań funkcjonują
cych na poszczególnych kontynentach oraz w ram ach pojedynczych 
państw  generują nowe im pulsy do rozważań o charakterze teoretycznym  
i pragm atycznym  nad modelem konkurencji, jej m etodam i i kierunkam i 
nie tylko między związkami in tegracyjnym i, ale także między gospodar
kami narodowym i, jej gałęziami i przedsiębiorstw am i. Do najistotniejszych 
przyczyn wzrostu zainteresow ania się kategorią m iędzynarodowej zdol
ności konkurencyjnej gospodarki narodow ej można zaliczyć:

— internacjonalizację produkcji i globalizację gospodarki światowej,
— procesy liberalizacji m iędzynarodowych powiązań gospodarczych 

w tym zwłaszcza liberalizacje m iędzynarodowych obrotów handlowych 
i przepływów finansowych,

— procesy integracji, dokonujące się zwłaszcza między krajam i 
uprzem ysłowionym i,

— dynam iczny rozwój gospodarczy i w zajem nej współpracy tzw. k ra 
jów nowo uprzem ysłowionych,

— rew olucja naukow o-techniczna opierająca się na nowych techno
logiach, k tórej efektem  jest szybkie tem po rozwoju przede wrszystkim  
telekom unikacji i inform atyki,

— zmiany system ow o-instytucjonalne w państw ach Środkowej 
i W schodniej Europy oraz rozpad RWPG.

Bezpośrednim jednak asum ptem  ożywionego zainteresowania się tą 
kategorią zdolności konkurencyjnej przez zachodnich ekonomistów były: 
kryzysy paliwow o-energetyczne i załam anie się system u walutowego, któ
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rego efektem  było m, in. przejście na początku lat 70. na p łynne kursy  
walut. W łaśnie te w ydarzenia i procesy spowodowały powiększenie skali 
analizy konkurencyjności ekonomicznej, tj. odniesienie jej do gospodarki 
narodow ej jako całości. Dotychczas była ona atrybu tem  przedsiębiorstw a, 
jego związków lub branży oraz gałęzi. Stąd też podjęte próby określenia 
pojęcia m iędzynarodowej zdolności konkurencyjnej, w litera tu rze  zachod
niej, naw iązują do dorobku ekonomii klasycznej i neokłasycznej.

ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA I BRANŻY

Zdolność konkurencyjna gospodarki nie jest pojęciem jednoznacznie 
definiowanym  ani też rozum ianym  przez ekonomistów i polityków gos
podarczych. W literatu rze zachodniej dyskusja nad tą kategorią nadal 
trw a, a prezentow ane poglądy w  tym  zakresie budzą polemikę i kon tro 
wersje. A zatem  nie został ten problem  rozwiązany ostatecznie teoretycz
nie mimo iż prak tyka musi rozstrzygać go niem al perm anentnie, gdyż 
zaw arty jest on praw ie w każdej decyzji polityczno-gospodarczej i jej re a 
lizacji.

Trudność polega na tym , iż nie można zdolności konkurencyjnej gos
podarki narodow ej traktow ać jako pojęcia tożsamego ze zdolnością kon
kurencyjną przedsiębiorstwa, czy też określić ją jako sum ę zdolności 
wszystkich przedsiębiorstw  funkcjonujących w ram ach danej gospodarki 
narodowej. N iem niej jednak takie ujęcie jest reprezentow ane przez wielu 
autorów trak tu jących  gospodarkę narodową jako system , którego elem en
tami są przedsiębiorstwa. W związku z tym  form ułują oni tezę, iż w 
system ie gospodarki rynkow ej zdolność konkurencyjną kraju  należy roz
patryw ać tylko jako konkurencyjność ogółu przedsiębiorstw  oferujących 
produkty danego kraju  w stosunku do zagranicznych konkurentów .8 Gos
podarkę analizują oni jako określoną całość, która działa w narodow ej 
przestrzeni gspodarczej ze wszystkimi — łącznie z zagranicznym i — 
przedsiębiorstwam i eksportującym i na rynek światowy, względnie oferu
jącymi swoje wyroby na rynku wew nętrznym  i ryw alizującym i z im por
terami.

Autorzy tych poglądów dostrzegają więc to, że przedsiębiorstwa fu n k 
cjonują w określonych w arunkach społeczno-gospodarczych, a mianowi-

5 M. E. P o r t e r ,  Nationale W ettbeioerbskraft  — woher kommt die? Har- 
vard-Manager 1990, nr 4, s. 110.

2 Por. m.in. D. O r l o w s k i ,  Die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer 
Volkswirtschaft,  Göttingen 1982, s. 2—3; J ü r g e n s e n ,  Interernationale W ettbewerb-  
slähigkeit deutschen.  Hamburger Jahrbuch für W irtschafts- und Gesellschafts- 
Politik, Tübingen, 1986, s. 241—242.
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eie: naturalnych, technicznych, praw nych, in frastruk tu ra lnych  a także 
zdeterm inow anych przez politykę gospodarczą realizowaną przez kolejne 
rządy. W arunki te określają przestrzeń, na k tó re j przedsiębiorstw a pro
wadzą grę ekonomiczną i dzięki którym  mogą rozwijać swą aktyw ność 
um ożliw iającą im utrzym anie lub popraw ę pozycji na rynku  światowym. 
Zwolennicy tych poglądów konstatu ją  wreszcie, że zdolność konkurencyj
na danego kraju  zależy od przedsiębiorstw  prowadzących rela tyw nie sku
teczną (korzystną) walkę ekonomiczną w porównaniu z podm iotam i zagra
nicznymi. Swoje stanowisko uzasadniają oni także tym , że zdolności kon
kurencyjnej gospodarki narodow ej nie można wyrazić w form ie skw anty- 
fikow anej i przy pomocy syntetycznej m iary. Wszelkie natom iast stoso
wane dotychczas wskaźniki m akroekonomiczne, jak np. eksport netto , eks
port produktów  intensyw nych technologicznie, udział w rynku  czy jego 
zm iany itd. uważają właściwie za wielkości pomocnicze.3

Polityka utrzym ania i osiągania m iędzynarodow ej zdolności i konku
rencyjnej winna, zdaniem  autorów  tych poglądów, oddziaływać albo na 
w arunki społeczno-gospodarcze pojedynczego przedsiębiorstw a, albo na 
ogół konkurencyjnych przedsiębiorstw . O jej skuteczności świadczy fak
tyczny osiągnięty lub u trzym any przez przedsiębiorstw a udział w rynku 
światow ym  lub na rynkach poszczególnych towarów, względnie określoną 
wartość zaw artych przez nie kontraktów  w porów naniu z potencjalnym i 
konkurentam i. Decydujący wpływ na poziom (wielkość) zaw ieranych kon
trak tów  m ają:

—  jakość produktów  i usług, a zwłaszcza usług inżynieryjno-technicz
nych,

— poziom techniczny produkcji, perm anentne oferowanie nowych 
i bardziej zróżnicowanych produktów  niż konkurenci,

— serwis, jego zakres i kontakty  z odbiorcami przed i po podpisaniu 
um owy oraz możliwości rozwiązywania specyficznych problemów, w tym  
realizacji dostaw  kom pletnych obiektów przem ysłowych.

W ymienione czynniki to niew ątpliw ie zasadnicze determ inan ty  decy
dujące o pozycji przedsiębiorstw a na rynku  m iędzynarodowym  i k rajo 
wym, a także o rozm iarach odnoszonych z tego ty tu łu  korzyści. Ich osiąg
nięcie uw arunkow ane jest: zasobami m aterialno-techniczno-finansow ym i, 
jakim i dysponuje przedsiębiorstwo, zakresem  kierunków  i efektyw nością 
prac badawczo-rozwojowych, wysokimi kw alifikacjam i, m otyw acją, za
angażowaniem  pracowników i kad r kierowniczych. N atom iast koszty lub 
ceny produktów  można określić nie jako pierwszoDlanowe narzędzia kon
kurencji, ale jednak bardzo istotne czynniki ograniczające zdolność przed
siębiorstw a w grze ekonomicznej na rynku.

°,Por. K. H. S t e l n h o f l e r ,  Zur Diskussion Technologiepolitik und W ettbe-  
werbsfuhigkeit  „W irtschaftspolitische Biatter” 1992, nr 4, s. 483.



312 Bogusław Ślusarczyk

W tym  kontekście nasuw a się pytanie, czy przedsiębiorstwo, a naw et 
szerzej branża posiadająca zdolność konkurencyjną, zawsze odnosi suk
ces na rynku? Otóż należy stwierdzić, że nie. Chodzi o to, że w określonej 
sytuacji dane przedsiębiorstwo (branża) wyróżniające się zdolnością kon
kurencyjną nie osiąga korzyści. Może też być odwrotnie; dane przedsię
biorstwo (branża) bez określonej zdolności konkurencyjnej działa sku 
tecznie na rynku. Z tym  wiąże się pytanie, czy można pozostawić taki stan 
faktyczny w yjaśniając wszelkie działania skuteczne jako m ające zdolność 
konkurencyjną, a działania bezskuteczne, którym  tej zdolności brak  re 
zygnując z teorii falsyfikowanej? Jeśli tak, to należałoby się zgodzić 
z uproszczonym rozum owaniem  graniczącym z tautologią: skuteczne są te 
przedsiębiorstwa lub branże, które odniosły sukces. Jednakże tego rodza
ju k ry terium  byłoby bezwartościowe oraz nieistotne, zarówno z punktu  
widzenia teorii, jak  i praktyki.

Nie ulega wątpliwości, iż w eryfikacja em piryczna, pozwalająca na 
wnioskowanie dotyczące wyniku procesu rynkowego, zwłaszcza gdy zo
stał on osiągnięty dzięki zdolności konkurencyjnej, winna być poprzedzo
na konstrukcją teoretyczną.

Jest zatem  zadaniem  teorii, aby wyjaśnić związki przyczynow o-skut
kowe między wynikiem  rynkow ym  a zdolnością konkurencyjną uczestni
ków rynku krajow ego i zagranicznego. Przede wszystkim  isto tne jest 
określenie wyodrębnionego wpływu zdolności konkurencyjnej na re 
zultat udziału w grze rynkowej. A zatem zdolność konkurencyjna, jak 
sugeruje samo wyrażenie, stanowi podstawę w yjaśnienia efektu splotu 
stosunków w ym iennych, w jakie wchodzą podm ioty gospodarcze.

Poszukiwania teoretycznych założeń do analizy zdolności konkuren 
cyjnej w om awianym  wyżej znaczeniu w literatu rze m ikroekonom icznej 
prowadzi przede wszystkim  do teorii kosztów. W edług tej teorii w k ró t
kim okresie tylko te przedsiębiorstwa są w stanie utrzym ać się na rynku, 
których dochody ze sprzedaży dóbr i usług pokryw ają koszty w ytw arza
nia; w długim  okresie natom iast tylko te, które co najm niej realizu ją s tan 
dardow y (przeciętny) zysk. Jednak  te założenia nie określają perspek ty 
wy poprawy pozycji przedsaębiarstwa na rynku, k tórej mogą one doko
nać w oparciu o analizę zasadniczych instrum entów  konkurencji, tj. cen 
wyrobów i poziomu jakości.

Współczesna teoria zdolności konkurencyjnej winna form ułow ać za
łożenia ex  ante  postępowania przedsiębiorstwa na rynku w w arunkach  
ryzyka, a więc ujmować procesy rynkowe w sposób dynamiczny. Istotne 
wydaje się analizowanie ceny, jakości i zachowania przedsiębiorstwa jed
nocześnie, którego końcowym rezultatem  będzie wyznaczanie zdolności 
konkurencyjnej w skali określonej branży lub rynku. Należy przy tym  
podkreślić, że nie chodzi jedynie o wyznaczenie poziomu cen i jakości
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(wiadomo o nich ex  post), lecz o wskazanie obecności przedsiębiorstw  da
nej branży na rynku ze względu na poziom cen i jakości ich wyrobów 
oraz usług.

Analizę zdolności konkurencyjnej branży (przedsiębiorstw  danej b ran 
ży) można przeprowadzić analogicznie jak  uczynił to P, Z w eife l4 dla 
przedsiębiorstw a. Otóż p rzy jął on dwa poziomy jakości: Qt i Q2, które 
są korzystne dla nabywców. W ektory Qr i Q2 wyznaczają pole dostosowań 
zm iennej proporcji tych dwóch poziomów jakości danego dobra. Zakłada 
się, iż przedsiębiorstw o w ytw arza jednorodne produkty, a więc wektor 
jednocześnie przedstaw ia przedsiębiorstwo. Długość w ektora określa ilość 
(rozmiary) produkcji dobra, które nabywcy mogą zakupić biorąc pod 
uwagę poziom ceny oraz wielkość dochodów, jakim i dysponują.

Zdolność konkurencyjna pojedynczego przedsiębiorstw a może być zde
finiowana jako prawdopodobieństwo utrzym ania się na rynku, przy zm ia
nie ceny i poziomu jakości oraz w w arunkach w ahania popytu i zmien
ności p referencji nabywców, k tóre zależą od możliwości zmiany wielkości 
kosztów w ytw arzania i poziomu jakości wyrobów  przedsiębiorstwa.

Na ryc. 1 zdolność konkurencyjna przedsiębiorstw a wyraża się w zdol
ności do przedłużenia w ektora (zmiany ceny) lub do zm iany dostosowania 
poziomu jakości produkowanego dobra.

Źródło: P. Zweifel, Wettbewerbsfähigkeit im internationalen..., s. 410. 
Ryc. 1. Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa 

W ettbewerbsfähigkeit des Unternehmens

Jak  w ykazuje P. Zweifel zakres wahania dotyczy nie tylko istn ieją
cych poziomów jakości, ale także nowych jakości.5 Aby utrzym ać tę  nie
skom plikowaną argum entację należy zrezygnować z wprowadzenia trze
ciego w ym iaru (wielkości). W arto zauważyć, że przedstaw ione rozum owa
nie jest słuszne pod w arunkiem , że rozpatru je  się tylko daną branżę.

* Por. P. Z w e i f e l ,  Wettbewerbsfähigkeit im internatinonalen Handel: Kon
zeptionelle Klärung  „Aussenwirtschaft” 1985, Jg. 40, s. 407—*426.

5 Z w e i f e l ,  Wettbewerbsfähigkeit.. .,  s. 419.
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Źródło: Von Rico Maggi, Die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit wirtschaftlicher  
Strukturen, „Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik” 1987, 
z. 3, s. 370.

Ryc. 2. Rynek i branża 
Markt und Branche

A zatem układ współrzędnych Qi i Q2 określa pole, które będziemy 
interpretow ać jako rynek, na którym  są oferowane dobra charak teryzu
jące się tym  samym  poziomem jakości i są one substytucyjne dla nabyw 
ców (w granicach stosowanych technologii). Rynek ten jest definiow any 
szeroko em pirycznie i obejm uje np. w sektorze środków żywnościowych 
wszystkich oferujących: białko, witam iny, tłuszcze itd. Branża składająca 
się z producentów podobnych produktów będzie więc przedstaw iona jako 
wiązka podobnych wektorów.

W analogiczny sposób jak w stosunku do pola przedsiębiorstw a można 
powiedzieć, że prawdopodobieństwo, przy którym  branża przetrw a na 
rynku zależne jest od wielkości wahań obrotu i zakresu branży (sektora) 
i liczby przedsiębiorstw  w niej funkcjonujących (ryc. 3).

Jakościowa zdolność konkurencyjna składa się z efektyw nego asorty 
mentu produktów  (dywersyfikacja branży), potencjalnego zakresu obrotu 
przedsiębiorstw (przeciętnej zmienności względnie kształtu  produktu  
przedsiębiorstw branży) a także z szansy wejścia na rynek przedsiębiorstw  
z nowymi produktam i (otwartość rynku).

Potencjalna cenowa zdolność konkurencyjna (tzw. „prom ieniow a” 
obecność) zależy od możliwości: redukcji kosztów w funkcjonujących 
przedsiębiorstwach, fuzji w branży (która uw arunkow ana jest stopniem  
intensywności konkurencji m iędzy przedsiębiorstwam i), a także od szans
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Źródło: Von Rico Maggi, Die Analyse der  Wettbewerbsfähigkeit.. .,  s. 371. 
s. 371.

Ryc. 3. Determinanty obecności na rynku; a — efektywny asortyment produktów, 
b — jakościowa zdolność konkurencyjna, c — cenowa zdolność konkurencyjna, 

a+b-ł-c — determinanty decydujące o obecności na rynku 
Determinanten der Anwesenheit auf dem Markt; a — effektiver Warensortiment, 
b — qualitative W ettbewerbsfähigkeit, c — preisbedingte Wettbewerbsfähigkeit, 
a +  b + c  — Determinanten, die über die Anwesenheit auf dem Markt entscheiden

wejścia na rynek nowych przedsiębiorstw , których poziom kosztów w y
tw arzania jest relatyw nie niższy w porów naniu z innym i pozostałymi pod
m iotam i biorącymi udział w grze rynkow ej.

Ujęcie zdolności konkurencyjnej od strony  podaży jako obecności na 
rynku jest zatem  zgodne z wyżej przedstaw ioną tezą wyjściową, że zdol
ność konkurencyjna jest w arunkiem  sine ąua non  sukcesu rynkowego. 
Należy jednak dodać, iż o sukcesie tym  decydują także preferencje, po
ziom i s tru k tu ra  dochodów nabywców oraz s tru k tu ra  (branż i sektorów) 
i form y rynku. W spółzależności m iędzy zdolnością konkurencyjną przed
siębiorstwa (branży, sektora), s tru k tu rą  i form am i rynku, utrzym aniem  
się względnie popraw ą pozycji na rynku oraz sukcesem  rynkowym  moż
na przedstaw ić w sposób syntetyczny (ryc. 4).

W układzie współzależności przedstaw ionym  na ryc. 4 zasadnicze zna
czenie dla zdolności konkurencyjnej m a s tru k tu ra  rynku, która jest okreś
lona przez poziom i s tru k tu rę  podaży oraz popytu, form y rynku i jego 
stopień zmonopolizowania, a także przez szeroko rozum iane otoczenie
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Źródło: R. Büchner, Technologieorientierung als Wettbewerbsstrałegie,  „Schma- 
lenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung” 1988, z. 5, s. 389.

Ryc. 4. Paradygmat struktury, pozycji i sukcesu na rynku 
Paradigma der Struktur, der Stellung und des Erfolges auf dem Markt

Struktura rynku

— Liczba dostawców
— Struktura kosztów
— Bariery wejścia i wyjścia
— Zróżnicowanie produkcji
— Dywersyfikacja (integracja pionowa)

Utrzymanie pozycji na rynku

— Kształtowanie ceny
— Strategia produktowa i reklama
— Prace badawczo-rozwojowe
— Inwestycje w sferze produkcji
— System prawny dotyczqcy patentów i ochrony 

konkurencji

Efekt rynkowy

— Skuteczna alokacja
— Postęp techniczny
— Wzrost sprzedaży
— Cena -  koszty krańcowe
— Rentowność przedsiębiorstwa
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społeczno-ekonomiczne, tj. w arunki społeczne, ekonomiczne, polityczne 
itd. Decydują one o. stopniu natężenia i sposobach walki konkurency j
nej między przedsiębiorstw am i danej branży lub sektora.

Według tradycyjnego podziału wyróżniam y s tru k tu rę  rynku: m ono
polistyczną i ołigopolistyezną. Ten drugi rodzaj s tru k tu ry  rynku stw arza 
większe możliwości gry  ekonom icznej podmiotów rynku, poszerza zakres 
walki konkurencyjnej o konkurencję innowacyjną, k tórej intensywność 
jest zdeterm inow ana przez skalę rynku. Rynek m iędzynarodowy n a jb a r
dziej będzie więc sprzyjać in tensyw nej konkurencji tego typu, ponieważ 
większe jest praw dopodobieństwo stosowania strategii ofensyw nej przez 
poszczególnych producentów  niż np. na rynku jednego kraju .

Ponadto nie można ulegać sugestii, jaka wiąże się z pojęciem oligopolu, 
według k tó re j podstawowe zależności konkurencyjne kształtu ją się w ob
rębie branży lub gałęzi, gdyż nie jest to adekw atne do rzeczywistości, 
zwłaszcza jeśli analizuje się je w dłuższym okresie biorąc pod uwagę 
elastyczność s tru k tu r  rynkowych.

Trzeba zwrócić uwagę na fak t, iż granice między konkurencją między - 
gałęziową a wew nątrzgałęziową ulegają zatarciu. Przedsiębiorstw a dom i
nujące na danym  rynku tw orzą ołigopolistyezną s truk tu rę , ale obecnie 
ma ona charak ter w arunkow y. Dążąc do osiągnięcia m aksym alnych ko
rzyści i obniżenia ryzyka przedsiębiorstw a działają bardzo często jedno
cześnie na wielu innych (otw artych) rynkach, w  tym  również na rynku 
m iędzynarodowym . R ezultatem  tego jest wzrost zależności konkurency j
nych, szczególnie w skali m iędzynarodowej, w ram ach danej branży lub  
gałęzi m iędzy wieloma producentam i. Zarazem  istotna jest nie tyle dom i
nacja jednego lub kilku producentów  na danym  rynku, ale to czy ta sy 
tuacja  jest na tyle trw ała, iż można mówić o ustabilizow anej względnie
0 dynam icznie zm ieniającej się s truk tu rze  rynku. A więc podmiotową 
stru k tu rę  rynku istniejącą w danym  momencie (czyli najczęściej oligopo- 
listyczną) uwzględniam y w yjaśniając źródła walki konkurencyjnej w u ję 
ciu krótkookresow ym . Zachowanie się przedsiębiorstw a na rynku, co n a 
leży podkreślić, jest bowiem uzależnione od rachunku długookresowego
1 od antycypacji zmian s tru k tu ry  rynku, a zwłaszcza s tru k tu ry  popytu 
i podaży produktów  zaspokajających ten  popyt.

Zdolność przedsiębiorstw  do antycypacji zmian popytu krajow ego 
a następnie podaży dóbr i usług, odpowiadającej tem u popytowi w  w a
runkach  gospodarki o tw arte j jest źródłem ich konkurencyjności na ry n 
ku (zarówno krajow ym , jak  i światowym). Logiczną konsekw encją u trzy 
m ania łub wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw a są z kolei zdol
ności absorpcyjno-adaptacyjne przem ian strukturalno-innow acyjnych  w 
sferze produkcji. Zdolności te łącznie rozstrzygają o konkurencyjności 
przedsiębiorstwa, o jego przew adze w stosunku do konkurentów  w pro
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wadzonej grze ekonomicznej na rynku, a więc o rozm iarach odnoszonych 
sukcesów. Osiągnięcie tych sukcesów przez przedsiębiorstwo może być 
dokonane w drodze konkurencji cenowej lub konkurencji pozacenowej 
(jakościowej).

K onkurencja cenowa, polegająca na stosowaniu redukcji cen, nie jest 
najlepszą m etodą rywalizacji, gdyż te redukcje prowadzą z jednej strony 
do obniżenia poziomu dochodu, zaś z drugiej w ym agają poniesienia kosz
tów związanych z inform ow aniem  nabywców (kontrahentów) o obniżkach 
cen. N iem niej jednak tego typu konkurencja jest stosowana w praktyce 
(np. przy zaw ieraniu transakcji, k tórych przedm iotem  są produkty s tan 
dardowe). N atom iast powszechną obecnie m etodą gry rynkow ej między 
producentam i o utrzym anie, względnie poprawę pozycji na rynku jest 
konkurencja pozacenowa (jakościowa). Polega ona na przechw ytyw aniu 
popytu od konkurentów  i zwiększeniu przez dane przedsiębiorstwo udzia
łu na rynku, głównie przez reklam ę oraz dzięki dobrej jakości i term i
nowości wykonania produktu, a także wskutek oferowania szerokiego za
kresu usług serwisowych, korzystnych warunków  realizacji itp. K onku
rencyjność pozacenowa rozum iana jako form a walki w grze interesów , 
a także cecha (walor) poszczególnych producentów (dostawców) wym aga 
od nich dużej wrażliwości i zdolności antycypacyjnych oraz absorpcyjno- 
-adaptacyjnych przem ian strukturalno-innow acyjnych  na rynku krajow ym  
i m iędzynarodowym . Zdolności te i uruchom ienie procesów dostosowaw
czych oraz czas m ają wpływ na atrakcyjność oferty i zdobycie przewagi 
kom paratyw nej w stosunku do konkurentów .

Z konkurencyjnością pozacenową są związane dwa rodzaje strategii 
konkurencji 6, a mianowicie:

a) strategia polegająca na zróżnicowaniu produktu lub usługi ofero
w anej przez przedsiębiorstwo, na w ytw arzaniu czegoś, co w całym prze
m yśle przetwórczym  jest uznawane za unikalne, o wysokim stopniu in
tensywności technologicznej. Sposoby zróżnicowania mogą być różne: 
wzór lub m arka wyrobu, technologia, cechy jakościowe produktów, ka
nały dystrybucji i zakres usług serwisowych. Należy jednak dodać, że 
strategia zróżnicowania nie pozwala na pom ijanie poziomu kosztów, ale 
nie stanowią one podstawowego celu strategicznego;

b) strategia koncentracji, k tó rą  przedsiębiorstwo stosuje skupiając 
swoją uwagę na określonej grupie nabywców (odbiorców), na danym  w y
cinku asortym entu  wyrobów lub na rynku geograficznym. Podobnie jak 
zróżnicowanie, koncentracja może mieć różne formy, szczególnie w zakre
sie obsługi danego segm entu rynku, stosowania szerokiej palety  usług

6 M. E. P o r t e r ,  Strategia konkurencji  [wr:] Metody analizy sektorów i kon
kurentów. PWE Warszawa 1992, s. 53—55.
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zaspokajających w yspecjalizowane potrzeby nabywców oraz na szybkim 
wprowadzaniu nowych wyrobów. Należy podkreślić, że stosowanie s tra 
tegii koncentracji nie zapewnia niskich kosztów czy zróżnicowania nie
m niej jednak z perspektyw y rynku jako całości umożliwia osiągnięcie 
jednej lub obu tych pozycji w odniesieniu do w ybranego wąskiego seg
m entu rynku. S tra teg ia  koncentracji oznacza więc pew ne ograniczenia 
możliwego do osiągnięcia udziału w całym  rynku.

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNA

K onkurencyjność cenowa i pozacenowa podmiotów gospodarczych da
nego kraju  są ew identnie zasadniczym i cechami charakteryzującym i kon
kurencyjność gospodarki, k tóra jest jednak tylko zew nętrznym  przeja
wem jej m iędzynarodow ej zdolności konkurencyjnej. W litera tu rze  eko
nomicznej dotyczącej tem atu  konkurencyjności gospdarki k rajow ej w sto
sunku do m iędzynarodowego otoczenia wyróżnia się trzy  pojęcia: m iędzy
narodowa konkurencyjność gospodarki krajow ej, m iędzynarodow a pozy
cja konkurencyjna gospodarki krajow ej oraz m iędzynarodow a zdolność 
konkurencyjna gospodarki krajow ej.7 W spólną cechą tych kategorii jest 
to, że dotyczą one tego samego przedm iotu badań, każda z nich uwy
pukla jednak inne jego aspekty — od analizy źródeł i uw arunkow ań po
czynając a kończąc na przejaw ach zewnętrznych. M iędzynarodową kon
kurencyjność gospodarki można zatem  zdefiniować jako jej konkurencyj
ność cenową i pozacenową (tzn. ogółu producentów  działających w ram ach 
gospodarki), a więc atrakcyjność eksportow anych tow arów  i usług oraz 
produktów  będących substy tu tam i dóbr im portow anych.

Pojęcie m iędzynarodow ej zdolności konkurencyjnej k ra ju  łączy się 
z pojęciem gospodarki o tw arte j, k tórej zarówno system  funkcjonowania, 
jak  i polityka społeczno-gospodarcza tw orzą w arunki dla racjonalnego 
udziału w m iędzynarodowym  podziale pracy i um ożliw iają harm onijne 
dostosowanie kierunków  rozwoju kraju  do zmian (zwłaszcza s tru k tu ra l
no-jakościowych) zachodzących w m iędzynarodowym  otoczeniu ekono
micznym.8

Związek m iędzy otw arciem  gospodarki a konkurencyjnością jest istot
ny i ma szerszy w ym iar, jeśli otwarcie to ma cechy w ykraczające poza 
ilościowe więzi z otoczeniem zew nętrznym , a więc w ystępują  m iędzy nimi

7 J. B o s s a k ,  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdol
ności konkurencyjnej gospodarki Japonii, Warszawka 1984; W. B i e ń k o w s k i ,  Od - 
działywanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki am erykań
skiej w  latach 1981—1988. Warszawa 1993.

8 B o s s a k ,  op. cit., s. 38.
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współzależności in tegracyjno-strukturalne. K orelacja między struk tu ram i 
powstającymi w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego k raju  a s tru k 
turam i generowanym i w otoczeniu m iędzynarodowym  ma wówczas cha
rak te r sprzężenia zwrotnego. Pozytyw ny efekt ich w zajem nej in terakcji 
jest zdeterm inowany zwłaszcza przez czynniki wew nętrzne, charak ter 
konkurencji m iędzynarodowej, zdolność konkurencyjną rywali. Wysoką 
zdolność konkurencyjną osiąga gospodarka traktow ana jako system  gos
podarczy odznaczający się:

— wysokim poziomem efektywności gospodarowania,
— stabilnością tj. zdolnością u trzym ania się w pewnych granicach 

wszelkich zakłóceń i odchyleń od „norm alnego” funkcjonowania,
— zdolnością adaptacyjno-innow acyjną, która polega na przystosowa

niu się system u do wszelkich zmian w otoczeniu i do wszelkich wpływów 
zew nętrznych w sposób jak najkorzystniejszy dla jego dalszego funkcjo
nowania,

— wew nętrzną elastycznością, pozwalającą na szybkie wzajem ne do
stosowanie się elem entów jego stru k tu ry  w ew nętrznej bez ponoszenia 
przy tym  większych kosztów przystosowania.

Według J. Bossaka gosopdarka konkurencyjna w układzie m iędzyna
rodowym to taka, „która — z jednej strony — dostosowuje swoje cele 
społeczno-ekonomiczne oraz m echanizm  funkcjonow ania nie tylko do 
w ew nętrznych warunków, ale również do uw arunkow ań m iędzynarodo
wych, z drugiej zaś jest zdolna podjąć skuteczne działania, które nie tylko 
w twórczy sposób w ykorzystują zmiany zachodzące w struk turze  gospo
darki światowej dla pobudzenia własnego rozwoju, ale także będą oddzia
ływać na zmiany warunków konkurencji w sposób zapewniający zwięk
szenie długofalowych korzyści z udziału w m iędzynarodowym  podziale 
pracy”.9 Zdolność konkurencyjną należy więc rozumieć jako dynamiczną 
cechę (właściwość) krajowego system u (układu) gospodarczego, która w y
raża jego długookresową zdolność aktyw nego i antycypow anego dostoso
wania się do zm ieniających się w arunków  w ew nętrznych oraz zewnętrz
nych, którego efektem  jest wzrost względnie utrzym anie udziału w ko
rzyściach w ynikających z uczestnictwa w m iędzynarodowym  podziale 
pracy.

Pojęcie zdolności konkurencyjnej zawiera w sobie zarówno elem ent 
dynamiczny, obejm ujący analizę czynników decydujących o długotrw ałej 
zdolności do konkurowania, jak i elem ent statyczny, ocenę te j zdolności 
w określonym momencie. Jeśli badania dotyczą oceny udziału danej gos
podarki w m iędzynarodowym  podziale pracy i obrocie gospodarczym w 
określonym  momencie, to oznacza, że koncentrują się one na ustaleniu

® Ibid., s. 38—39.
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m iędzynarodowej pozycji konkurencyjnej k raju . Jednak  pojęcie zdolności 
konkurencyjnej k ra ju  jest pojęciem szerszym, od pojęcia pozycji kon
kurencyjnej. Ma ono charak ter ujęcia kompleksowego i systemowego i 
oznacza, że nie należy g orozumieć jako sum ę zdolności konkurencyj
nej podmiotów gospodarczych funkcjonujących w ram ach danej gospo
darki narodowej.

Zdaniem  E. A. Schmietowa, podkreślającego w yjątkow e znaczenie 
przedsiębiorstw  dla zdolności konkurencyjnej gospodarki, system  gospo
darczy jest czymś więcej niż sum ą jego elem entów, stanow i on nową ja
kość.10 O zdolności konkurencyjnej k raju  decydują bowiem potencjał 
i s tru k tu ra  gospodarcza w tym  szczególnie gałęziowo-branżowa, udział 
gałęzi o wysokim stopniu intensywności technologicznej, postęp nauko
wo-techniczny, liczba i poziom rozwoju placówek naukowo-badawczych, 
nakłady na B i R, poziom rozwoju in fra s tru k tu ry  społeczno-technicznej, 
stan  środowiska naturalnego, zasoby i poziom kw alifikacji kadr, stabili
zacja polityczno-ekonom iczna k ra ju , poziom inflacji, zadłużenie kraju , 
system  podatkow y, rozm iary i s tru k tu ra  inw estycji bezpośrednich za gra
nicą i inw estycji zagranicznych w danym  k ra ju , polityka handlu zagra
nicznego itd. W ymienione czynniki m ają w pływ  na w ew nętrzne powią- 
zacja polityczno-ekonomiczna k raju , poziom inflacji, zadłużenie kraju , 
akcje, które łącznie z nim i tw orzą całość (system) odznaczający się okreś
loną dynam iką procesów dostosowawczych do zm ieniających się w arun
ków w ew nętrznych i zew nętrznych. A zatem  m iędzynarodowa zdolność 
konkurencyjna k ra ju  jest funkcją nie tylko zdolności konkurencyjnej 
przedsiębiorstw a, ale również funkcją ram ow ych m akroekonomicznych 
w arunków  w ew nętrznych danego k raju  i otoczenia międzynarodowego.

Z przeprow adzonych rozważań w ynikają pew ne wnioski o charak te
rze praktycznym . Otóż wzrost poziomu m iędzynarodowej konkurencyj
ności polskiej gospodarki wym aga przede wszystkim :

a) kształtow ania związków i współzależności z otoczeniem, dążenia 
do powiększenia przestrzeni ekonomicznej oraz efektyw nego dostosowy
w ania się do zmian jakościow o-strukturalnych zachodzących w m iędzy
narodow ym  otoczeniu;

b) transform acji m echanizm u funkcjonow ania gospodarki, tj. zbudo
w ania takiego system u, k tó ry  spełniłby następujące k ry teria  efektyw 
ności:

— zdolności do względnie optym alnej alokacji przyszłościowej,
—■ zdolności do optym alnego w ykorzystania istniejącego potencjału,
— kreow ania popytu na innowacje produktowo-technologiczne,

10 E. A. S c h m i e t o w, Die technologische Wettbewerbsfähigkeit der Bundes
republik,  Bad Homburg 1988, s. 22.

21 Annales, sectio H, vol. XXIX/XXX
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— działania na rzecz równowagi w ew nętrznej i zew nętrznej,
— generowania działań m ających na celu obniżenie kosztów produkcji 

i obrotu oraz popraw ę jakości produkcji,
— skracanie czasu reagow ania na zjawiska społeczno-gospodarcze 

i podejm owania decyzji,
— aktywizowanie działań w kierunku racjonalizacji im portu i rozwoju 

produkcji eksportowej. System  ten powinien stworzyć w arunki um ożli
wiające uruchom ienie sił spraw czych postępu, tkw iących w sam ej in te r
akcji wszystkich ogniw sfery  realnej;

c) kreow ania nowego paradygm atu technologicznego, którego istota 
polega na w ykorzystaniu postępu w technologii do tworzenia potencjału 
przetwórczego opartego na krajow ych zasobach surowcowych,

d) form ułow ania i realizowania niekonw encjonalnej strategii oraz 
polityki ekonomicznej skoncentrow anych na środkach i instrum entach  
decydujących o poziomie, o dynam ice krajow ej i m iędzynarodowej kon
kurencyjności gospodarki.

Z U S A M M E N F A S S U N G

Internationale W ettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft ist eine relativ neue 
sozialwirtschaftiiche Kategorie. Ihre W esensdebatte begann am Anfang der siebziger 
Jahre und dauert bis jetzt.

Ereignisse und politisch-wirtschaftliche Prozesse, die sich sowohl im W eltwirt
schaftsausmaß, als auch innerhalb der in den einzelnen Westländer funktionieren
den Gruppen, auch im Rahmen der Einzelländer vollziehen, bilden neue Anregungen  
zu den Betrachtungen vom theoretischen und pragmatischen Charakter über das 
Wettbewerbsmodell, seine Methoden und Richtungen nicht nur zwischen Integra
tionsbanden sondern auch zwischen Volkswirtschaften, ihren Zweigen und Unter- 
hehmen. Zu den wichtigsten Ursachen der Zunahme des Interesses an dieser Kate
gorie kann man zählen:

— Internationalisierung der Produktion und Globalisierung der W eltwirtschaft,
— Prozesse der Liberalisierung internationaler wirtschaftlicher Verknüpfungen, 

besonders Liberalisierung internationaler Handelsumsätze und finanzieller Strö
mungen,

— Integrationsprozesse in den Industrieländern und Desintegration in den 
Entwicklungsländern,

— dynamische Entwicklung der Neuindustrieländer,
— wissenschaftlich-technische Revolution.
Eben diese Ereignisse und Prozesse verursachten eine Vergrößerung des 

Ausmasses der W ettbewerbsfähigkeitsanalyse, d.h. ihre Beziehung auf die Volkswirts
chaft als das Ganze. Bisher war sie ein Kennzeichen des Unternehmens, seiner 
Branchen und Wrtschaftszweigen. Deshalb knüpfen verschiedene Ąersuche der 
Bezeichnung dieses Begriffes in der W estliteratur an die Errungenschaften der klas
sischen Ökonomie.


