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Wstęp 

 

Nowy wygląd warunków funkcjonowania przedsiębiorstw powodują daleko idące zmiany 

w sposobie zarządzania i w sposobie konkurowania na rynku. Badanie konkurencyjności w 

Polsce staje się coraz ważniejszym tematem debat naukowców, praktyków. Sygnałem do tego 

są: 

 niższe niż się spodziewano tempo wzrostu gospodarczego, 

 zwiększająca się ilość firm operujących na rynku krajowym,  

 wysoka stopa bezrobocia, 

 niskie zasoby i umiejętności firm krajowych, 

 niski wskaźnik produktywności w stosunku do wskaźnika za granicą, 

 niski wskaźnik poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, 

 niskie nakłady na działalność badawczo-rozojową w przedsiębiorstwach, 

 zwiększająca się zagraniczna konkurencja w postaci importu,  

 niezrównoważony polski bilans obrotu towarowego z zagranicą, na niekorzyść eksportu.  

W artykule zostaną zaprezentowane trzy kwestie. Pierwsza dotyczy pojęcia 

konkurencyjności i w oparciu o wybranych autorów zajmujących się tematem 

konkurencyjności zostanie  zdefiniowane to pojęcie. Druga to charakterystyka determinant, 

która następnie poprowadzi do ostatniej części – pojęcia innowacji jako elementu 

kształtującego poziom konkurencyjności firmy.    

Pojęcie konkurencyjności 

 
Celem badania konkurencyjności jest określenie przyczyn, przez które pewne podmioty 

uzyskują lepszą pozycję rynkowa od innych. Można zastanowić się analizując na przestrzeni 

ostatnich lat jakie zmiany zachodziły w poziomie konkurencyjności firm  przeglądając listy 

rankingowe takie jak: najbardziej podziwiane firmy świata, najcenniejsze marki świata, etc. 

Przez pozycję rynkową będziemy w tym artykule określać pozycję konkurencyjną. Badając 

pojęcie konkurencyjności będziemy ustalać elementy, które wpływają na kształtowanie 

przewagi rynkowej, dalej zwanej przewagą konkurencyjną W literaturze zamiennie stosuje się 

pojęcie konkurencyjności z efektywnością, kondycją firmy, zdolnością do rozwoju, 

zdolnością do konkurowania lub zdolnością konkurencyjną.  

Autor zaprezentuje wybrane definicje praktyków, badaczy reprezentujących 

zagraniczne ośrodki naukowe, przedstawiając równocześnie badania i opinie przedstawicieli 
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nauki z Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (J.Skalik), Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu (M.Gorynia) i w  Krakowie  (A.Stabryła, H.Piekarz), 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (M.J.Stankiewicz) i Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie (Z.Pierścionek). Taki dobór pozwoli na szerokie zaprezentowanie różnych 

sposobów rozumienia pojęcia. 

G.A.Hale z Alamo Learning System w USA już w 1988 roku opisywał konkurencyjność 

jako najistotniejszy temat gospodarczy, którego analiza i modyfikacja może wynieść 

amerykańską gospodarkę z kręgu niskiego wzrostu gospodarczego, słabej koniunktury na 

giełdzie i która może poprawić strukturę eksportową USA (G.A.Hale, 1988). Największym 

wkładem według niego, każdej osoby zarządzającej dla podnoszenia konkurencyjności 

amerykańskiej ekonomii jest tworzenie własnej organizacji najbardziej konkurencyjnej z 

możliwych, a najważniejszym elementem wpływającym na konkurencyjność są innowacje. 

Francuska grupa Strategor podaje, iż przedsiębiorstwo może odnieść sukces wtedy gdy 

posiada odpowiednią pozycję konkurencyjną (Strategor 1999). Pojęcie konkurencyjności jest 

przedstawiane poprzez pojęcie efektywności. Efektywność jest rozumiana jako dysponowanie 

atutami cenionymi przez rynek. Zbiór tych atutów jest określany mianem przewagi 

konkurencyjnej. Atuty są podzielone w ramach łańcucha wartości złożonego z podstawowych 

funkcji przedsiębiorstwa a uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest zależne od osiągniętych 

wyników na poszczególnych ogniwach łańcucha. Strategor przedstawia pojęcie optimum 

konkurencyjności: każda funkcja przedsiębiorstwa jest analizowana i oceniana, optimum jest 

uzyskiwane nie w przypadku uzyskania przewagi w zakresie każdego z ogniw ale w 

przypadku wystarczy jednego ogniwa, dzięki któremu przedsiębiorstwo uzyska decydującą 

przewagę (Strategor 1999, s.64). 

Według D.Faulknera i C.Bowmana firma odnosząca sukces i konkurencyjna to taka, która 

potrafi „nałożyć” macierz klienta na macierz producenta, to znaczy, iż posiada produkty, 

które posiadają najwyższą wartość użytkową dla klienta w ramach wykorzystywanych 

dostępnych zasobów firmy (D.Faulkner, C.Bowman 1999).  

 

W Polsce badanie konkurencyjności jest sprawą zyskującą na znaczeniu, ale stwarzającą 

równocześnie problem badaczom z oznaczeniem i dokładnym scharakteryzowaniem pojęcia 

konkurencyjności i określeniem jej stymulant i destymulant. 

Zwraca na to uwagę M.J.Stankiewicz, według którego konkurencyjność jest wyznaczana 

jako jego zdolność do sprawnego realizowania celów na rynkowej arenie konkurencji 

(M.J.Stankiewicz 2005, s. 36).  
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A.Stabryła i H.Piekarz przedstawiają zdolność rozwojową przedsiębiorstwa w kontekście 

konkurencyjności. Rozwój przedsiębiorstwa jest wyrażony m.in. przez zdolność 

konkurencyjną (A.Stabryła, H.Piekarz 2005, s.53). 

Uzasadnieniem działania firmy jest posiadanie strategii, która wpływa na poziom 

efektywności działania, następnie sprzyja tworzeniu przewagi  konkurencyjnej, dzięki której 

firma uzyskuje zamierzoną pozycje konkurencyjną na rynku. W sensie ogólnym 

konkurencyjność oznacza zdolność przedsiębiorstwa do przeżycia i prosperowania w ramach 

układu – złożonego, kreatywnego i niestabilnego – powiązań o charakterze sojuszniczym lub 

wrogim. Jest definiowana przez M.Gorynie jako zdolność do zdobycia i utrzymania przewagi 

konkurencyjnej, obecnie i  w przyszłości (M.Gorynia 2002). 

Przewaga konkurencyjna jest określona jako pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa lub 

potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa, który determinuje przyszłą pozycję 

przedsiębiorstwa na rynku. Konkurencyjna pozycja jest określana przez konkurencyjność 

domeny przedsiębiorstwa i przez jego potencjał. Przyczyny, które decydują o  uzyskaniu 

przez przedsiębiorstwo danej pozycji konkurencyjnej mają swoje źródła w dwóch miejscach: 

 wewnątrz organizacji, 

 na zewnątrz organizacji. 

M.Gorynia przedstawiając definicję zdolności konkurencyjnej (konkurenyjności) dzieli 

definicję na trzy wymiary: 

1. Pozycja konkurencyjna przedzisiębiorstwa, 

2. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa, 

3. Strategia konkurenycjności przedsiębiorstwa (M.Gorynia 2002, s.68) 

Poprzez badanie konkurencyjności M.Gorynia ustala wielkość luki jaka powstaje poprzez 

porównanie badanego przedsiębiorstwa do konkurencji. Konkurencyjność określana jest 

poprzez porównywanie na przykład do średniej dla całej zbiorowości. Każdy z trzech 

przedstawionych wymiarów jest przedmiotem do określenia wymiaru konkurencyjności firmy 

i powinien podlegać badaniu. 

J.Skalik określa konkurencyjność przedsiębiorstwa jako miarę jego zdolności do osiągania 

przewagi nad innymi graczami rynkowymi – uczestnikami sektora (J.Skalik 2005). Źródłami 

konkurencyjności są według J.Skalika poprawa produktywności przedsiębiorstwa i pełniejsze 

zaspokajanie oczekiwań uczestników rynku.  

Pojęcie konkurencyjności według Z.Pierścionka jest najbardziej zbliżone do pojęcia 

efektywności ekonomicznej oraz do sprawności i skuteczności. Termin dotyczy zarówno całej 
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gospodarki jak również sektora (również gron, czyli sieci przedsiębiorstw), a w skali mikro 

przedsiębiorstwa. Konkurencyjność przedsiębiorstwa z uwagi na jego rangę w gospodarce 

jest najważniejszym celem badania dla Z.Pierścionka. Konkurencyjność gospodarki jest 

wynikiem poziomu konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw. 

Podsumowując prezentowane definicje autor zauważa, iż pojęcie konkurencyjności jest 

bardzo szeroko definiowane. Jest cechą która charakteryzuje jednostki organizacyjne 

uzyskujące lepszą pozycje od innych konkurentów na rynku, czyli można ją określić lub 

zdefiniować dla danego podmiotu poprzez jego porównanie do innych lub całego rynku na 

którym działa. 

Autor pojęcie konkurencyjności definiuje przez pryzmat współzawodnictwa rynkowego. 

Organizacja konkurencyjna to podmiot, który adaptuje się i kreuje otoczenie w warunkach 

rywalizacji gospodarczej. Posiada zdolność do uzyskania trwałej przewagi nad konkurencją 

przy pomocy zbioru odpowiednich narzędzi dla danego rynku i danego okresu czasu. W 

wyniku swojego działania uzyskuje pozycję konkurencyjną. Konkurencyjność jest wyrazem 

konkurencji rynkowej oznaczając zdolność danego podmiotu do skutecznej rywalizacji 

gospodarczej. 

 

Charakterystyka determinant konkurencyjności 

 
Firma doradcza Accenture, poprzez swój instytut badawczo-szkoleniowy Institute for 

High Performance Business podaje iż „wdrażając adekwatne projekty i stosując odpowiednie 

mierniki realizacji celów firmy są w stanie osiągnąć rzeczywistą poprawę swoich wyników” 

dzięki czemu dokonuje się poprawy pozycji konkurencyjnej firmy na rynku (J.Kirby 2005, 

s.19). Należy zidentyfikować najważniejsze elementy, które rządzą kondycją firmy a 

następnie tak je kształtować aby podnoszona była konkurencyjność przedsiębiorstwa. 

Główny strateg T.Breene firmy Accenture uważa, że istnieje pięć czynników 

wpływających na wysoką efektywność organizacji: 

1. Wyważenie bieżących i przyszłych priorytetów zarządczych, 

2. Tworzenie mnożników wykorzystania talentów, 

3. Wykorzystywanie technologii w sposób strategiczny, 

4. Kładzenie nacisku na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa o dużym 

znaczeniu dla jego wyników, 

5. Nieustanne pobudzanie witalności firmy. 
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Według T.Breena z Accenture kondycja firmy działającej na rynku zależna jest od 

struktury, usprawnień decyzyjnych, bodźców motywacyjnych, obiegu informacji (J.Kirby 

2005). 

Według wyników badań zaprezentowanych podczas konferencji naukowej 

„Konkurencyjność sektora MSP 2004” przeprowadzonych przez Centrum Badań i Analiz Sp. 

z o.o. w 2004 roku wynika, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa konkurują na rynku 

głównie za pomocą ceny: 51,9% ogółu badanych. Równocześnie 20,9% podmiotów 

deklarowało jakość jako czynnik stanowiący o konkurencyjności, trzecim głównym 

elementem była jakość serwisu. Według J.Skalika kształtowanie konkurencyjności 

organizacji następuje poprzez dobranie produktu, jego dostarczanie do klienta, poziom 

obsługi posprzedażowej lub też forma zapłaty. Według badań, na które powołuje się J.Skalik 

przyszłymi źródłami konkurencyjności polskich przedsiębiorstw będą obniżka kosztów i 

zwiększenie zróżnicowania. 

 

Tab. 1  Źródła konkurencyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce 

Lp. Typ źródła Udział wskazań 
1. Cena 51,90% 
2. Jakość 20,90% 
3. Jakość obsługi, trwałe relacje z klientami 9,50% 
4. Wąska specjalizacja 5,60% 
5. Zdolność do dostosowywania do wymagań klienta 5,60% 
6. Lokalizacja firmy 4,40% 
7. Nowatorski, innowacyjny charakter produktów/usług 1,80% 

Źródło: J.Skalik, Rynkowe i pozarynkowe uwarunkowania wzrostu konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, Konferencja naukowa pt. Zarządzanie Strategiczne. Strategie 
małych firm, praca zbiorowa pod red. R.Krupskiego, Poldruk, Wałbrzych 2005, s.157 

 

A.Stabryła i H.Piekarz identyfikują osiem czynników mających wpływ na poziom 

konkurencyjności: 

1. Uzyskanie lub wypracowanie własnej technologii na poziomie standardów 

międzynarodowych, 

2. Wdrożenie norm ISO z zakresu zarządzania jakością i zapewnienia jakości, 

3. Zorganizowanie lub udział w działalności parków technologicznych, 

4. Zdobycie informacji z zakresu techniczno-organizacyjnego know-how (w związku z 

zarządzaniem operacjami międzynarodowymi), 

5. Stworzenie multilokalnej sieci dystrybucji, 

6. Uzyskanie dostępu do strategicznych surowców deficytowych, 
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7. Podpisanie długoterminowych kontraktów, 

8. Uzyskanie z organizacji międzynarodowych nisko oprocentowanych funduszy na rozwój. 

A.Stabryła i H.Piekarz wskazują na elementy będące barierami konkurencyjności firmy w 

tym: wysoki koszt kapitału, brak kapitału obrotowego, ograniczenia prawno-podatkowe etc. 

(A.Stabryła, H.Piekarz 2005, s. 54). Elementami, które są ważnym czynnikiem dla rozwoju 

konkurencyjności a w ogóle relatywnie niewykorzystywanym w Polsce jest działalność 

innowacyjna. Niska innowacyjność w kraju jest wyrazem niskich nakładów na badania i 

rozwój, co jest związane z czynnikami ekonomicznymi firm. 

Według Z.Pierścionka mechanizm tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego 

analiza zaczyna się od oceny odbiorców. Odbiorcy porównują m.in. takie cechy ofert różnych 

firm jak: 

1. Jakość i funkcjonalność produktu lub usługi, 

2. Cenę, 

3. Nowość i nowoczesność, 

4. Różnorodność oferty, kompleksowość i komplementarność, 

5. Stopień wyróżnienia się produktu i firmy, 

6. Możliwość wpływu odbiorcy na produkt 

7. Dostępność towaru, miejsce i łatwość nabycia, 

8. Intensywność i jakość promocji, 

9. Koszty przestawienia,  przyzwyczajenie i kontakty osobiste, lojalność wobec firmy lub/i 

kraju pochodzenia, 

10. Możliwość serwisu, 

11. Markę produktu, 

12. Renomę firmy, 

13. Wielkość i udział w rynku, 

14. Czas dostawy i inne. 

Dla przedsiębiorstwa identyfikuje podstawowe czynniki, źródła i sposoby ich wpływu na 

wynik działania firmy (Z.Pierścionek, 2003).  

W celu przedstawienia pojęcia konkurencyjności Z.Pierścionek dzieli pojęcie na dwie 

główne grupy: 

1. Konkurencyjność różnych układów gospodarczych: 

a) konkurencyjność przedsiębiorstwa, 

b) konkurencyjność sektora, 

c) konkurencyjność grona, 
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d) konkurencyjność gospodarki narodowej, 

e) konkurencyjność bloków międzynarodowych. 

2. Konkurencyjność poszczególnych czynników i mechanizmów kształtujących 

konkurencyjność tych układów: 

a) czynniki sfery realnej: 

 zasoby siły roboczej, 

 maszyny i urządzenia, 

 technologie, 

 produkty, 

 zasoby finansowe. 

b) czynniki sfery regulacji: 

 formy organizacyjne, 

 formy prawne, 

 formy własnościowe. 

 Wymienione elementy są czynnikami kształtującymi konkurencyjność danego 

przedsiębiorstwa. Z.Pierścionek nie hierarchizuje poszczególnych cech, wyłącznie je 

przedstawiając. Poziom istotności cechy dla poszczególnych klientów może być różny i 

determinowany jest sektorem, regionem, krajem, zależy również od produktu, usługi etc. 

Zewnętrzne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw – składające się na 

konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia odbiorców są uwarunkowane przez 

takie czynniki jak: poziom technologii oraz poziom siły roboczej danego przedsiębiorstwa, 

organizację produkcji i zaopatrzenia oraz strategie marketingowe. Te z kolei uwarunkowane 

są i kształtowane przez wiedzę, umiejętności i dążenia zarządu. Jeżeli dana firma dysponuje 

specjalnymi zdolnościami (kluczowymi kompetencjami) mogą one wyróżnić firmę na tle 

konkurencji. Istnieje, więc określony łańcuch zależności przyczynowo-skutkowych, w którym 

czynniki wynikowe są warunkowane przez kolejne grupy czynników mających źródłowy 

charakter. Z tego punktu widzenia można podzielić czynniki konkurencyjności 

przedsiębiorstwa na wynikowe oraz stanowiące źródła przewagi konkurencyjnej w kolejnych 

ogniwach łańcucha tworzenia wartości. Na końcu tego łańcucha znajdą się pierwotne 

czynniki wewnętrzne kształtowane z kolei przez zewnętrzne uwarunkowania (Z.Pierścionek 

2003). 
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Z.Pierścionek uważa, że każde przedsiębiorstwo działające na rynku jest konkurencyjne. 

Każdy odbiorca jego usług i/lub  produktów odbiera je bowiem jako to, które posiada 

przewagę nad pozostałymi.  

M.Gorynia tworzy schemat analityczny jako narzędzie badawcze polegające na określeniu 

istotnych cech lub zmiennych opisujących dane zjawisko (M.Gorynia, 2002, s.61). Bada trzy 

poziomy: makro, mezo, mikro, będące determinantami konkurencyjności przedsiębiorstwa.  

M.Gorynia podaje następujący algorytm konkurencyjności: 
 

KP = f(CZMAK, CZMEZ, CZMIKR),    (1) 

gdzie: 

 

KP - konkurencja przedsiębiorstwa, 

f - funkcja opisująca zależności konkurencyjności przedsiębiorstwa od determinujących ja 

czynników, 

CZMAK - czynniki makroekonomiczne, 

CZMEZ - czynniki mezoekonomiczne, 

CZMIKR - czynniki mikroekonomiczne. 

M.Gorynia wymienia poszczególne elementy będące determinantami dla każdego z 

czynników. Elementy zaprezentowane przez M.Gorynie, stanowiąc trzy obszary 

oddziaływania na przedsiębiorstwo są zbiorem wielu elementów, których poziomu istotności i 

wielkości wpływu na działanie firmy M.Gorynia nie przedstawia. 

Czynnikami wpływającymi na konkurencyjność w szczególności przedsiębiorstwa są: 

pozycja konkurencyjna, potencjał przedsiębiorstwa i strategia konkurencyjna. Przewaga 

konkurencyjna może być uzyskana dzięki potencjałowi konkurencyjnemu. Efektem przewagi 

jest określona pozycja konkurencyjna firmy. M.Gorynia zgadza się z podejściem 

reprezentowanym przez M.J.Stankiewicza, w którym konkurencyjność jest budowana na 11 

elementach. Oto one: informacje, badania i rozwój, produkcja, zarządzanie jakością, 

logistyka, dystrybucja, marketing, finanse, organizacja i zarządzanie, zatrudnienie, zasoby 

niewidzialne (M.Gorynia 2002 s. 261), (M.J.Stankiewicz 2005, s. 254). 

Reasumując autor zauważa w omawianych podejściach wyłaniającą się grupę czynników, 

które mają według badaczy zasadniczy wpływ na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Skonsolidowana prezentacja poszczególnych determinant konkurencyjności według polskich 

autorów jest przedstawiona w Tabeli 2. 
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Tab. 2 Charakterystyka instrumentów konkurowania  

Typ / Autor 
 

J.Skalik 
 

Z.Pierścionek 
 

 
M.Gorynia,  
 

 
A.Stabryła, 
H.Piekarz 

M.J.Stankiewicz 
 

Cena X X     X 
Jakość X X X X X 
Jakość obsługi X X   X X 
Wąska specjalizacja X         
Elastyczność X X     X 
Lokalizacja X     X   
Nowatorstwo i innowacje, 
B+R X X X X X 
Różnorodność   X     X 
Stopień wyróżnienia   X X     
Dostępność   X X X X 
Promocja, informacja   X X X X 
Marka i renoma   X X     
Lojalność   X X X X 
Wielkość i udział w rynku   X     X 

Źródło: Opracowanie własne1.  

 

Prezentowany zbiór determinant ukazuje dwa wspólne autorom elementy wpływające na 

konkurencyjność organizacji: jakość,  nowatorstwo i innowacje (w tym działalność badawczo 

rozwojowa przedsiębiorstw). W kolejnej części artykułu autor przedstawi szerzej drugi 

spośród wyżej wymienionych element – innowacyjność. 

Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności 
 

J.Skalik bazując na danych zebranych przez Centrum Badań i Analiz Sp. z o.o. w 2004 

roku wypowiada się, że należy obniżać koszty tak aby oferowane ceny były jak najmniejsze 

równocześnie proponuje poszukiwać różnorodności oferty. Podkreśla duże znaczenie badań i 

rozwoju, wyrażając ubolewanie, iż ten element kształtowania konkurencyjności pozostaje 

niezauważony (lub może z braku środków nie może być realizowany przez badane 

przedsiębiorstwa).  

A.Stabryła i H.Piekarz wykazują, iż w celu podniesienia konkurencyjności zaleca się 

angażować środki w działalność badawczo-rozwojową.  

M.Gorynia zgadzając się z M.J.Stankiewiczem podaje, iż ważnym elementem jest 

posiadanie własnych  działów B+R. Jednocześnie uważa, iż elementy wpływające na poziom 

                                                
1 Oznaczony w tabeli „X”  oznacza, że dany autor ocenia instrument jako znaczący 

(skuteczny) element dla przedsiębiorstwa w podnoszeniu jego poziomu konkurencyjności. 
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konkurencyjności nie powinny być przedstawiane w formie szczegółowego algorytmu 

konkurencyjności, ponieważ jak uważa nie istnieje jeden uniwersalny dla wszystkich 

przedsiębiorstw. Nie hierarchizuje również przedstawianych elementów, twierdząc iż 

ważność powinna być budowana dla każdego przedsiębiorstwa z osobna.  

Należy określić (wyważyć) priorytetowe elementy wpływające na konkurencyjność 

danego przedsiębiorstwa a następnie je kształtować, czyli tak kłaść nacisk i wykorzystywać 

aby uzyskać jeszcze większą konkurencyjność uważa firma doradcza Accenture. 

W opinii autora referatu, innowacyjność jest tym elementem, który należy rozwijać w 

ramach prowadzonej działalności. Powinna ona być dzielona w firmie i pomiędzy firmami 

(jeżeli to możliwe) w ramach grup kooperacyjnych. Odpowiednio prowadzona i kształtowana 

działalność innowacyjna z dużym prawdopodobieństwem może doprowadzać do sukcesu 

daną organizację. Według Erica von Hippela, szefa Technological Innovation and 

Enterpreneurship Group w Massachusetts Institute of Technology’s Sloan School of 

Management innowacje są obecnie motorem rozwoju firm. Uważa on, iż należy się dzielić 

wiedzą, komunikować ją i nie wzbraniać dostępu do niej. Powinno się tworzyć rzeczy wraz z 

jej użytkownikami. Innowacje tworzą wartość i rozwiązują problemy firmy (P.A.Salz 2005). 

G.A.Hale  w 1988 roku zauważał, iż istnieje duża trudność dla rozwoju amerykańskich firm 

związana z wysoką konkurencją na rynkach światowych. To co jest pewne dzisiaj, twierdził, 

jutro może nie istnieć. Za klucz do sukcesu uważał innowacyjność. Firma powinna 

wykształcić system wyszukiwania innowacyjnych rozwiązań i identyfikowania możliwości. 

Badania i rozwój powinny być wspierane o osoby, które są blisko klienta i rynków (takie 

samo zdanie wypowiada dzisiaj P.A.Salz po 17 latach!). Innowacyjne możliwości i 

innowacyjne rozwiązania powinny być stymulowane przez organizacje w odnoszonych 

sukcesach, niespodziewanych sytuacjach, błędach, zapytaniach klientów, innych sprawach 

dnia codziennego z życia firmy. To jest pierwszy krok do rozwijania możliwości 

innowacyjnych. Drugim jest skupienie uwagi i podążanie w jednym kierunku, tak aby cała 

energia była zogniskowana na jeden cel. Trzecim krokiem jest tworzenie idei czyli 

stymulowanie kreatywności w firmie. Czwarty element to analiza i implementacja rozwiązań. 

Można tutaj stosować narzędzia zarządzania projektowego. Piąty, podsumowujący to 

wsparcie kadry zarządzającej (P.A.Salz 2005). Dzięki tym elementom możemy rozwijać 

(tworzyć) w organizacjach zdolności innowacyjne prowadzące do zwiększonej 

konkurencyjności podmiotu na rynku. 
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Podsumowanie 
 

 

Elementy wpływające na poziom konkurencyjności to według autora niniejszego referatu: 

system zarządzania w firmie, innowacje, otoczenie-organizacja (czyli wybór typu działalności 

i rynku, struktura i procesy w organizacji).  

Firma określając wybór rynku i zakres działalności staje przed pytaniami:  

 gdzie będzie działać (jaki rynek produktów i usług)?,  

 jakich konkurentów będzie miała w docelowej branży lub rynku?,  

 gdzie i jak będzie budować przewagę konkurencyjną?,  

 jakie zasoby, narzędzia będą potrzebne i jaka struktura firmy będzie wymagana do 

efektywnego oddziaływania na rynek? 

Udzielając odpowiedzi na wyżej stawiane pytania firma konstruuje podstawową formę 

działania, określając swoje słabe i mocne strony, szukając odpowiedzi na pytanie czego 

potrzebuje klient i jakie są jej zasoby. Autor referatu zgadza się  z podejściem 

reprezentowanym przez D.Faulknera i C.Bowmana, którzy sukces upatrują w 

zsynchronizowaniu dwóch macierzy: klienta i producenta. A.Stabryła i H.Piekarz zauważają, 

że nie wystarczy już zwiększenie na rynku, czy utrzymanie ale należy zarządzać poprzez 

innowacje aby się rozwijać (A.Stabryła, H.Piekarz 2005, s.64). 

Według autora istnieje duże zagrożenie dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw w 

Polsce. Badania przeprowadzone w Centrum Badań i Analiz Sp. z o.o. w 2004 roku wskazują 

obecnie, iż nacisk w MSP jest kładziony przede wszystkim na cenę (ponad połowa 

badanych), podczas gdy czynnikami wiodącymi winna być innowacyjność, nowatorstwo, 

najwyższa jakość działania. Według badań sytuacja się jeszcze pogorszy w przyszłości – 

analiza pokazuje wzrost znaczenia ceny jako głównego czynnika stanowiącego źródło 

konkurencyjności firmy. Zagrożenie dla polskich firm autor upatruje również w 

charakterystycznie opisywanym przez E.Portera „ugrzęźnięciu”, czyli w sytuacji, w której 

firma stara się konkurować najniższą ceną i najniższymi kosztami równocześnie podnosząc 

jakość i rozszerzając ofertę. 

Summary. 

 

Analyzing company competitiveness we evaluate factors which have influence on its 

effectiveness and economic success. Through analyze company identify elements which 

govern company standing. During analyze qualified elements we can form to obtain in future 
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higher level of company competitiveness. Nowadays in very liable environment author 

recommends factors which are responsible for level of company competitiveness, 

emphasizing high importance of research and development and innovations.  
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