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1. Wstêp
Od staro¿ytnoci uwa¿a siê, ¿e jednym z zasadniczych róde³ bogacenia siê
narodów jest miêdzynarodowa wymiana handlowa. Przyczyn¹, dla której kraje w³¹czaj¹ siê w wymianê miêdzynarodow¹, jest wiêc nie tylko koniecznoæ,
ale przede wszystkim korzyci, jakie wynikaj¹ z wymiany. Podstawow¹ zasad¹ teorii handlu miêdzynarodowego jest podzia³ korzyci globalnych miêdzy
wszystkie kraje uczestnicz¹ce w wymianie, co oznacza, ¿e ka¿dy kraj na wymianie korzysta, nie oznacza jednak, i¿ ka¿dy korzysta w takim samym stopniu [Zieliñska-G³êbocka, 1997, s. 27]. Poszczególne pañstwa konkuruj¹ miêdzy sob¹ o uzyskanie mo¿liwie najwiêkszych korzyci, p³yn¹cych z uczestnictwa w miêdzynarodowym podziale pracy, jeli to mo¿liwe wiêkszych ni¿ partnerzy. Zwiêkszenie poziomu miêdzynarodowej konkurencyjnoci gospodarki
jest wspó³czenie jednym z najwa¿niejszych wyzwañ rozwojowych dla wielu
krajów, w tym tak¿e dla Polski. Dyskusja, dotycz¹ca przes³anek wzrostu konkurencyjnoci, zatacza coraz szersze krêgi, a pojêcie konkurencyjnoæ jest
coraz powszechniej stosowane w literaturze ekonomicznej. Miêdzynarodowa
konkurencyjnoæ gospodarki jest zjawiskiem dynamicznym i wielop³aszczyznowym, kszta³towanym przez zespó³ wielu ró¿norodnych czynników. Dynamika tego zjawiska i zmiany charakteru konkurencji znajduj¹ odzwierciedlenie
w ewolucji definicji pojêcia. Pocz¹tkowo konkurencyjnoæ gospodarki definiowano najczêciej jako zdolnoæ danego kraju do produkowania i dystrybucji towarów oraz us³ug konkurencyjnych w stosunku do towarów i us³ug produkowanych w innych krajach, przy za³o¿eniu rosn¹cego poziomu ¿ycia spo³eczeñstw [Scott, 1985]. Ze wzglêdu na postêpuj¹c¹ integracjê i globalizacjê,
a tak¿e stale zmieniaj¹ce siê otoczenie, warunki ekonomiczne, technologiczne i instytucjonalne, coraz wiêksze znaczenie przypisuje siê czynnikom systemowym, okrelaj¹c konkurencyjnoæ kraju jako takie ukszta³towanie siê warunków instytucjonalnych, makroekonomicznych i warunków konkurencji
oraz sprawnoci mechanizmu rynkowego, które buduj¹ podstawy ekonomiczne dla dynamicznego rozwoju kraju i przedsiêbiorstw w warunkach zmieniaj¹cego siê otoczenia [Bossak, 2000b, s. 1937].
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W literaturze przedmiotu zdecydowanie odró¿nia siê pojêcie miêdzynarodowej pozycji konkurencyjnej i miêdzynarodowej zdolnoci konkurencyjnej. Pozycja konkurencyjna jest statycznym ujêciem zjawiska konkurencyjnoci, jest bowiem rozumiana jako zdolnoæ do konkurowania w danym czasie. Zdolnoæ konkurencyjna natomiast stanowi próbê rozwa¿ania problematyki konkurencyjnoci z uwzglêdnieniem czynnika dynamicznego. ¯adnemu
podmiotowi gospodarczemu pozycja konkurencyjna nie jest dana raz na zawsze, a w podejciu dynamicznym zostaje uwydatniona nie tylko sama zdolnoæ do konkurowania w danym czasie, tu i teraz, ale i zdolnoæ do poprawy
konkurencyjnoci. Jest to ujêcie konkurencyjnoci od strony jej czynników
i uwarunkowañ1.
Przewaga konkurencyjna mo¿e mieæ swoje ród³o w:
1) wzglêdnie ni¿szych kosztach i mo¿liwoci oferowania ni¿szych cen;
2) tañszych ród³ach zaopatrzenia, lepszej lokalizacji, tañszej sile roboczej;
3) wytwarzaniu produktów lub us³ug najwy¿szej jakoci;
4) niezawodnoci produktów, dostaw, obs³ugi serwisowej;
5) wzglêdnie wy¿szej innowacyjnoci i elastycznoci (przewaga technologiczna, organizacyjna, wy¿sza jakoæ instytucji, sprawnoæ mechanizmów), zapewniaj¹cych lepsze dostosowanie poda¿y do popytu, oferowanie szerokiej gamy produktów, dostosowanych do wymagañ klienta i szybkie reagowanie na zmiany jego upodobañ;
6) dywersyfikacji i indywidualizacji produktów i us³ug, zapewniaj¹cych
klientom wy¿sz¹, w stosunku do konkurentów, jakoæ i wartoæ u¿ytkow¹
przy porównywalnej cenie;
7) dzia³aniach w sferze organizacji i zarz¹dzania, które zapewniaj¹ wysok¹
dynamikê wzrostu produkcji i sprzeda¿y oraz wzrost wartoci firmy;
8) synergii zewnêtrznych, zwi¹zanych np. z przynale¿noci¹ pañstwa do ugrupowañ integracyjnych [Bakier, Meredyk, 2000, s. 4142; Bossak, 2000a,
s. 4546, s. 50].
Przewaga konkurencyjna mo¿e siê te¿ kszta³towaæ pod wp³ywem uwarunkowañ niezale¿nych, jak np. koniunktura miêdzynarodowa, postêp technologiczny, zmiany struktury popytu i poda¿y, czy zmiany zasad wspó³pracy i konkurencji na rynku. Ponadto nie mo¿na zapominaæ o roli i wp³ywie pañstwa na
generowanie

lub

zanik

przewagi

konkurencyjnej.

Kszta³tuj¹c

otoczenie

prawno-instytucjonalne, politykê makroekonomiczn¹, strukturaln¹ i spo³eczn¹ pañstwo rzutuje na warunki udzia³u danego kraju w podziale korzyci,
p³yn¹cych z miêdzynarodowej wymiany handlowej.
Poniewa¿ konkurencyjnoæ, czy to w skali mikro- czy makroekonomicznej,
nabiera dzi kluczowego znaczenia dla rozwoju gospodarczego ka¿dego kraju,
celem artyku³u jest próba syntezy najbardziej rozpowszechnionych w literaturze ekonomicznej propozycji ujmowania determinant konkurencyjnoci miêdzynarodowej i wskazanie zmian zachodz¹cych w charakterze konkurencji.
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Por. [Wzi¹tek-Kubiak, 1997, s. 4556].
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2. Konkurencyjnoæ w ujêciu makroekonomicznym
W ujêciu makroekonomicznym (cilej na szczeblu gospodarki narodowej)
o miêdzynarodowej zdolnoci (przewadze) konkurencyjnej decyduj¹ przede
wszystkim nastêpuj¹ce czynniki [Misala, lusarczyk 1999, s. 71]:
1) zasoby i wydajnoæ podstawowego czynnika wytwórczego, jakim s¹ ludzie
wraz z ich umiejêtnociami;
2) zasoby i efektywnoæ wykorzystania surowców naturalnych;
3) zasoby i efektywnoæ funkcjonuj¹cego kapita³u rzeczowego;
4) zasoby, poziom rozwoju i efektywnoæ wykorzystywania wiedzy technicznej;
5) sprawnoæ systemu spo³eczno-ekonomicznego, z prowadzon¹ na bie¿¹co
przez rz¹dy polityk¹ ekonomiczn¹ i mo¿liwociami oddzia³ywania na tzw.
miêdzynarodowe otoczenie ekonomiczne w³¹cznie.
Bardzo du¿y wp³yw na zdolnoæ konkurencyjn¹ gospodarki maj¹ wielkoæ
i jakoæ zasobów ludzkich danego kraju. Nale¿y przez to rozumieæ strukturê
wieku, p³ci, stopieñ wykszta³cenia, poziom etyki zawodowej. Wa¿nym elementem jest tak¿e mobilnoæ si³y roboczej: pozioma i pionowa oraz stopieñ
jej zorganizowania. Nie mniej istotne s¹ zwyczaje, np. etos pracy czy duch
przedsiêbiorczoci.
Wielkoæ zasobów naturalnych (zarówno w wielkociach bezwzglêdnych
ogó³em, jak i per capita), takich jak surowce mineralne, klimat, po³o¿enie,
wielkoæ i uk³ad naturalny sieci wodnej, ma tak¿e du¿e znaczenie w kszta³towaniu miêdzynarodowej konkurencyjnoci gospodarki. Jednak zdaniem zwolenników dynamicznej teorii kosztów komparatywnych, budowanie przewagi
komparatywnej na podstawie wzglêdnej obfitoci wyposa¿enia kraju w czynniki produkcji nie wydaje siê s³uszne. Odchodz¹ oni od tradycyjnych przewag
komparatywnych, których istot¹ jest relatywna obfitoæ czynników produkcji
oraz zasobów naturalnych, w stronê przewag komparatywnych, bazuj¹cych
na ró¿nicach w poziomie technologii i wydajnoci pracy. Skrajne pogl¹dy g³osz¹, ¿e wzglêdna obfitoæ bogactw naturalnych, opóniaj¹c lub os³abiaj¹c
dzia³ania kraju obfituj¹cego w te bogactwa na rzecz tworzenia nowych i konkurencyjnych struktur gospodarczych, mo¿e byæ nawet obci¹¿eniem, a nie
atutem w walce konkurencyjnej.
W kszta³towaniu zdolnoci konkurencyjnej ka¿dej gospodarki stale ronie
znaczenie odziedziczonej po poprzednich pokoleniach infrastruktury ekonomicznej. System transportowy, komunikacyjny, energetyczny, sieæ wodoci¹gowa, system szkolnictwa i ochrony zdrowia oraz stan budownictwa mieszkaniowego staj¹ siê czynnikami, których wielkoæ, a przede wszystkim jakoæ
s¹ naturalnym zapleczem dzia³alnoci przedsiêbiorstw.
Niezwykle istotn¹ determinant¹ zdolnoci konkurencyjnej s¹ zasoby kapita³owe danego kraju. Nale¿y tu uwzglêdniæ zarówno kapita³ finansowy, tj.
jego wielkoæ, strukturê, stopieñ dostêpnoci i koszt uzyskania oraz jakoæ
systemu finansowego (bankowego) czy bogactwo oferty produktowej, jak i kapita³ rzeczowy oraz produkcyjny. Im wiêksze s¹ zasoby kapita³u produkcyjne-
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go, ni¿szy wiek posiadanego maj¹tku, a jego struktura bardziej nowoczesna,
tym jego wp³yw na zdolnoæ konkurencyjn¹ danej gospodarki bêdzie wiêkszy.
Czynnikiem o podstawowym znaczeniu w kszta³towaniu miêdzynarodowej
konkurencyjnoci ka¿dej gospodarki s¹ zasoby technologiczne. Rozwój technologii zmieni³ tempo i charakter rozwoju gospodarczego, przyczyni³ siê do
powstania nowych konkurencyjnych struktur, a przez to tak¿e przewag komparatywnych.
Konkurencyjnoæ

gospodarki

narodowej

bazuje

na

konkurencyjnoci

przedsiêbiorstw, a o tej w coraz wiêkszym stopniu decyduj¹ czynniki, zwi¹zane z jakoci¹, nowoczesnoci¹ i ci¹g³ym ulepszaniem wyrobów, spychaj¹c na
dalszy plan elementy kosztowo-cenowe. Nabywcy s¹ sk³onni zap³aciæ znacznie wy¿sz¹ cenê za nowoczesny i niezawodny wyrób. Poniewa¿ wraz z dynamicznym rozwojem postêpu technicznego skróci³ siê okres ¿ycia produktów,
to w walce konkurencyjnej, szczególnie na arenie miêdzynarodowej, zwyciê¿aj¹ kraje dysponuj¹ce nowoczesnymi technikami i technologiami.
Ogromny wp³yw na zdolnoæ konkurencyjn¹ gospodarki ma efektywnoæ
wykorzystania zasobów. Wysoka wydajnoæ pracy, relatywnie niskie jednostkowe koszty pracy, niska materia³o- i energoch³onnoæ produkcji wiadcz¹
nie tylko o posiadanej zdolnoci konkurencyjnej, ale s¹ szans¹ na jej utrzymanie w przysz³oci. Stopieñ i sposób wykorzystania posiadanych zasobów
produkcyjnych, infrastruktury ekonomicznej oraz miejsce w miêdzynarodowym podziale pracy zale¿¹ od systemu spo³eczno-gospodarczego i polityki
ekonomicznej rz¹du. System spo³eczno-gospodarczy decyduje o zasadach
tworzenia i podzia³u dochodu, okrela system w³asnoci w gospodarce, zakres stosowania narzêdzi ekonomicznych, a tym samym intensywnoæ konkurencji na rynku czynników produkcji i rynku produktów, determinuje tak¿e
kierunki i charakter rozwoju gospodarczego. W kreowaniu warunków i zdolnoci gospodarki do miêdzynarodowej konkurencji s¹ szczególnie istotne
proinnowacyjnoæ i prorozwojowoæ polityki ekonomicznej. Proinnowacyjna
polityka gospodarcza, polegaj¹ca na jej ukierunkowaniu na postêp techniczno-organizacyjny, stwarzaniu podmiotom gospodarczym dogodnych warunków do ci¹g³ego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badañ
naukowych, nowych koncepcji i wynalazków, staje siê w obecnej fazie rozwoju konkurencyjnoci imperatywem. Prorozwojowoæ polityki gospodarczej
wyra¿a siê natomiast w jej ukierunkowaniu na zapewnienie trwa³ego i efektywnego rozwoju gospodarki.
Mo¿liwoæ oddzia³ywania na miêdzynarodowe otoczenie ekonomiczne posiadaj¹ wy³¹cznie kraje o du¿ym potencjale gospodarczym, ale tak¿e kraje
maj¹ce pozycjê quasi-monopolisty w okrelonej dziedzinie produkcji lub
us³ug. Znaczenie tego czynnika w kszta³towaniu zdolnoci konkurencyjnej
gospodarki zale¿y od2:

2

Charakterystyka determinant miêdzynarodowej konkurencyjnoci gospodarki na podsta-

wie: [Bombiñska, 1998, s. 170173; Bieñkowski, Sadza, 2000, s. 59].
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 udzia³u danego kraju w handlu wiatowym (wysoki udzia³ oznacza wiêksz¹
zale¿noæ zagranicznych partnerów, a tym samym wiêksze mo¿liwoci uzyskania lepszych warunków dzia³ania dla w³asnych producentów);
 wielkoci i potencja³u rozwojowego krajowego rynku (du¿y i ch³onny rynek krajowy przyci¹ga kapita³ produkcyjny, któremu czêsto towarzyszy
nap³yw nowych technologii, nowatorskich technik zarz¹dzania oraz o¿ywienie walki konkurencyjnej z krajowymi producentami, co przyspiesza
obni¿kê kosztów oraz wprowadzanie postêpu technicznego);
 roli waluty kraju w systemie rozliczeñ i p³atnoci miêdzynarodowych (waluta kraju dominuj¹cego pe³ni¹ca funkcjê waluty wiatowej umo¿liwia
mu finansowanie swego rozwoju, a zatem poprawê zdolnoci konkurencyjnej, w stopniu wiêkszym ni¿ wynika³oby to z jego wewnêtrznych relacji
bilansowych, a przy tym koszt tego finansowania jest ponoszony przez inny
kraj);
 pozycji i roli kraju w miêdzynarodowym ¿yciu politycznym.

3. Teoria przewag konkurencyjnych M. E. Portera
Wród badaczy problematyki konkurencyjnoci gospodarek krajowych
najwiêksze uznanie zyska³a t e o r i a t z w . c z w o r o b o k u n a r o d o w y c h
p r z e w a g k o n k u r e n c y j n y c h M. E. Portera. Koncepcja ta zak³ada wystêpowanie czterech grup atrybutów (cech jakociowych) danego kraju, które
determinuj¹ otoczenie dzia³alnoci firm krajowych. S¹ to : a) uwarunkowania czynnikowe, b) uwarunkowania popytowe, c) bran¿e pokrewne i wspieraj¹ce, d) strategia, struktura i rywalizacja wewn¹trzkrajowa [Hajdukiewicz,
2001, s. 9].
Czynniki te tworz¹ tzw.

w³aciwy

diament

przewagi

k o n k u-

r e n c y j n e j P o r t e r a. Staje siê bowiem istotne nie tyle oddzia³ywanie ka¿dego z nich z osobna, ile wypadkowa ich ³¹cznego oddzia³ywania, traktowaæ
je wiêc nale¿y jako system. Determinanty przewag konkurencyjnych mog¹ siê
wzajemnie wspomagaæ lub te¿ os³abiaæ. Optymalna sytuacja ma miejsce, gdy
konkurencyjnoæ miêdzynarodowa jest okrelana przez wszystkie czynniki
³¹cznie, ale przewagi konkurencyjne mog¹ wynikaæ tak¿e z dzia³ania tylko
jednego lub dwóch czynników [Bombiñska, 1998, s. 175176]. Wówczas jednak
trudno jest tak¹ przewagê utrzymaæ.
Wed³ug M. E. Portera czynniki produkcji, w ujêciu klasycznej teorii kosztów komparatywnych, odgrywaj¹ coraz mniejsz¹ rolê w kszta³towaniu przewag komparatywnych. Postêpuj¹ca globalizacja os³abi³a bowiem znaczenie
dostêpnoci okrelonych czynników w danym miejscu. Zasoby ludzkie, kapita³ i wiedza charakteryzuj¹ siê obecnie znaczn¹ mobilnoci¹, a wiêc mog¹ byæ
przesuwane miêdzy krajami. M. E. Porter twierdzi, ¿e liczba czynników produkcji, które w danym momencie znajduj¹ siê w posiadaniu jakiego kraju
ma mniejsze znaczenie ni¿ tempo i efektywnoæ, z jak¹ s¹ one tworzone przez
przemys³ tego kraju [Hajdukiewicz, 2001, s. 10]. W tworzeniu przewag konkurencyjnych coraz wiêksze znaczenie maj¹ czynniki kreowane przez dany kraj,
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np. przez system edukacji czy wspieranie badañ. Zajmuj¹ one miejsce tradycyjnych, dziedziczonych (nabytych) czynników produkcji, takich jak zasoby naturalne, czy nisko wykwalifikowana si³a robocza. Za najwa¿niejsze
M. E. Porter przyjmuje czynniki, które wymagaj¹ ci¹g³ych i znacz¹cych inwestycji oraz s¹ wyspecjalizowane, tzn. dostosowane do potrzeb poszczególnych
przemys³ów [Hajdukiewicz, 2001, s. 10]. Dowodzi, ¿e brak okrelonych czynników produkcji na drodze zachêcania do innowacji i poszukiwania mo¿liwoci
wykorzystania innych zasobów, mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu konkurencyjnoci gospodarki.
Struktura i charakter popytu krajowego determinuj¹ sposób, w jaki firmy
dostosowuj¹ siê do potrzeb nabywców. Kraje uzyskuj¹ przewagê konkurencyjn¹ w tych bran¿ach, w których istniej¹ wyrane i w miarê wczesne sygna³y,
dotycz¹ce kszta³towania siê przysz³ych kierunków rozwoju rynku [Bombiñska, 1998, s. 176], sk³aniaj¹ one bowiem do wiêkszej innowacyjnoci i osi¹gania przewagi nad zagranicznymi rywalami.
Istnienie bran¿ pokrewnych i wspieraj¹cych siê gwarantuje dop³yw innowacji od dostawców, a tak¿e zapewnia efektywn¹ poda¿ podzespo³ów. Konkurencyjni dostawcy umo¿liwiaj¹ zaopatrzenie w sposób najszybszy, najefektywniejszy, niezawodny, a czêsto równie¿ preferencyjny. Znaczne korzyci
wynikaj¹ ze wspó³pracy z przemys³ami zaopatruj¹cymi oraz z lokalizacji. Dostawcy i koñcowi u¿ytkownicy zlokalizowani blisko siebie (zarówno w sensie
geograficznym, jak i kulturowym) mog¹ korzystaæ z krótkich kana³ów komunikacji, ci¹g³ego i szybkiego przep³ywu informacji, jak równie¿ z bie¿¹cej wymiany idei i innowacji. Dziêki temu przedsiêbiorstwa wspólnie mog¹ podejmowaæ wysi³ki, maj¹ce na celu poprawê jakoci i technologii produkcji, co
stymuluje procesy innowacyjne [Hajdukiewicz, 2001, s. 11].
Czwart¹ determinant¹ przewagi konkurencyjnej kraju s¹ warunki tworzenia, organizacji i zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, a tak¿e charakter rywalizacji na rynku krajowym. Decyduj¹c o tym, na jakich zasadach firmy s¹ tworzone i organizowane oraz jakie stosuje siê style zarz¹dzania i metody rywalizacji, okrelaj¹ one w znacznym stopniu sposób, w jaki przedsiêbiorstwa prowadz¹ dzia³alnoæ na rynku krajowym [Hajdukiewicz, 2001, s. 11].
Koncepcja diamentu M. E. Portera nie wyjania w pe³ni róde³ uzyskania przez dany kraj przewagi konkurencyjnej, wymaga jeszcze uwzglêdnienia
dwóch dodatkowych czynników. Rozwa¿ania M. E. Portera uzupe³ni³ J. H. Dunning, a kompletna teoria rozwiniêtego diamentu Portera wskazuje na nastêpuj¹ce determinanty konkurencyjnoci [Misala, lusarczyk, 1999, s. 7172]:
1) wyposa¿enie w czynniki wytwórcze;
2) kszta³towanie siê rozmiarów i struktury popytu (warunki popytowe);
3) politykê gospodarcz¹ pañstwa, która mo¿e mniej lub bardziej sprzyjaæ
podnoszeniu poziomu konkurencyjnoci;
4) mniej lub bardziej sprzyjaj¹cy zbieg okolicznoci wewnêtrznych i zewnêtrznych (np. odkrycia, wynalazki, prze³omy technologiczne, nag³e, du¿e zmiany popytu na rynkach zagranicznych);
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5) transnarodow¹ dzia³alnoæ gospodarcza WKT, tj. wielkich korporacji
zagranicznych funkcjonuj¹cych na terenie danego kraju oraz krajowych
poza jego granicami;
6) powi¹zania miêdzy ró¿nymi ga³êziami przemys³u.
Znaczenie poszczególnych czynników, si³a ich oddzia³ywania oraz konfiguracja zmieniaj¹ siê w czasie. Istotê rozwa¿añ M. E. Portera i J. H. Dunninga
przedstawia rysunek 1.

Strategia firm
struktura

Szansa

i rywalizacja

Dzia³alnoæ
WKT

Warunki

Warunki

zasobowe

popytowe

Przemys³y
pokrewne

Pañstwo

i wspieraj¹ce

Rys. 1
Determinanty konkurencyjnoci krajów (narodów) wed³ug M. E. Portera z uwzglêdnieniem
uwag J. H. Dunninga
ród³o: [Misala, lusarczyk, 1999, s. 73, za Dunning, 1992, s. 140].

Z koncepcj¹ M. E. Portera jest spójny podzia³ czynników konkurencyjnoci, opracowany przez W. D. Abermathyego, W. B. Clarka i A. M. Kantowa.
Dziel¹ oni determinanty konkurencyjnoci miêdzynarodowej, z jednej strony
na tzw. czynniki twarde oraz miêkkie, z drugiej natomiast na czynniki makroi mikroekonomiczne (tabela 1.). Czynniki twarde oddzia³uj¹ na kszta³towanie
siê produktywnoci, mówi¹c za o czynnikach miêkkich, mamy na myli przede wszystkim umiejêtnoæ realizacji wyznaczonej strategii przez w³aciwe
zarz¹dzanie. W ci¹gu ostatnich lat obserwujemy na wiatowych rynkach ewolucjê od twardych do miêkkich wyznaczników konkurencyjnoci.

Tabela 1.
Podstawowe czynniki determinuj¹ce zdolnoæ konkurencyjn¹ gospodarki narodowej
Czynniki
Twarde

Makroekonomiczne

Mikroekonomiczne

Polityka ekonomiczna rz¹du

Zdolnoæ produkcyjna

Polityka przemys³owa, monetarna

Wyposa¿enie zak³adów i instytucji

i fiskalna, podatki, rynki kapita³owe
Miêkkie

Otoczenie spo³eczno-ekonomiczne

Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem

Etyka pracy, regulacje prawne, system

Strategia firm, konkurencyjnoæ

edukacyjny

pozacenowa, promocja, marketing

ród³o: [Bombiñska, 1998, s. 175, za Abermathy, Clark, Kantow, 1981].

ekonomia 16

113

Karolina Pawlak

4. Konkurencyjnoæ systemowa
Po zdefiniowaniu pojêcia gospodarki konkurencyjnej, J. Bossak podejmuje tak¿e próbê okrelenia wymiarów miêdzynarodowej konkurencyjnoci
gospodarki. Czynniki, jakie je okrelaj¹ przedstawia rys. 2.

Czynniki
zewnêtrzne

Zmiany zdolnoci

Zmiany

konkurencyjnej

w miêdzynarodowej

innych krajów

polityce handlowej

Miêdzynarodowa
zdolnoæ
konkurencyjna kraju

Czynniki
wewnêtrzne

Zmiany potencja³u
ekonomicznego

Zmiany
w charakterze
miêdzynarodowej
konkurencji

Stan równowagi
ekonomicznej

Zmiany

Adaptacyjnoæ

efektywnoci

i innowacyjnoæ

gospodarowania

gospodarki

Rys. 2.
Czynniki okrelaj¹ce miêdzynarodow¹ zdolnoæ konkurencyjn¹ kraju
ród³o: [Bossak, 1987, s. 209].

Stosuje odmienn¹ od przywo³anych wczeniej klasyfikacji i wyró¿nia wewnêtrzne i zewnêtrzne determinanty miêdzynarodowej zdolnoci konkurencyjnej danego kraju (rys. 2.). Podkrela z³o¿onoæ pojêcia konkurencyjnoci
i wprowadza du¿¹ iloæ kryteriów, s³u¿¹cych do jego oceny, co przedstawia
rys. 3. Znaczenia nabieraj¹ tu czynniki systemowe.
Sprawnoæ systemu gospodarczego w du¿ej mierze jest okrelana przez
stopieñ wolnoci gospodarczej, charakter i intensywnoæ konkurencji na rynku dóbr i us³ug oraz czynników produkcji. Du¿y wp³yw na ni¹ ma jakoæ instytucji i organizacji, tworz¹cych infrastrukturê rynkow¹ [Bossak, 2000a, s. 51].
Podstaw¹ tej sprawnoci jest otwartoæ praw w³asnoci, co oznacza swobodê
podejmowania dzia³alnoci gospodarczej i wyboru typu w³asnoci. Im wy¿szy
stopieñ otwartoci systemu, tym wiêksze potencjalne mo¿liwoci pobudzenia
konkurencji, wyzwolenia energii przedsiêbiorczoci i innowacyjnoci, tym
sprawniejszy mechanizm dostosowania poda¿y i popytu na rynku produktów
i us³ug finalnych, na rynku czynników produkcji, jak i efektywnoæ mechanizmu alokacji zasobów [Bossak, 2000a, s. 51].
Zespó³ czynników determinuj¹cych konkurencyjnoæ systemow¹ przedstawia rysunek 4.
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Podsystemy funkcjonalne
 sprawnoæ systemu finansowego
 poziom fiskalizmu
 elastycznoæ rynku pracy
 system wspó³pracy z zagranic¹,
kurs walutowy

System w³asnoci

Sprawnoæ mechanizmu

Miêdzynarodowa

 otwartoæ re¿imu

 wolnoæ gospodarcza

zdolnoæ

 przedsiêbiorczoæ

 charakter i intensywnoæ

konkurencyjna

 stopieñ prywatyzacji

konkurencji

 struktura gospodarcza

 mechanizm koordynacji

 typy w³asnoci

 mechanizm alokacji rodków

 charakter i jakoæ

produkcji

 dynamika wzrostu PKB

per capita
 efektywnoæ
 innowacyjnoæ
 równowaga ekonomiczna

prawa o podmiotach
gospodarczych

Polityka makro
 polityka makroekonomiczna
 stopieñ wykorzystania zasobów
 polityka stabilizacji

Rys. 3.
System prawny, organizacje, mechanizmy, struktura gospodarcza i polityka
makroekonomiczna a miêdzynarodowa zdolnoæ konkurencyjna kraju
ród³o: [Bossak, 2000a, s. 52].

Poziom metaekonomiczny
 czynniki spo³eczno-kulturowe
 system wartoci
 podstawowy schemat
organizacji polityczno-ekonomicznej
 zdolnoæ do formowania
strategii i polityki

Poziom mezoekonomiczny

Poziom makroekonomiczny

 polityka infrastrukturalna

 polityka bud¿etowa
 polityka monetarna
 polityka fiskalna
 polityka konkurencji

Konkurencyjnoæ
systemowa

 polityka edukacyjna
 polityka przemys³owa
 polityka rodowiskowa

 polityka walutowa

 polityka regionalna

 polityka handlowa

 polityka importowa
 polityka eksportowa

Poziom mikroekonomiczny
 kompetencje kierownictwa
 strategia korporacji
 zarz¹dzanie innowacjami
 integracja z sieciami
technologicznymi
 wspó³dzia³anie z dostawcami,
producentami i odbiorcami

Rys. 4.
Determinanty konkurencyjnoci systemowej
ród³o: [Lubiñski, 1995, s. 38, za Esser, Hildebrand, Messner, Meyer-Stamer, s. 28].
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Podmiotami decyduj¹cymi o konkurencyjnoci gospodarki na poziomie
makroekonomicznym s¹: w³adza ustawodawcza i wykonawcza oraz pozarz¹dowe instytucje szczebla centralnego (np. bank centralny, s¹downictwo).
Szczebel mezoekonomiczny tworz¹ lokalne w³adze ustawodawcze i wykonawcze, bran¿owe i terytorialne zrzeszenia przedsiêbiorców, organizacje pracobiorców, zwi¹zki konsumentów oraz inne organizacje prywatne. Poziom
mikroekonomiczny za stanowi¹ przedsiêbiorstwa i gospodarstwa domowe.
Ka¿da z grup podmiotów dzia³a we w³aciwych sobie obszarach i w charakterystyczny dla siebie sposób. Na szczeblu metaekonomicznym najwiêksze znaczenie maj¹:
 akceptacja spo³eczna dla przyjêtego modelu gospodarki rynkowej i jej
orientacji na rynek wiatowy,
 podstawowy system instytucji prawnych, politycznych, ekonomicznych
oraz ogólnej organizacji spo³eczeñstwa, które uruchamiaj¹ proces spo³ecznego komunikowania siê i uczenia oraz pobudzaj¹ innowacyjnoæ
i konkurencyjnoæ,
 zdolnoæ podmiotów gospodaruj¹cych do tworzenia rednio- i d³ugookresowych strategii rozwoju [Lubiñski, 1995, s. 3940].

5. Konkurencyjnoæ wed³ug Organizacji Wspó³pracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Szerokie podejcie do determinant konkurencyjnoci prezentuj¹ równie¿
raporty OECD. W raporcie na temat nauki, techniki i przemys³u z 1998 roku
zwraca siê uwagê, ¿e kluczow¹ rolê we wzrocie efektywnoci i konkurencyjnoci przemys³u krajów rozwiniêtych spe³niaj¹ takie czynniki jak:
1) tempo wzrostu produkcji przemys³owej i us³ugowej,
2) struktura gospodarcza i przemys³owa, w tym charakter specjalizacji, znaczenie ga³êzi bazuj¹cych na wiedzy i wysokich technologiach, oddzia³ywanie miêdzy produkcj¹ i us³ugami,
3) tempo i charakter zmian strukturalnych,
4) inwestowanie, w tym intensywnoæ inwestycji rzeczowych, inwestycji
w technologie informatyczne i komunikacyjne oraz w kapita³ wysokiego
ryzyka, a tak¿e bezporednie inwestycje zagraniczne,
5) zatrudnienie i kwalifikacje (zmiany struktury sektorowej i zawodowej
zatrudnienia, inwestowanie w kszta³cenie i edukacjê),
6) wydajnoæ pracy, kapita³u i ogó³u czynników produkcji oraz koszty (jednostkowe koszty pracy) i ceny (ceny producenta),
7) handel zagraniczny, w tym struktura eksportu, eksportowe udzia³y rynkowe, wielkoæ obrotów w us³ugach,
8) rola ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
9) dzia³alnoæ naukowo-badawcza i technologiczna (wydatki na B + R, liczba
pracowników naukowo-badawczych),
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10) dzia³alnoæ innowacyjna (wydatki zewnêtrzne firm, analiza rynku, projektowanie i wzornictwo wyrobów, patenty i licencje),
11) przep³ywy technologii miêdzy krajami i regionami [Zieliñska-G³êbocka,
2000, s. 1415].

5.1. Jakociowy wymiar konkurencyjnoci
Z

przywo³anych

koncepcji

ujmowania

determinant

konkurencyjnoci

miêdzynarodowej wynika, ¿e w miarê up³ywu czasu na znaczeniu zyskuj¹
czynniki jakociowe, kreowane przez cz³owieka, zwi¹zane przede wszystkim
z promowaniem edukacji i rozwojem technologii, w tym sektora technologii
informacyjno-komunikacyjnych. W odró¿nieniu od tradycyjnych czynników
konkurencyjnoci, tj. zasobów podstawowych czynników wytwórczych i efektywnoci ich wykorzystania, maj¹ one trudno mierzalny charakter.
W odniesieniu do zasobów pracy dzi jest istotna nie tyle ³¹czna poda¿
pracy, ile kapita³ ludzki, a wiêc poziom umiejêtnoci, wiedza i kompetencje
zatrudnionych pracowników oraz zdobyte przez nich dowiadczenie zawodowe. Najprostszym i najczêciej u¿ywanym miernikiem kapita³u ludzkiego
jest stopieñ edukacji poszczególnych osób, chocia¿ nie uwzglêdnia on jakoci
nauczania, praktyki zawodowej itp. Istotnymi wskanikami jakoci kapita³u
ludzkiego s¹ nak³ady, przeznaczane na szkolnictwo i rozwój dzia³alnoci badawczo-rozwojowej (B + R) oraz liczba zatrudnionych w sektorze B + R. Inwestycje we w³asny kapita³ ludzki oraz przyci¹ganie wysoko wykwalifikowanych pracowników z innych krajów powoduj¹ wzrost potencja³u innowacyjnego gospodarki narodowej i jej zdolnoci konkurencyjnej na rynku wiatowym. Wysi³ek zwi¹zany ze stref¹ B + R (wydatki i personel) rozk³ada siê zwykle na 4 sektory: sektor przedsiêbiorstw, szkolnictwo wy¿sze, instytucje rz¹dowe i instytucje prywatne typu non-profit. W krajach OECD najwiêksze wydatki s¹ ponoszone w sektorze przedsiêbiorstw, gdzie prowadzone badania z jednej strony koncentruj¹ siê na tworzeniu nowych produktów i technik produkcyjnych, a z drugiej strony s¹ powi¹zane z wysi³kiem innowacyjnym ca³ej gospodarki [Jagie³³o, 2003, s. 29].
Wa¿n¹ rolê w konkurencyjnoci gospodarki odgrywa tak¿e jakoæ kapita³u
rzeczowego. Inwestycje w kapita³ rzeczowy i zmiany technologiczne s¹ obecnie uznawane za czynnik istotniejszy w budowaniu przewagi konkurencyjnej
ni¿ zasoby tego kapita³u w ujêciu ilociowym. Do zmian struktury i jakoci
kapita³u rzeczowego w znacznym stopniu przyczyniaj¹ siê inwestycje zagraniczne, sprzyjaj¹ce transferowi nowoczesnych technologii. Nap³yw inwestycji do kraju goszcz¹cego pozwala korzystaæ z obcych osi¹gniêæ technologicznych i dowodzi, ¿e umiejêtnoci kreowania czynników wytwórczych (tu:
dzia³ania na rzecz przyci¹gania inwestycji zagranicznych) s¹ wa¿niejsze od
wzglêdnie obfitego wyposa¿enia w te czynniki.
Kreowanie czynników konkurencyjnoci wi¹¿e siê tak¿e ze zdolnoci¹
gospodarki do generowania innowacji. Aktywnoæ innowacyjna mo¿e byæ
oceniana np. na podstawie liczby zg³oszeñ patentowych i liczby przyznanych
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patentów, nowych przyrz¹dów naukowych, nowych metod, prototypów i publikacji3. Poziom innowacyjnoci danego kraju jest uzale¿niony od stanu kapita³u ludzkiego: wiedzy, kwalifikacji i dowiadczenia zatrudnionych w gospodarce narodowej. Dla wzrostu konkurencyjnoci jest konieczny nie tylko wysoki poziom wykszta³cenia pracuj¹cych w ró¿nych sektorach gospodarki, ale
przede wszystkim umiejêtnoci zastosowania zdobytej przez nich wiedzy
w praktyce. Za gospodarkê wysoko wykwalifikowan¹ uwa¿a siê tak¹, w której
wysokie kwalifikacje pracowników s¹ powszechne i pozwalaj¹ osi¹gn¹æ wysok¹ produktywnoæ w wielu sektorach gospodarki, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu p³ac i wzglêdnej równoci dochodów [Jagie³³o,
2003, s. 34].

6. Zakoñczenie
Jak wynika z zaprezentowanych koncepcji, miêdzynarodowa konkurencyjnoæ gospodarki jako zjawisko wielop³aszczyznowe i dynamiczne jest kszta³towana przez zespó³ wielu ró¿norodnych czynników. Autorzy klasyfikacji determinant, warunkuj¹cych osi¹gniêcie przez dany kraj przewagi konkurencyjnej, nie tylko prezentuj¹ zró¿nicowane podejcie do problemu. Ró¿ni¹ siê
te¿ w opiniach na temat roli poszczególnych czynników oraz tego, które z nich
z najwiêksz¹ si³¹ i w najwiêkszym stopniu decyduj¹ o osi¹gniêciu sukcesu na
rynkach miêdzynarodowych. Analizuj¹c ich rozwa¿ania mo¿na jednak dostrzec pewien punkt wspólny. S¹ oni zgodni co do tego, ¿e obecnie konkurencyjnoæ nie ogranicza siê jedynie do rywalizacji cenowo-kosztowej. Znacznie
wiêksz¹ rolê zaczynaj¹ odgrywaæ elementy jakociowe zwi¹zane z podnoszeniem jakoci produktów, dodawaniem do nich nowych cech, doskonaleniem
technologii produkcji, czy wreszcie zwiêkszaniem wydajnoci produkcji. Do
postêpu tych procesów, a tym samym do uzyskania przewagi konkurencyjnej,
w du¿ym stopniu mo¿e przyczyniæ siê sprzyjaj¹ce otoczenie krajowe i projakociowa polityka rz¹du.
Wp³yw poszczególnych czynników istotnych dla konkurencyjnoci gospodarek ró¿nych krajów wykazuje du¿e zró¿nicowanie, a tak¿e ulega zmianom
w czasie. Wraz ze zmian¹ charakteru konkurencji mo¿emy obserwowaæ ewolucjê od twardych do miêkkich czynników konkurencyjnoci, przeniesienie
punktu ciê¿koci z tradycyjnych czynników produkcji na unikatowe, wykreowane przez cz³owieka. Oznacza to, ¿e zamo¿noæ narodów tworzy siê, a nie
dziedziczy [Porter, 2001, s. 191]. Konkurencyjnoæ nie jest zarezerwowana tylko dla krajów o bogatym dziedzictwie, dobrze zaopatrzonych w czynniki produkcji. Kraje same kreuj¹ przewagê konkurencyjn¹ [Hajdukiewicz, 2001,
s. 16], wdra¿aj¹c nowe technologie, rozwijaj¹c inwestycje, promuj¹c edukacjê, prowadz¹c politykê, pozwalaj¹c¹ podmiotom gospodarczym dzia³aæ efektywnie.
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Szerzej zob: [Jagie³³o, 2003, s. 3235.]
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Z przeprowadzonego przegl¹du propozycji ujmowania determinant konkurencyjnoci wynika, ¿e ¿aden kraj nie mo¿e byæ konkurencyjny w ka¿dej
dziedzinie, a co wiêcej, konkurencyjnoæ raczej siê zdobywa, a nie posiada.
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A b s t r a c t

The Determinants of International Competitiveness
Competitiveness, both on the micro- and the macroeconomic scale, is at present acquiring key importance for the economic progress of each country. At
present the increase in international competitiveness is one of the most important developmental challenges for many countries. This paper tries to synthesize existing classifications of the competitiveness determinants and shows
changes in the character of competition. From the great variety of these classifications one common point of the considerations is emerging. Nowadays, competitiveness is not restricted only to competition in prices and costs. The quality factors begin to play a much more important role. In parallel with the changing competition character, evolution from the hard competitiveness determinants to the soft ones is observed. It is also worth stressing that unique production factors, created by human, are being taken into account much more than
the traditional ones.
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