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Klasyczne a nowe teorie
przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw

Przewaga konkurencyjna to obszar badañ, który jest zg³êbiany i analizowany nieprzerwanie od lat 80. XX wieku. Zajmowano siê tym na gruncie
ekonomii i zarz¹dzania (oraz ich subdyscyplin), przyjmuj¹c ró¿ne za³o¿enia
i koncentruj¹c siê na odmiennych aspektach. Z tego powodu proces formowania siê pojêcia przewagi konkurencyjnej mia³ charakter stopniowy i prowadzi³ do powstania ró¿norodnych koncepcji. Czêœæ z nich wzajemnie siê
uzupe³nia lub jest ich kontynuacj¹, ale s¹ tak¿e koncepcje zupe³nie ró¿ne.
Patrz¹c z perspektywy 20–30 lat, wyró¿niæ mo¿na trzy podejœcia do
kszta³towania ró¿nych koncepcji przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa:
– dawanie priorytetu Ÿród³om zewnêtrznym, które odnosz¹ siê do specyfiki otoczenia zewnêtrznego badanego podmiotu gospodarczego (teorie
klasyczne),
– koncentracja uwagi na Ÿród³ach wewnêtrznych, które tkwi¹ bezpoœrednio w przedsiêbiorstwie, czyli na zasobach przedsiêbiorstwa (nowe koncepcje),
– ³¹czenie Ÿróde³ zewnêtrznych i wewnêtrznych.
Zarówno w literaturze, jak i praktyce przedsiêbiorstw coraz bardziej powszechna staje siê opinia, ¿e teorie klasyczne oparte na tradycyjnych
Ÿród³ach przewagi nie wyjaœniaj¹ w pe³ni mechanizmów tworzenia i umacniania przewagi konkurencyjnej. Dlatego te¿ od pocz¹tku lat 90. XX wieku
rozwijane s¹ nowe teorie konkurencyjnoœci, w których wykorzystuje siê bardziej z³o¿one metody pozyskiwania i rozwoju konkurencyjnych zasobów
oraz umiejêtnoœci przedsiêbiorstw. W artykule tym podjêto próbê ukazania
ró¿nic w podejœciu do obu grup teorii. Z uwagi na niewielk¹ objêtoœæ tekstu
zaprezentowano tylko wybrane koncepcje, które s¹ najczêœciej przywo³ywane w literaturze przedmiotu.
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Klasyczne koncepcje konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw
Typologia Ÿróde³, czynników oraz strategii uzyskiwania i utrzymywania
przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw jest w literaturze przedmiotu niezwykle rozbudowana. Wynika to z samej istoty przewagi konkurencyjnej,
która jest pojêciem z³o¿onym i niejednoznacznym. ród³a przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa mog¹ mieæ zarówno charakter wewnêtrzny, jak
i zewnêtrzny. Podzia³ ten wynika z rodzaju decyzji podejmowanych przez
przedsiêbiorstwo. Czynniki zewnêtrzne to takie, które odnosz¹ siê do otoczenia badanego podmiotu gospodarczego, natomiast wewnêtrzne tkwi¹ bezpoœrednio w przedsiêbiorstwie. To w³aœnie czynniki wewnêtrzne g³ównie decyduj¹ o konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa, jednak ich wykorzystanie zale¿y
w du¿ym stopniu od uwarunkowañ zewnêtrznych1.
Punktem wyjœcia tradycyjnych koncepcji konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw by³a specyfika otoczenia zewnêtrznego danego podmiotu gospodarczego, a tak¿e jego relacje z klientami. Dawanie priorytetu Ÿród³om zewnêtrznym posiadanej si³y rynkowej powodowa³o, ¿e nie zg³êbiano istoty i znaczenia wszystkich zasobów wewnêtrznych przedsiêbiorstwa. Do podstawowych
rynkowych czynników konkurencyjnoœci zaliczano jedynie: koszty, jakoœæ,
ró¿nicowanie oferty, intensywn¹ promocjê oraz pozycjê na rynku. Uwaga badaczy koncentrowa³a siê zatem jedynie na bezpoœrednich Ÿród³ach powstawania i rozwoju tych czynników. Tradycyjne koncepcje zak³ada³y ponadto
istnienie konkurencji w postaci oligopolu oraz konkurencji monopolistycznej. Uwa¿ano, ¿e przedsiêbiorstwa nie s¹ sk³onne do wspó³pracy na rynku,
a wiêc przyjmuj¹ postawê konfrontacyjn¹.
Do najwa¿niejszych wczesnych koncepcji zalicza siê2:
– koncepcjê konkurencyjnoœci kosztowej bazuj¹c¹ na efektach wielkiej
skali produkcji, specjalizacji, standaryzacji oraz efektach doœwiadczenia,
– przywództwo jakoœciowe oraz systemy sterowania jakoœci¹,
– konkurowanie oparte na sile rynkowej przedsiêbiorstwa (pozycja lidera
oraz dominanta na rynku),
– marketingow¹ koncepcjê konkurencyjnoœci,
1

2

Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e w literaturze spotyka siê podejœcie, ¿e czêœæ zewnêtrznych
Ÿróde³ przewagi osi¹ganej przez przedsiêbiorstwo mo¿na potraktowaæ jako uwarunkowania
konkurencyjnoœci, a inne z kolei przeformu³owaæ na sk³adniki potencja³u konkurencyjnoœci
podmiotu gospodarczego. Zob. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstwa. Budowanie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo „Dom
Organizatora”, Toruñ 2005, s. 188-189.
Zob. szerzej Z. Pierœcionek, Strategie konkurencji i rozwój przedsiêbiorstwa, WN PWN,
Warszawa 2007, s. 199–200 oraz Zarz¹dzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiêbiorstw,
red. S. £obejko, Z. Pierœcionek, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, s.
18.
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– przywództwo kosztowe i dyferencjacjê.
Przyk³adem tradycyjnej teorii konkurencyjnoœci jest najbardziej znana
w literaturze koncepcja bazy przewagi konkurencyjnej autorstwa M.E. Portera.
Mianem tym okreœli³ on zbiór strategii, na podstawie których przedsiêbiorstwo mo¿e prowadziæ walkê konkurencyjn¹. Wyró¿ni³ przewagê wynikaj¹c¹
z przywództwa kosztowego (nazywan¹ równie¿ w skrócie przewag¹ kosztow¹, ang. cost leadership) oraz ze zdolnoœci do zró¿nicowania oferowanych
dóbr lub us³ug (ang. differentiation)3. Pierwsza z nich polega na posiadaniu
wiod¹cej pozycji pod wzglêdem kosztów ca³kowitych w danym sektorze.
Przedsiêbiorstwo realizuj¹ce tê strategiê tworzy ofertê swoich produktów
i/lub us³ug nie mniej atrakcyjn¹ w porównaniu z konkurentami, jednak wytwarza je po kosztach od nich ni¿szych. Sprowadza siê to najczêœciej do standaryzacji produktowej. Otrzyman¹ dziêki temu nadwy¿kê dochodów mo¿e
wykorzystaæ do umocnienia swojego potencja³u konkurencyjnoœci. W koncepcji tej uwypukla siê fakt, ¿e w ka¿dym przedsiêbiorstwie koszty s¹ postrzegane jako obszar newralgiczny. Racjonalizacja kosztów produkcji i dzia³alnoœci ogólnej wi¹¿e siê z prowadzon¹ w sposób ci¹g³y analiz¹ efektywnoœci
wykorzystania danej technologii, doboru surowców i materia³ów, wykorzystania zdolnoœci produkcyjnych, organizacji ca³ego przedsiêbiorstwa, kwalifikacji pracowników oraz skutecznoœci prowadzonych dzia³añ w zakresie
sprzeda¿y, systemu obs³ugi klientów, reklamy i promocji. Z uwagi na to, ¿e
wymaga to skoncentrowania si³ i œrodków przedsiêbiorstwa mo¿na uznaæ, ¿e
jest to wybór strategiczny.
Przewaga dyferencjacji wynika z posiadania przez przedsiêbiorstwo
zró¿nicowanej oferty dóbr i/lub us³ug lub wytwarzania czegoœ, co w danej
bran¿y jest uznawane za unikatowe. Okreœlana jest ona czasem mianem strategii odró¿niania od rywali w cechach wa¿nych dla nabywców. M.E. Porter
wymienia nastêpuj¹ce sposoby ró¿nicowania: wzór wyrobu, marka, jakoœæ,
technologia, unikatowe cechy wyrobu, lepsze zaspokajanie potrzeb klientów,
obs³uga posprzeda¿na, sieæ sprzeda¿na i automatycznie dodaje, ¿e najlepiej
by by³o, gdyby przedsiêbiorstwo ró¿nicowa³o sw¹ ofertê wykorzystuj¹c kilka
z nich4. Celem przedsiêbiorstwa jest znalezienie takich atrybutów, które
wp³yn¹ na postrzeganie jego oferty jako wyj¹tkowej, a najlepiej unikatowej
na rynku. Mo¿e to dotyczyæ niezawodnoœci funkcjonowania produktów, ich

3

4

Przewagi te s¹ czasami zawê¿ane i okreœlane jako przewaga cenowa oraz jakoœciowa. A. Kaleta uwa¿a nawet, ¿e sformu³owanie strategia wynikaj¹ca ze zró¿nicowania jest sformu³owaniem najmniej trafnym i proponuje u¿ycie pojêcia przewagi presti¿u. Por. A. Kaleta, Strategie
konkurencji w przemyœle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wroc³awiu, Wroc³aw 200, s. 164-169.
M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT
Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 63.
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trwa³oœci, powszechnej i ³atwej dostêpnoœci, presti¿u u¿ytkowania itp. Wybór takiego podejœcia wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ ponoszenia dodatkowych kosztów przez przedsiêbiorstwo, które znajduj¹ swe odzwierciedlenie w postaci wy¿szych cen w porównaniu z konkurentami.
Warto dodaæ, ¿e przez d³ugi czas uwa¿ano, ¿e przedsiêbiorstwa nie mog¹
stosowaæ strategii przywództwa kosztowego i dyferencjacji jednoczeœnie, poniewa¿ s¹ one sprzeczne, a zatem wykluczaj¹ siê wzajemnie. Aby osi¹gn¹æ
sukces musz¹ wybraæ jedn¹ z nich. Jak siê jednak okaza³o przedsiêbiorstwa
japoñskie potrafi³y skutecznie po³¹czyæ oba podejœcia strategiczne. Dlatego
obecnie uwa¿a siê raczej, ¿e podmioty du¿e, maj¹ce siln¹ pozycjê przetargow¹ na rynku mog¹ realizowaæ obie strategie przywództwa kosztowego
oraz dyferencjacji jednoczeœnie. Z kolei przedsiêbiorstwa ma³e wybieraj¹ na
ogó³ strategie dyferencjacji lub koncentracji na okreœlonym segmencie.
M.E. Porter wymienia tak¿e trzeci typ przewagi, jednak nie zalicza jej do
przewagi bazowej. Chodzi tu o przewagê wynikaj¹c¹ z koncentracji przedsiêbiorstwa na okreœlonym segmencie rynku. Dziêki w¹skiej specjalizacji
rynkowej (przyk³adowo obs³udze danej grupy odbiorców, oferowaniu
w¹skiego asortymentu dóbr, koncentracji geograficznej) przedsiêbiorstwo
mo¿e lepiej od konkurentów obs³u¿yæ wybrany segment. Przewaga ta mo¿e
mieæ dwa warianty: koncentracji opartej na kosztach w wybranych segmentach i na zró¿nicowaniu produktów i/lub us³ug w wybranych segmentach.
W obecnych warunkach rynkowych poszukiwanie Ÿróde³ przewagi konkurencyjnej, wykorzystuj¹c tylko teorie tradycyjne jest raczej niewystarczaj¹ce. Przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce w realiach hiperkonkurencji oraz
otoczenia rynkowego, zmieniaj¹cego siê w sposób szybki i trudny do przewidzenia, musz¹ szczegó³owo analizowaæ jakoœæ posiadanych zasobów oraz
skutecznoœæ podejmowanych decyzji strategicznych. Co wiêcej, musz¹ one
z wyprzedzeniem dostosowywaæ posiadane zasoby i kompetencje do zmieniaj¹cych siê ci¹gle wymagañ rynkowych. Ograniczenie horyzontu badawczego powoduje, ¿e identyfikacja Ÿróde³ przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw oparto jedynie na koncepcji bazy przewagi konkurencyjnej jest doœæ
trudna do przeprowadzenia. Jak wynika bowiem z praktyki (w tym równie¿
doœwiadczeñ w³asnych autorki), o ile w badaniach rynkowych przedsiêbiorcy bez w¹tpienia potrafi¹ okreœliæ, czy realizuj¹ strategiê budowania przewagi rynkowej na podstawie przywództwa kosztowego, o tyle wybór przewagi
wynikaj¹cej ze zdolnoœci do zró¿nicowania oferowanych dóbr/us³ug lub koncentracji przedsiêbiorstwa na okreœlonym segmencie rynku jest ju¿ bardzo
problematyczny. Niewiele jest przecie¿ bran¿, w których w sposób jednoznaczny mo¿na wskazaæ lidera rynkowego. Czy zatem przedsiêbiorstwo miêdzynarodowe, maj¹ce siln¹ pozycjê w jednym segmencie rynku, realizuje przewagê dyferencjacji, czy te¿ koncentracji? A z kolei podmiot gospodarczy
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dominuj¹cy na rynku lokalnym bêdzie sw¹ si³ê rynkow¹ upatrywa³ w zró¿nicowaniu oferty czy te¿ raczej w koncentracji? Odpowiedzi na oba pytania nie
s¹ jednoznaczne i oczywiste. W dalszej kolejnoœci przedsiêbiorcy powinni zadawaæ sobie tak¿e pytania, jakie s¹ Ÿród³a posiadanej przewagi konkurencyjnej. Czy aktualne zasoby i kompetencje przedsiêbiorstwa s¹ wystarczaj¹ce,
aby tê pozycjê utrzymaæ w przysz³oœci? Wczesne teorie nie pozwalaj¹ na
dog³êbne zbadanie tych obszarów.

Nowoczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw
Inspiracj¹ do tworzenia nowych koncepcji konkurencyjnoœci by³a wiedza
z zakresu marketingu, przedsiêbiorczoœci, teorii konkurencji, zarz¹dzania
strategicznego oraz innowacji i technologii informacyjnej. Wynikaj¹ one ze
specyfiki nowych warunków otoczenia konkurencyjnego, a dok³adnie z przejœcia przedsiêbiorstw od konkurencji lokalnej do miêdzynarodowej, a nawet
globalnej. Jedn¹ z podstawowych cech nowych koncepcji jest wysoka sk³onnoœæ przedsiêbiorstw do wspó³pracy, a tym samym ograniczania konkurencji, tworzenia aliansów i porozumieñ. Jest to przedmiotem badañ tzw. relacyjnej teorii konkurencji. W warunkach szybkich zmian nowe strategie
konkurencji polegaj¹ m.in. na atakowaniu konkurentów, intensyfikowaniu
aktywnoœci, wyjœciu z rynku w odpowiednim momencie oraz przenoszeniu
siê na inne rynki, które pozwol¹ osi¹gaæ dalsze sukcesy. Co wa¿ne, w nowych
koncepcjach przedsiêbiorstwo dzia³a w sekwencji krótkookresowych przewag konkurencyjnych, nie zaœ stabilnej przewagi d³ugookresowej (trwa³ej)5.
Za pocz¹tek rozwoju nowych koncepcji przyjmuje siê lata 80. i 90.
ubieg³ego stulecia, kiedy to rozwija³ siê nowy nurt analizy przewagi konkurencyjnej nawi¹zuj¹cy do tzw. szko³y zasobowej. Zgodnie z jego za³o¿eniami
punktem wyjœcia w prowadzonych badaniach jest przedsiêbiorstwo wraz
z posiadanymi zasobami, które buduje swoj¹ przewagê konkurencyjn¹ dziêki
wykorzystywaniu wewnêtrznych predyspozycji. Dzieje siê tak, poniewa¿ to
wyj¹tkowa wi¹zka zasobów, a nie otoczenie konkurencyjne, decyduje o powodzeniu przedsiêbiorstwa. Jednak¿e przedstawiciele tego nurtu uwa¿ali, ¿e
nie mo¿na ca³kowicie lekcewa¿yæ znaczenia i wp³ywu otoczenia danego podmiotu gospodarczego6. Zgromadzone czynniki produkcji, œrodki finansowe
i odpowiednie zasoby ludzkie wystarczaj¹ bowiem do rozpoczêcia produkcji
danego dobra, nie zagwarantuj¹ jednak uzyskania korzystnego wyniku eko-

5
6

Zob. szerzej Z. Pierœcionek, op. cit., s. 199–200.
M. Bratnicka, Kompetencje przedsiêbiorstwa. Od okreœlenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000, s. 48.
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nomicznego i sukcesu rynkowego. Do ich osi¹gniêcia niezbêdna jest umiejêtnoœæ rozpoznawania i wykorzystywania okazji przy jednoczesnym unikaniu
zagro¿eñ generowanych przez otoczenie, sprawnym zarz¹dzaniu, wdra¿aniu
skutecznych strategii dzia³ania, stosowaniu odpowiedniego systemu komunikacji z otoczeniem oraz posiadaniu kompetentnych pracowników itp7.
Co wiêcej, zgodnie z koncepcj¹ zasobow¹, przedsiêbiorstwa ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ w sposób fundamentalny w aspekcie posiadanych zasobów, których u¿ytkowanie wp³ywa na efektywnoœæ ich funkcjonowania8. Zdaniem
przedstawicieli tego nurtu, posiadanie lub kontrolowanie strategicznych zasobów przez przedsiêbiorstwo by³o uwarunkowane kilkoma czynnikami.
Pierwszym by³o zró¿nicowanie przedsiêbiorstw, które wynika³o z historycznej dostêpnoœci do zasobów i umiejêtnoœci ich wykorzystywania. Przy czym
zasoby te nie musia³y byæ w³asnoœci¹ firmy, wystarczy³o, ¿e pozostawa³y pod
jej kontrol¹. W efekcie tylko podmioty gospodarcze dysponuj¹ce zasobami
cennymi i rzadkimi by³y zdolne do osi¹gania nadzwyczajnych zysków. Drugim czynnikiem by³a ograniczona mobilnoœæ zasobów. Przemieszczanie siê
zasobów nie zale¿a³o bowiem tylko od popytu, poda¿y i ceny. Ich mobilnoœæ
by³a determinowana tak¿e lokalizacj¹ oraz czynnikami prawnymi, np. prawami w³asnoœci. Trzecim elementem by³a ograniczonoœæ konkurencji
zwi¹zana z tym, ¿e pewne zasoby dopiero w przysz³oœci mog¹ osi¹gn¹æ du¿¹
wartoœæ, natomiast z wyprzedzeniem trzeba by³o podj¹æ decyzjê o ich nabyciu.
Przedsiêbiorstwa, które najwczeœniej wesz³y w ich posiadanie, by³y w lepszej
sytuacji od konkurentów. Musia³y one jednak pamiêtaæ, by zasoby te chroniæ
za pomoc¹ instrumentów prawnych9.
Ponadto w koncepcji szko³y zasobowej rozró¿niano dwa rodzaje zasobów. Zasoby, które przyczyniaj¹ siê do tworzenia wartoœci dodanej nazywano strategicznymi. Natomiast zasoby krytyczne dla konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa, czyli takie, które trudno zrekonstruowaæ lub zast¹piæ, tworz¹
tzw. potencja³ strategiczny, który przyczynia siê do osi¹gniêcia trwa³ej przewagi konkurencyjnej10. Zasoby, aby sta³y siê Ÿród³em przewagi konkurencyjnej, musz¹ byæ przede wszystkim trudne do naœladowania z powodu ochrony

7

8
9

10

H.G. Adamkiewicz-Drwi³³o, Determinanty konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa dzia³aj¹cego na
rynku globalnym, [w:] Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem w warunkach konkurencyjnoœci. Determinanty konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, red. M. Juchniewicz, cz. I, Wydawnictwo UWM,
Olsztyn 2006, s. 23.
R.M. Grant, Contemporary strategic analysis, Blackwell, Oxford 2002, s. 139.
Zob. M. Koczerga, Sposób budowania przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa, [w:] Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 2008, s. 91–93.
K. Malewska, Wykorzystanie podejœcia zasobowego do zarz¹dzania strategicznego w polskich
przedsiêbiorstwach, [w:] Management Forum 2020, red. J. Skalik, G. Be³z, Prace Naukowe nr
923, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroc³awiu, Wroc³aw 2002.
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prawnej lub z powodu tzw. bariery wiedzy (uwa¿ano, ¿e konkurenci nie
wiedz¹, jak naœladowaæ procesy lub umiejêtnoœci innego przedsiêbiorstwa).
Dlatego te¿ coraz wiêksze znaczenie maj¹ cechy wyró¿niaj¹ce ka¿de przedsiêbiorstwo, np. kultura organizacyjna, wiêzi organizacyjne (struktura organizacyjna), marka czy reputacja11.
W 1989 r. I. Dierickx i K. Cool zauwa¿yli, ¿e przedsiêbiorstwo wykorzystuje dwa rodzaje zasobów: materialne i niematerialne. W przeciwieñstwie
do zasobów materialnych, które mo¿na kupiæ, zasoby niematerialne s¹ tworzone przez przedsiêbiorstwo w d³u¿szej perspektywie. Przyk³adowo mog¹
nimi byæ: dobra reputacja, lojalnoœæ nabywców i poœredników, posiadany
wyj¹tkowy kapita³ ludzki, potencja³ badawczo-rozwojowy itp. Zaprezentowali oni interesuj¹c¹ koncepcjê akumulacji zasobów i jej wp³yw na utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Z uwagi na fakt, ¿e zasobów niematerialnych nie mo¿na kupiæ na rynku, konkurenci, chc¹c zdobyæ przewagê
konkurencyjn¹, mog¹ albo naœladowaæ dane przedsiêbiorstwo, czyli gromadziæ podobne zapasy, albo zdecydowaæ siê na gromadzenie innych zasobów.
Jednak¿e mo¿liwoœci naœladownictwa s¹ determinowane pewnymi czynnikami, do których zaliczyli: czas niezbêdny do zgromadzenia zasobów, wystêpowanie zjawiska synergii w wyniku nawarstwiania siê kolejnych zasobów,
powi¹zania wystêpuj¹ce pomiêdzy gromadzonymi zapasami, deprecjacjê zasobów oraz wystêpowanie zjawiska niejednoznacznoœci przyczynowej pomiêdzy zasobami12.
Kolejnym etapem w rozwoju tej koncepcji by³y wnioski p³yn¹ce z rozwa¿añ prowadzonych przez G. Hamela i C.K. Prahalada13. Reprezentowali oni
pogl¹d, ¿e mo¿liwoœæ osi¹gniêcia przewagi konkurencyjnej przez przedsiêbiorstwa zale¿y nie tylko od posiadanych przez nie zasobów, ale tak¿e od kluczowych kompetencji (kompetencji bazowych, core competencies). Uwa¿ali,
¿e posiadana wiedza i umiejêtnoœci14 przedsiêbiorstwa oraz jego zasoby stra11

12

13

14

R. Amit, P. Shoemaker, Strategic assets and organizational rent, „Strategic Management Journal”, vol. 14, No 1, 1993, s. 33–45.
I. Dierickx, K. Cool, Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage,
„Management Science”, vol. 35, No 12, 1989, s. 1504–1511 oraz M. Krzy¿anowska, Nowoczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej, „Marketing i Rynek” 2007, nr 9, s. 2.
C.K. Prahalad, G. Hamel, The core competence of the corporation, „Harvard Business Review”,
May-June, 1990, s. 79–91 oraz G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
Istnieje ró¿nica miêdzy umiejêtnoœciami i kompetencjami, choæ ³¹czy je fakt, i¿ obie kategorie tworz¹ zdolnoœæ organizacyjn¹ do „robienia czegoœ” dobrze. Umiejêtnoœci s¹ tym, co
przedsiêbiorstwo „robi dobrze” w pewnym ograniczonym zakresie, np. odnosi siê do konkretnych prowadzonych przez siebie dzia³añ. Kompetencje zaœ s¹ pojêciem szerszym i maj¹ kontekst korporacyjny. Charakteryzuj¹ to, co przedsiêbiorstwo „robi dobrze” we wszystkich prowadzonych przez siebie biznesach. Kompetencje s¹ zatem rezultatem posiadania wielu
ró¿nych umiejêtnoœci „robienia czegoœ dobrze” w zakresie ró¿nych dzia³añ i procesów. Zo-
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tegiczne, w³aœciwie skonfigurowane oraz zastosowane na odpowiednim rynku, w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, pozwol¹ firmie osi¹gn¹æ
przewagê konkurencyjn¹ i sukces15. Zdolnoœæ do konkurowania przedsiêbiorstw na rynku ma bowiem swoje Ÿród³o równie¿ w kluczowych kompetencjach. S¹ one niepowtarzalne, ró¿nicuj¹ konkurentów oraz wnosz¹ istotny wk³ad w wartoœæ postrzegan¹ przez klientów. Ich identyfikacja i rozwój
stanowi¹ podstawê zdobycia przywództwa na rynku. Jednak¿e samo naœladownictwo liderów nie zapewnia sukcesów. Konieczne jest d¹¿enie do wykreowania nowych produktów i us³ug, a rynkow¹ rywalizacjê wygra ten podmiot, który trafniej oceni przysz³e tendencje rozwoju i preferencje klientów
za 5-10 lat. Kluczowe kompetencje stanowi¹ Ÿród³o stosunkowo trwa³ej przewagi konkurencyjnej, gdy¿ s¹ trudne do naœladowania. Zwi¹zane s¹ z niematerialnymi wartoœciami, takimi jak: marka, patent, wyj¹tkowa lokalizacja,
umiejêtnoœæ zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, produkcj¹ i mark¹. W d³ugim
okresie konieczne jest zdobywanie nowych kompetencji16. To dziêki nim
przedsiêbiorstwo uzyskuje lepszy dostêp do rynku, oraz szybciej i taniej,
w porównaniu z konkurentami, tworzy nowe produkty, które lepiej odpowiadaj¹ obecnym i potencjalnym potrzebom nabywców.
W podejœciu zasobowym du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê koncepcja
kluczowych zdolnoœci (core capabilities) opracowana przez trzech autorów
G. Stalka, P. Evansa i L.E. Shulmana. Pod pojêciem zdolnoœci rozumieli zespó³ (zbiór) strategicznych procesów przedsiêbiorstwa. Specyfika ich polega
na tym, ¿e s¹ one tworzone przez wiele osób pracuj¹cych w ró¿nych dzia³ach
przedsiêbiorstwa, co buduje jego ³añcuch wartoœci. Do tego musi zostaæ
stworzony specjalny system wspieraj¹cy tê wspó³pracê. Autorzy podkreœlali
tak¿e znaczenie zdolnoœci posiadanych przez pracowników oraz elastyczny
i dynamiczny charakter dzia³añ wobec zmian zachodz¹cych w otoczeniu. Zalecali utrzymywanie bliskiego kontaktu z nabywcami oraz zdobywanie umiejêtnoœci przewidywania przysz³ych ruchów na rynku. Ich zdaniem przedsiêbiorstwo powinno rozwijaæ zw³aszcza te kompetencje, które pozwol¹ mu
uzyskaæ pozycjê lidera rynkowego zbudowan¹ w oparciu o posiadane elastyczne zasoby ludzkie i zarz¹dzanie oparte na procesach (np. wczesne identyfikowania sygna³ów z otoczenia, szybkie reagowanie na te sygna³y, szybkie
przemieszczanie siê miêdzy rynkami, naœladowanie innych podmiotów)17.

15

16

17

bacz szerzej J. Ob³ój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001, s. 85.
J. Czupia³, ród³a przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa, [w:] Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem w warunkach konkurencyjnoœci. Determinanty konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, red.
M. Juchniewicz, cz. I, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006, s. 44.
Zob. J.W. Bossak, W. Bieñkowski, Miêdzynarodowa zdolnoœæ konkurencyjna kraju i przedsiêbiorstw.
Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH w Warszawie, Warszawa 2004, s. 103-104.
G. Stalk, P. Evans, L.E. Shulman, Competing on capabilities: the new rules of corporate strategy,
„Harvard Business Review”, March-April, vol. 70, No 1, 1992, s. 57–69.
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Próbê sklasyfikowania zasobów niematerialnych i dopracowania dotychczasowych koncepcji podj¹³ w 1993 r. R. Hall18. Podzieli³ je na aktywa (assets) i kompetencje (competencies, skills). Aktywami nazwa³ te elementy, które charakteryzuj¹ stan posiadania przedsiêbiorstwa i zaliczy³ do nich: prawa
w³asnoœci intelektualnej (patenty), znaki towarowe, prawa autorskie, reputacja firmy, marka produktów, informacje, posiadane kontrakty i licencje, tajemnice handlowe i bazy danych. Kompetencje zaœ okreœlaj¹, co przedsiêbiorstwo mo¿e wykorzystaæ w dzia³aniu i s¹ nimi: kultura organizacyjna firmy,
organizacyjne i osobiste sieci kontaktów, wiedza pracowników oraz knowhow partnerów handlowych, czyli dostawców, poœredników, doradców. Zaproponowa³ on równie¿ klasyfikacjê zasobów niematerialnych. Podzieli³ je
bowiem opieraj¹c siê na kryterium stopnia zale¿noœci od ludzi i wyró¿ni³ zasoby zale¿ne od ludzi (np. reputacja) oraz zasoby niezale¿ne (np. bazy danych). Innym kryterium podzia³u by³a ochrona prawna, a wiêc zasoby mog³y
byæ prawnie chronione (np. patenty, znaki towarowe) lub te¿ nie objête
ochron¹ (np. sieci wspó³pracy).
J. Kay z kolei skoncentrowa³ sw¹ uwagê na szczegó³owej analizie kluczowych zdolnoœci (core capabilities) podmiotów gospodarczych. Zaliczy³ do
nich: wewnêtrzne i zewnêtrzne powi¹zania przedsiêbiorstwa z pracownikami, dostawcami, klientami i konkurentami (tzw. architektura), sposób postrzegania firmy przez klientów (reputacja), zdolnoœæ do tworzenia doskonalszych produktów i poszukiwania oszczêdniejszych rozwi¹zañ z zakresu
techniki, technologii organizacji i zarz¹dzania (innowacje) oraz posiadane
aktywa strategiczne, a w szczególnoœci zjawisko naturalnego monopolu, specyficzn¹ przewagê kosztow¹ oraz korzystanie ze skutków regulacyjnej
dzia³alnoœci pañstwa w gospodarce19.
Nowoczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej nawi¹zuj¹ do funkcjonowania przedsiêbiorstw w realiach zmieniaj¹cego siê czêsto otoczenia rynkowego, technologicznego oraz konkurencyjnego. Wskazuj¹ na najwa¿niejsze zasoby materialne, niematerialne oraz kompetencje, które podmioty
gospodarcze powinny posiadaæ. Niestety autorzy tych koncepcji podchodzili
w sposób wybiórczy do samej istoty oraz Ÿróde³ powstawania przewagi konkurencyjnej. Brak jednolitej to¿samoœci, a tym samym analizowanie ró¿nych
zasobów i kompetencji o charakterze strategicznym spowodowa³o powstanie
niezwykle bogatej typologii przewagi konkurencyjnej. Przedsiêbiorstwa zainteresowane zidentyfikowaniem posiadanych kluczowych zasobów mog¹
oczywiœcie skorzystaæ z sugestii naukowców, ale za ka¿dym razem musz¹

18

19

R. Hall, A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage, „Strategic Management Journal”, vol. 14, No 6, 1993, s. 607–618.
J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 29, 99–102.
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uwzglêdniæ w swoich badaniach specyfikê bran¿y oraz warunków panuj¹cych na rynku. Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e ¿adna z nowych teorii nie
definiuje w sposób precyzyjny samego pojêcia przewagi konkurencyjnej.
Wiele kontrowersji wzbudza równie¿ brak konsekwencji badaczy w podejœciu do przedmiotu konkurencyjnoœci – jedni poszukuj¹ Ÿróde³ silnej pozycji
rynkowej przedsiêbiorstw, inni zaœ zawê¿aj¹ obszar badañ do analizowania
konkurencyjnoœci oferowanych produktów/us³ug.

Zakoñczenie
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania warto podkreœliæ, ¿e zaprezentowanych koncepcji nie powinno siê traktowaæ w sposób alternatywny i wariantowy. Nale¿y raczej próbowaæ integrowaæ teorie akcentuj¹ce ró¿ne aspekty.
Przedsiêbiorstwa poszukuj¹ce Ÿróde³ przewagi konkurencyjnej powinny
podchodziæ w sposób wybiórczy zarówno do koncepcji tradycyjnych jak i nowych, a przede wszystkim dopasowywaæ je do specyfiki bran¿y oraz warunków funkcjonowania na danym rynku.
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Summary
Classical or new theories of competitive advantage
Competitive advantage is the field of study which has been being investigated and
analyzed continuously since the ‘70s of the 20th century. Both in literature and in the
enterprises’ practices, there exist an opinion, that classical theories are based on traditional sources of advantage and they do not explain in full the mechanisms of creation and strengthening of the competitive advantage. That is why, since the early ‘90s,
new theories of competitiveness have been being developed and are based on more
complex methods of acquiring and development of enterprise competitive resources
and skills. The subject of analysis in this article is an attempt to reveal differences in
the approaches of the two groups of theories.
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