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WSTĘP

Kilka powodów zadecydowało O tym, że zespół złożony z pracowników,
współpracowników i doktorantów Katedry Strategii i Polityki Konkurencyjno—
ści Międzynarodowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu podjął się wyzwania, jakim jest przygotowanie kom—
pendium wiedzy o konkurencyjności międzynarodowej.

Po pierwsze, lektura literatury ekonomicznej prowadzi do spostrzeżenia, że
tematyka konkurencyjności robi w ostatnich dwóch dziesięcioleciach olbrzymią
karierę. Katalizatorem zwiększającym zainteresowanie konkurencyjnością są
przemiany w gospodarce światowej, ujmowane w skrócie pod hasłem globalizacji.
Postęp internacjonalizacji, liberalizacja stosunków ekonomicznych, deregulacja,
prywatyzacja i transformacja gospodarek postsocjalistycznych sprawiają, że kon-
kurencyjność przyciąga obecnie uwagę wszystkich. W otwartej gospodarce rynko-
wej tylko podmioty konkurencyjne mogą przetrwać i się rozwijać. Jednocześnie
jednak dużej liczbie studiów poświęconych konkurencyjności towarzyszą względne
nieuporządkowanie terminologii czy nawet brak podstawowych definicji. W tych
warunkach oczywista wydaje się koniecznośćwprowadzenia elementarnego ładu
w tym zakresie. To główny cel niniejszego kompendium.

Po drugie, intencją autorów jest uporządkowanie Wiedzy o aktualnym stanie
badań nad zagadnieniem konkurencyjności. Pojęcie to bowiem dotyczy zarówno
ludzi i firm, jak i branż, gospodarek czy grup krajów. Prowadzone są liczne ba-
dania, których autorzy często koncentrują się na wąskim wycinku problematyki
konkurencyjności, nie dostrzegając związków z innymi jej aspektami.

Po trzecie, powodem o ściśle instytucjonalnym charakterze, mobilizującym
zespół autorski do napisania niniejszej pracy, jest powołanie w Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu, aktualnie Uniwersytecie Ekonomicznym, w 2006 roku
Katedry Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej na nowo utwo-
rzonym Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Badania nad konkurencyjnością
międzynarodową są elementem misji katedry i wydziału, kompendium to ma więc
pomóc w realizacji tej misji.



 
 

 

Przy pisaniu niniejszego kompendium przyjęto założenie, aby referowane

zagadnienia przedstawić możliwie przystępnie, jednocześnie unikając uprosz~

czeń, które zasługiwałyby na miano nadmiernych, W tym zakresie prezentowaną

książkę można uznać za wyważony kompromis.

Autorzy zdecydowali także, żeby w kompendium zawrzeć ograniczoną liczbę

odwołań do literatury przedmiotu, świadomie ograniczając wybór do najważniej-

szych publikacji. Pozwoliło to uniknąć zbytniej drobiazgowości, która — zwłaszcza

na wstępnym etapie studiowania problematyki konkurencyjności — może utrud-

niać zrozumienie podstawowych zagadnień. Na końcu książki zamieszczono jed—

nak krótką bibliografię do każdego rozdziału, przydatna do poszerzenia wiedzy

na temat prezentowanych kwestii. W przywołanych tam opracowaniach znajduje

się dodatkowa, bogata literatura dotycząca referowanych problemów, która może

być cenną pomocą przy zgłębiania tematyki konkurencyjności.

Książkę podzielono na trzy części. Część pierwsza stanowi ogólne wprowadze-

nie do rozważań nad zagadnieniem konkurencyjności i obejmuje dwa rozdziały.

W rozdziale pierwszym omówiono źródła konkurencyjności w ekonomii, nawią-
zując do najważniejszych nurtów i szkół ekonomicznych. Prezentację zagadnienia

rozpoczyna ujęcie szkoły klasycznej, z Adamem Smithem na czele. Następnie

zasygnalizowano marksowskie spojrzenie na konkurencję, jako wywodzące się

z ekonomii klasycznej. Przedmiotem dalszych rozważań jest pojmowanie kon—

kurencji w bogatym dorobku twórców i protagonistów ekonomii neoklasycznej.

Kolejne części rozdziału koncentrują się na tezach Johna Maynarda Keynesa,

postkeynesistów oraz reprezentantów tak zwanej ekonomii heterodoksyjnej,

szczególnie szkoły austriackiej i ekonomii ewólucyjnej. Dyskusję kończy ujęcie

konkurencji na gruncie teorii gier oraz w ramach ekonomii menedżerskiej, która
przynosi ze sobą coraz powszechniejszą „nową teorię konkurencji”, określaną

miancm teorii konkurencji opartej na przewadze konkurencyjnej. Rozdział drugi

zawiera prezentację podstaw konceptualnych rozumienia konkurencyjności przy-

jętego w niniejszym kompendium, W rozdziale tym zaproponowano konwencję

terminologiczną, która jest następnie wykorzystywana w dalszych częściach pracy.

Przedstawiono istotę pojęcia konkurencyjności, dokonano przeglądu definicji

tego pojęcia oraz omówiono jego najważniejsze aspekty, takie jak: konkurencyj-

ność ex ante i ex post, konkurencyjność podażowa i popytowa, konkurencyjność
wewnątrzbranżowa i międzybranżowa oraz konkurencyjność na rynku krajowym

izagranicznym. Rozdział zamykają rozważania dotyczące porównania konkuren—

cyjności, zwłaszcza zaś kwestie różnicy, przewagi i luki konkurencyjnej.

Część druga składa się z pięciu rozdziałów. W tej części skupiono uwagę na

odniesieniu kwestii konkurencyjności do różnych poziomów systemów gospodar-

czych, uwzględniając kolejno systemy na poziomach: mikro, mezo, makro, lokal-

nym i regionalnym. W rozdziale trzecim podjęto próbę uproszczonego przed-

stawienia konkurencyjności przedsiębiorstwa w formie modelu obejmującego
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trzy grupy zmiennych: czynniki makroekonomiczne, czynniki mezoekonomiczne

i czynniki mikroekonomiczne, Następnie zasygnalizowano i omówiono proble—

my związane z pomiarem zmiennych opisujących konkurencyjność organizacji.

Rozdział kończy próba operacjonalizacji pojęć: „pozycja konkurencyjna”, „po-

tencjał konkurencyjny” i „strategia konkurencyjna”. Rozdział czwarty poświęco-

no konkurencji W ujęciu mezoekonomieznym. W rozdziale piątym przedstawiono
konkurencyjność na poziomie makroekonomicznym z punktu widzenia różnych

koncepcji konkurencyjności gospodarki. Zdefiniowano potencjał konkurencyjny

i opisano jego determinanty. W dalszej części scharakteryzowano szczegółowo

miary potencjału konkurencyjnego gospodarki. Przedstawiono także zależno-

ści między stabilnością makroekonomiczną i konkurencyjnością oraz określono

znaczenie tej pierwszej dla konkurencyjności gospodarki. W rozdziale szóstym

omówiono obszary konkurencyjności na poziomie lokalnym, odniesione do gminy

jako systemu terytorialne-społecznego, a następnie uwarunkowania, w jakich

kształtuje się konkurencyjność lokalna, podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne,

Rozdział zamykają rozważania dotyczące konkurencyjności na poziomie lokalnym

axpost, która określa pozycja gminy w rankingach, oraz konkurencyjności cx ante,

odniesionej do zestawu działań, które samorządy gmin mogą podjąć, żeby popra—

wić swoją pozycję konkurencyjną. Przedmiotem rozważań w rozdziale siódmym

jest aspekt regionalny konkurencyjności, na który składają się uwarunkowania

konkurencyjności w wymiarze regionalnym, zmienne opisujące oraz miary i me-

tody oceny konkurencyjności regionalnej. W rozdziale zaprezentowano kluczowe

elementy teorii makroekonomicznych w zakresie konkurencyjności regionalnej,
wskazano — na przykładzie gospodarki polskiej — główne obszary konkurencyjno-

ści i omówiono wskaźniki oceny konkurencyjności regionalnej, podając przykłady

ich interpretacji. Zasygnalizowano także wybrane, najczęściej stosowane metody

oceny konkurencyjności regionalnej w zakresie metod ekonometrycznych. Do—

datkowym elementem wzbogacającym opis istoty konkurencyjności regionalnej

jest punkt dotyczący działań władz regionalnych związanych z podnoszeniem
konkurencyjności.

Część trzecia zawiera pięć rozdziałów, w których podjęto temat prób wpływa-
nia przez politykę gospodarczą na konkurencyjność i przedstawiono najważniej-

sze rankingi oceniające konkurencyjność na poziomie gospodarek narodowych

(państw). W rozdziale ósmym omówiono uwarunkowania współczesnej polityki
makroekonomicznej i jej wpływ na konkurencyjność. Rozdział otwiera prezen-

tacja i analiza teoretycznego modelu określania polityki gospodarczej w ujęciu

jej celów, instrumentów i typów. Następnie scharakteryzowano wpływ polityki

fiskalnej, pieniężnej i kursowej na konkurencyjność. Analizie poddano nowe

środowisko polityki makroekonomicznej, w tym skutki rewolucji racjonalnych
oczekiwań oraz współzależności transformacji rynkowej i członkostwa w Unii
Europejskiej dla narodowej polityki konkurencyjności. W rozdziale dziewiątym
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określono znaczenie polityki konkurencji dla konkurencyjności oraz jej miejsce
w ramach polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Następnie przedstawiono
uzasadnienie wprowadzania przez Unię Europejską środków ochrony konku-
rencji. Opisano także prawno—instytucjonalne podstawy działania organów wspól-

notowych dla następujących aspektów polityki konkurencji: praktyk ogranicza-

jących konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji,
pomocy pubłicznej oraz Europejskiej Sieci Konkurencji. Celem rozdziału dzie-
siątego jest przedstawienie rankingów konkurencyjności jako metod oceny kon-
kurencyjności poszczególnych gospodarek narodowych. W rozdziale tym zapre-

zentowano czynniki i miary konkurencyjności na poziomie makroekonomicznyrn,
które są wykorzystywane w ramach rankingów. Przedstawiono także gospodarki

narodowe — liderów w poszczególnych rankingach, nie zatrzymując się jednak

nad pozycją Polski, gdyż jest to przedmiot rozważań w rozdziale dwunastym
książki. Wzmianki na temat czołowych gospodarek i ich ocena ujęta w formie
tabelarycznej mają stanowić przykład metodologii oceny konkurencyjności za
pomocą rankingów. Rozdział jedenasty został poświęcony Strategii Lizbońskiej
jako dokumentowi wskazującemu krajom Unii Europejskiej, w jaki sposób mogą
osiągnąć najwyższą konkurencyjność w świecie.

Marian Goo/nia iEwa Łaźniewska

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/255696938

