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Od autorów

Szanowni Pa stwo,

niniejszy Biuletyn jest ostatnim, który ukazuje si w starej strukturze administracyjnej
kraju, dotyczy bowiem wyników bada z czwartego kwarta u 1998 roku. Przedmiotem
bada by a jak zwykle krótkookresowa koniunktura przedsi biorstw, ale tak e problemy
konkurencyjno ci przedsi biorstw i inwestycji podnosz cych atrakcyjno gmin dla
inwestorów. Towarzysz ce problematyce badawczej artyku y dotycz komplementamego
zagadnienia teoretycznie uzasadnionych sposobów pomiaru poziomu konkurencyjno ci
przedsi biorstw, a tak e sta ej problematyki konkurencyjno ci na rynku us ug
bankowych. Jak zwykle na koniec roku podsumowujemy tak e rynek nieruchomo ci.
Nowym obszarem naszego zainteresowania s powiaty. Mamy nadziej , e w adze

powiatowe zechc z nami wspó pracowa w przysz o ci. Tym razem informacje zebrane
2 powiatów traktujemy jedynie sygnalnie.

Jak zwykle dzi kujemy za wspó prac i zapraszamy Pa stwa do wspó tworzenia
naszego Biuletynu.



Program bada na rok 1998

Program bada na rok 1998 wynika zarówno z do wiadcze poprzednich dwóch lat,

jak i z potrzeby dokonania pewnych modyfikacji. Do wiadczenie nakazuje utrzyma

zasad powtarzalno ci niektórych pyta , szczególnie W zakresie sta ego monitoringu

przedsi biorstw, a tak e powtórzy wybrane tematy badawcze po up ywie roku. Dotyczy

to przyk adowo takich elementów, jak zatrudnienie i p ace w przypadku przedsi biorstw,

czy rolnictwo W przypadku gmin.

Z kolei potrzeba pewnej modyfikacji czy si z zamiarem wi kszego akcentowania

problematyki bankowej oraz reformy administracyjnej kraju. Chcieliby my równie

dostarcza wi cej informacji zwi zanych z wydarzeniami W Wy szej Szkole Bankowej.

Program bada w poszczególnych kwarta ach 1998 prezentujemy w poni szych

tabelach. '

Przedsi biorstwa:

 

I kwarta 1998 a) koniunktura

b) zwi zki z bankami
 

II kwarta 1998 a) koniunktura

b) bariery dzia alno ci
 

III kwarta 1998 a) koniunktura

b) zatrudnienie i p ace    

 

Gminy:

 

1 kwarta 1998 a) zwi zki z bankami
b) gminy z perspektywy banków
 

II kwarta 1998 , a) reforma administracyjna kraju

b) samorz dno
 

III kwarta 1998 a) kredytowanie rolnictwa
b) aktywizacja zatrudnienia na wsi  
 

  



 

Metodologia bada

Systematyczne badania koniunktury gospodarczej metod testu koniunkturalnego s

prowadzone przez G ówny Urz d Statystyczny, we wspó pracy z Akademi Ekonomiczn

w Poznaniu, od po owy 1992 r. Jest to tzw. statystyka bez cyfr, która pozwala okre la

zachodz ce w sektorze przedsi biorstw tendencje oraz formu owa krótkookresowe

prognozy.

Wszystkie wska niki o charakterze koniunkturalnym, które prezentujemy w niniej-

szym opracowaniu, maj charakter jako ciowy. Oznacza to, e wyra aj opinie przed-

si biorstw o zmianach sytuacji gospodarczej z miesi ca na miesi c w sensie jej poprawy

b d pogorszenia. Je eli w ogólnej sumie odpowiedzi przewa aj pozytywne (sytuacja

gospodarcza uleg a poprawie) wobec odpowiedzi negatywnych (sytuacja gospodarcza

uleg a pogorszeniu), to wska nik ma warto dodatni . Je eli wyst puje sytuacja

odwrotna, tzn. nad pozytywnymi odpowiedziami przewa aj negatywne, wska nik ma

warto ujemn . Mo na powiedzie , e w zakresie oceny sytuacji ogólnej wska niki te s

wyrazem optymizmu gospodarczego. Skala tego optymizmu ma jednak swoje ród o

w kszta towaniu si pewnych realnych kategorii, takich jak produkcja, ceny, zapasy,

zobowi zania itp., a tak e W krótkookresowej prognozie ogólnej sytuacji gospodarczej.

Wska niki klimatu koniunkturalnego, u ywane do oceny tendencji w zakresie zmian

koniunkturalnych, s redni arytmetyczn odpowiednich wska ników w zakresie oceny

sytuacji bie cej oraz prognozy.

Niezale nie od ogólnego wska nika klimatu koniunkturalnego, mo na budowa

wska niki dotycz ce poszczególnych elementów sytuacji gospodarczej, oddzielnie dla

oceny sytuacji bie cej danego miesi ca (kwarta u) i oddzielnie dla prognozy na nast pny

miesi c (kwarta ).

Dla potrzeb niniejszego biuletynu przyj li my jako reprezentatywne dla tych tendencji

dwie grupy produktów: produkty zwi zane z bie cymi wydatkami gospodarstw

domowych ( ywno , odzie , produkty chemiczne) oraz produkty po rednio lub bezpo-

rednio powi zane z sektorem budownictwa (drewno, produkty niemetaliczne, meble).

Wykorzystywane w Biuletynie wska niki s ustalane W nast puj cy sposób:

. wska niki klimatu koniunkturalnego s redni arytmetyczn sald ocen w zakresie

ogólnej sytuacji bie cej oraz prognozy;

. wska niki produkcji s saldem ocen pozytywnych (produkcja wzros a) i ocen

negatywnych (produkcja spad a);

. wska niki zatrudnienia s wyrazem oceny przez przedsi biorstwa poziomu

zatrudnienia wobec poziomu produkcji (zbyt wysokie b d zbyt niskie);

. wska niki zobowi za , okre laj ce, czy w danej grupie przedsi biorstw zdolno do

bie cego regulowania zobowi za per saldo wzrasta czy spada, s ró nic

odpowiedzi pozytywnych (zdolno do regulowania zobowi za wzros a) i nega-

tywnych (zdolno do regulowania zobowi za spad a);

. wska niki bariery konkurencyjnego importu liczone s jako suma wskaza na

konkurencyjny import jako barier dzia alno ci w stosunku do ogó u wskaza

respondentów na istnienie jakichkolwiek ogranicze bie cej produkcji;

. wska niki prognozy korzystania z krajowego i zagranicznego kredytu liczone s jako

odsetek przedsi biorstw przewiduj cych zaci gni cie kredytu w stosunku do ca ej

badanej ich populacji.



Sytuacja ekonomiczna przedsi biorstw

przemys owych w Polsce W latach 1992-1998
W wietle wska ników koniunktury gospodarczej
oraz prognoza na I kwarta 1999

Podstawowe tendencje

Klimat koniunktury dla ogó u przemys u przetwórczego w Polsce:
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ród o: Badania koniunktury, GUS, Warszawa, stycze 1999 r.

W ostatnim kwartale ubieg ego roku nast pi o zdecydowane za amanie
d ugookresowego trendu koniunktury, mierzonego wska nikiem klimatu koniunktury. Po
raz pierwszy od 1994 roku wska nik ten przyj warto ci ujemne, spadaj c W listopadzie
do 10,5. Wygaszanie aktywno ci gospodarczej przedsi biorstw by o ju sygnalizowane
przez system wska ników jako ciowych pod koniec 1997 roku, kiedy ujawni si spadek
popytu, w tym g ównie zagranicznego oraz zacz a wzrasta bariera konkurencyjnego
importu. Nale y zauwa y , e wraz z pokonaniem 10% progu inflacji gospodarka wesz a
w trudniejsz faz konkurencji (rzeczywisty rynek nabywcy). Podj cie pakietu dzia a
stabilizacyjnych ograniczy o tempo wzrostu PKB za cen utrzymania równowagi
makroekonomicznej i przetrwania kryzysu rosyjskiego. Prognoza na I kwarta 1999 nie
zapowiada pog biania si tych negatywnych tendencji.  



Zmiany koniunkturalne w IV kwartale 1998 r.

Produkcja artyku ów spo ywczych, napojów i wyrobów tytoniowych

Wska nik klimatu koniunkturalnego Wska nik zdolno ci do regulowania zobowi za
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Badania koniunktury GUS, Warszawa 1999 r.

Ze wzgl du na kryzys rosyjski i brak zdecydowanych post pów W restrukturyzacji
rolnictwa, za amanie koniunkturalne dotkn o ten rodzaj dzia alno ci w sposób szczególnie

dotkliwy. Zarówno wska nik klimatu koniunkturalnego, jak i wska nik zdolno ci do

regulowania zobowi za , osi gn y najni sze warto ci od 1995 roku. Bariera

konkurencyjnego importu ci gle jednak wzrasta, co oznacza konieczno kontynuowania

d ugookresowych dzia a dostosowawczych.



Zmiany koniunkturalne W IV kwartale 1998 r.

Produkcja odzie y oraz futrzarstwo

Wska nik klimatu koniunkturalnego Wska nik zdolno ci do regulowania zobowi za
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50
45 _ka; ., ~*
40 _ 7 744" . ~

no i
25

40 -- 4 ,f

30 15
10 _

20 5 7 ' xx

10 , , 0 "& "' ~x J N .

oE::::::::::::|: 5
| || ||| IV | || ||| N | || ||| w | || ||| w | || ||| w | || ||| w | || ||| w | || ||| w

1995 1996 1997 1999 1995 1996 1997 1998  
 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Badania koniunktury GUS, Warszawa 1999 r.

Produkcja odzie y oraz futrzarstwo nale y do grupy tych rodzajów dzia alno ci, które

napotyka y przez kilka ostatnich lat na' rosn c barier konkurencyjnego importu i z trudem

utrzymywa y swoj pozycj na rynku. Nie zosta dotychczas rozwi zany problem tzw.
nieuczciwej konkurencji. Spadek popytu, g ównie zagranicznego, spowodowa wi c

ponowne pojawienie si negatywnych tendencji w zakresie produkcji. Cech pozytywn jest

poprawa zdolno ci do regulowania zobowi za oraz zasygnalizowany spadek bariery

konkurencyjnego importu.



Zmiany koniunkturalne w IV kwartale 1998 r.

Produkcja chemicznych dóbr konsumpcyjnych

Wska nik klimatu koniunkturalnego Wska nik zdolno ci do regulowania zobowi za
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Zród o: opracowanie w asne na podstawie: Badania koniunktury GUS, Warszawa 1999 r.

W ostatnim kwartale '1998 roku produkcja chemicznych dóbr konsumpcyjnych

skutecznie opar a si za amaniu koniunkturalnemu, utrzymuj c zasadniczo poziom
aktywno ci gospodarczej z trzeciego kwarta u ubieg ego roku. Dowodzi to korzy ci z

odpowiednio wczesnego i radykalnego pokonania bariery konkurencyjnego importu.

Równie krótkookresowa prognoza nie przewiduje pojawienia si odroczonych w czasie
negatywnych tendencji.



Zmiany koniunkturalne w IV kwartale 1998 r.

Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz s omy i wikliny

Wska nik klimatu koniunkturalnego
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Badania koniunktury GUS, Warszawa 1999 r.

Koniec 1998 roku przes dzi o negatywnym kierunku zmian w zakresie produkcji oraz

zdolno ci do regulowania zobowi za . Pog bi swój spadek wska nik klimatu

koniunkturalnego. Wyniki bada wskazuj na zwi kszaj c si sk onno do korzystania z

krajowego kredytu, który sta si ta szy. Prognoza wskazuje na mo liwo sezonowej

poprawy sytuacji, zw aszcza, e nie wzrasta bariera konkurencyjnego importu.

 
 



Zmiany koniunkturalne w IV kwartale 1998 r.

Produkcja wyrobów z pozosta ych surowców niemetalicznych

Wska nik klimatu koniunkturalnego Wska nik zdolno ci do regulowania zobowi za
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Badania koniunktury GUS, Warszawa 1999 r.

W czwartym kwartale 1998 roku nast pi o zako czenie sezonowego cyklu w
budownictwie i wi kszo wska ników wykaza a spadek. Zwraca uwag fakt, e tym razem

spadek by g bszy ni w analogicznych okresach w poprzednich latach. Jednocze nie
ustabilizowa a si bariera konkurencyjnego importu i zwi kszy a sk onno do korzystania z

kredytów. Mo e to oznacza , e budowy b d w wi kszym stopniu finansowane przez

inwestorów ni w drodze kredytowania przez odbiorców.



Zmiany koniunkturalne w IV kwartale 1998 r.

Produkcja mebli

Wska nik klimatu koniunkturalnego

 

II II IV VI VIII II II W VI VIII

1956 1997

Wska nik produkcji

 

IV VI VIII || || IV VI VIII II II IV VI VIII

1995 1996 1997 1998

Wska nik zatrudnienia wobec produkcji

II II IV VI VIII

  

Wska nik zdolno ci do regulowania zobowi za

 

Wska nik bariery konkurencyjnego importu
 

30 

25 A
 20

15

1!)

|| rIVAX/V Vx/
 

5

C-   
I II III IV | II III IV I II III W I II III IV

1995 1996 1997 1998
 

Wska nik prognozy korzystania z kredytu
 

 80

7D 

50 A

40

A/v xv
 

30" . . ,i, .-

20 

 10 ...i ~ O . . . : . . : : . . . :   
I II III IV | II III IV I II III W I

1995 1998 1997 1998 II III IV  
 

 

. _kraj.

V v

 

 

.
_ & ___ ,- 'x_/ ' .x _/

I II III W I II III IV | II III IV | II III IV

1995 1996 1997 1995    
ród o: opracowanie w asne na podstawie: Badania koniunktury GUS, Warszawa 1999 r.

Sytuacj koniunkturaln w zakresie produkcji mebli nale y uzna za stabiln , z tendencj
do nieznacznej poprawy. Swiadczy o tym zmniejszenie si amplitudy waha sezonowych,
poprawa wska nika zdolno ci do regulowania zobowi za i utrzymanie pozycji
konkurencyjnej wi kszo ci przedsi biorstw. Popyt na meble pozostaje w cis ym zwi zku z
poda mieszka iw d u szym okresie koniunktura w tej ga zi b dzie zale a a od tendencji
zachodz cych w budownictwie.



Sprawozdanie z bada

przeprowadzonych w IV kwartale 1998 roku

W czwartym kwartale 1998 r. zosta y przeprowadzone jak zwykle dwojakiego rodzaju

badania: dotycz ce przedsi biorstw przemys owych oraz gmin. Przedsi biorstwa, oprócz ,

krótkookresowych ocen koniunktury, prosili my o opinie w sprawie konkurencyjno ci

firm i otoczenia konkurencyjnego. Gminy prosili my o dokonanie bilansu wydatków

inwestycyjnych w 1998 roku oraz o ocen atrakcyjno ci dla inwestorów.

W ankietyzacji bior udzia przedsi biorstwa i gminy z nast puj cych dawnych

województw:

. gorzowskie,

.kaliskie,

.koni skie,

. leszczy skie,

.pilskie,

. pozna skie,

. sieradzkie,

. Zielonogórskie.o
o
q
c
x
m
e
w
t
o

Przedsi biorstwa koniunktura bie ca

Podstaw krótkookresowej oceny koniunkturalnej s odpowiedzi firm. Poni ej przed-

stawiamy porównawczo wyniki uzyskane w latach 1996 1998.

. Ogólna sytuacja gospodarcza w stosunku do poprzedniego kwarta u w ocenie

przedsi biorstw:
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. Popyt na rynku Wewn trznym w stosunku do poprzedniego kwarta u:

 

 

I kwarta * 98 II kwarta III kwarta IV kwarta

nie zmieni si 3 1 % 34% 29% 27%

wzrós : istotnie 2% 3% 9% 5%

zauwa alnie 1 1% 23% 9% 24% 15% 37% 5% 19%

w ma ym stopniu 10% 12% 13% 9%

spad : istotnie 22% 21% 13% 26%

zauwa alnie 18% 46% 16% 42% 13% 34% 18% 54%

w ma ym stopniu 6% 5% 8% 10%
 

. Popyt na rynkach zagranicznych w stosunku do poprzedniego kwarta u:

 

 

| kwarta *98 11 kwarta 111 kwarta rv kwarta

nie zmieni si 56% 58% 45% 56%

wzrós : istotnie 4% 3% 4% 4%

zauwa alnie 5% 19% 6% 19% 4% 17% 4% 17%

w ma ym stopniu 10% 10% 9% 9%

spad : istotnie 10% - 8% 20% 11%

zauwa alnie 8% 25% 10% 23% 11% 38% 8% 27%

w ma ym stopniu 7% 5% 7% 8%
  



 

. Zagro enie konkurencyjnym importem:
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Na wykresach dotycz cych ogólnej sytuacji gospodarczej przedsi biorstw oraz oceny
produkcji W stosunku do poprzedniego kwarta u przedstawione s wy cznie oceny
pozytywne i negatywne. Zbli anie si do siebie linii ocen pozytywnych i negatywnych
oznacza pogorszenie si sytuacji w stosunku do poprzedniego kwarta u, natomiast ich
oddalanie si od siebie oznacza tendencj do poprawy sytuacji.

W czwartym kwartale 1998 r. nast pi o wyra ne za amanie si koniunktury

gospodarczej, co znalaz o swoje syntetyczne odbicie we wska niku klimatu
koniunkturalnego, ale tak e w ocenie ogólnej sytuacji gospodarczej i we wszystkich
pozosta ych wybranych wska nikach, które systematycznie publikujemy W biuletynie.

Wska nik oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w przedsi biorstwach odzwierciedla

wp yw wielu czynników, W tym przede wszystkim sytuacji W zakresie zobowi za i
nale no ci, zapasów, popytu i produkcji. W ostatnim kwartale 1998 r. Tylko 15%
respondentów stwierdzi o, e ogólna sytuacja gospodarcza w stosunku do poprzedniego
kwarta u (trzeciego 98) uleg a poprawie, a a 43% oceni o, e pogorszy a si . Tym
samym saldo koniunktury, jako ró nica mi dzy odpowiedziami pozytywnymi i

negatywnymi, przyj o warto ci ujenme i spad o z 6 do 28 w czwartym kwartale. Jak

wynika z wykresów, negatywne nastroje gospodarcze utrzymywa y si ju od pocz tku

1998 r., kiedy pojawi y si pierwsze skutki wprowadzanego przez rz d pakietu

stabilizacyjnego. Trzeba doda , e sposoby tzw. sch adzania gospodarki nie by y

drastyczne, a czynnikiem, który zadzia a równolegle i w tym samym kierunku by o

pogarszanie si warunków konkurencyjno ci i cz ciowo kryzys rosyjski. Gospodarka de

facto wkroczy a w faz rynku nabywcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Sytuacje

skomplikowa o wprowadzenie d ugo odraczanych reform spo ecznych.
Wska niki oceny ogólnej sytuacji gospodarczej przedsi biorstwa kumuluj w sobie

wp yw wielu czynników, st d s one bardziej wra liwe na zmiany otoczenia



gospodarczego. Ich warto ci s z regu y ni sze od wska ników, charakteryzuj cych
pojedyncze kategorie ekonomiczne.

Przyk adem tej prawid owo ci jest prezentowany W kolejno ci wska nik produkcji,
który informuje o zmianach, jakie zasz y z kwarta u na kwarta w tym zakresie. Wska nik
ten równie uleg pogorszeniu z ponad 20 w trzecim, a do 11 punktów w czwartym
kwartale. Saldo 11 punktów wynika z faktu, e 28 % respondentów oceni o zmiany W
produkcji jako korzystne W stosunku do poprzedniego kwarta u a 39 % jako niekorzystne.

Pogorszenie si sytuacji w zakresie poda y ma swoje ród o w spadku popytu, g ównie
na rynku wewn trznym. Jestto wyt umaczalne deficytem w handlu zagranicznym, co
oznacza praktycznie, e konsumenci zwrócili si w wi kszym stopniu ku towarom z
importu, a popyt na produkty krajowe spad . O tym, e popyt na produkty krajowe spad
informowa o w trzecim kwartale ubieg ego roku 34 % respondentów, a w analizowanym
czwartym kwartale ju 54 % badanych przedsi biorstw. Jednocze nie przeci tnie co pi te
przedsi biorstwo oceni o, e popyt na jego produkty wzrós . wiadczy to o dokonuj cej
si dywersyfikacji producentów i pog biaj cej si ró nicy mi dzy tymi, którzy odnosz
sukcesy rynkowe, mimo ogólnie z ej sytuacji koniunkturalnej, a tymi, którzy z trudem
znajduj nabywców na swoje produkty.

Popyt na rynkach zagranicznych natomiast nie uleg specjalnym zmianom w okresie
ostatniego pó rocza 1998 r., a nawet nieco si poprawi . Oznacza to, e w stosunku do
ogó u przedsi biorstw w kraju, przedsi biorstwa naszego regionu lepiej sobie radz z
dzia alno ci eksportow .

Fakt, e g ównym czynnikiem spadku aktywno ci gospodarczej przedsi biorstw jest
narastaj ca przewaga importu nad eksportem potwierdzaj wska niki zagro enia
konkurencyjnym importem. A 40% respondentów okre li o, e zagro enie
konkurencyjnym importem jest du e, co oznacza wzrost w stosunku do pocz tku 1996
roku o oko o 15 punktów. W stosunku do tego samego okresu (1996 rok) odsetek
optymistów, stwierdzaj cych, e zagro enie to jest niskie spad o po ow , tzn. z oko o 40
do 20 %.

Wzrost konkurencji jest korzystny dla konsumentów, ale wymaga znacznego wysi ku
ze strony producentów w celu dostosowania si do nowych warunków rynkowych.
Wyrazem presji konkurencyjnej jest spadek inflacji powoduj cy zmniejszenie W krótkim
okresie przychodów przedsi biorstw. W analizowanym czwartym kwartale ubieg ego
roku w 60% przypadków ceny z kwarta u na kwarta nie uleg y zmianie. Tylko 22%
respondentów zdecydowa o si na podwy szenie cen, w tym g ównie w granicach do 5%,
a wi c poni ej tempa inflacji. W pozosta ych przypadkach ceny uleg y obni eniu.

. Przeci tne ceny na produkty w stosunku do ubieg ego kwarta u:

I kwarta 98 II kwarta III kwarta IV kwarta

nie uleg y zmianie 41 % 61 % 60% 60%

wzros y w przedziale:
do 5% 37% 21% 21% 19%
6-10% 13% 4% 4% 3%
11-20% 2% 52% 0% 25% 1% 26% 0% 22%
ponad 20% 0% 0% 0% 0%

W pozosta ych, bilansuj cych si do 100% przypadkach, ceny spad y.  



Z punktu Widzenia przyczyn wzrostu cen sytuacja nie uleg a istotniejszej zmianie w

stosunku do prze omu z drugiego i trzeciego kwarta u, w którym to okresie,

przypomnijmy, wyra nie spad o znaczenie czynnika p ac i cen surowców krajowych W
nap dzaniu inflacji. Tym razem charakterystyczny jest wzrost znaczenia innych przyczyn,

do których mo na zaliczy wzrost kosztów z tytu u wzrostu cen energii, paliw, us ug

transportowych, cen zaopatrzeniowych innych dóbr ni surowce, a tak e ustalenie

minimalnych cen na cukier (przemys spo ywczy). «

Przyczyny wzrostu cen w poszczególnych kwarta ach W trzech kolejnych latach

1996 1998 obrazuj poni sze wykresy:
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W zakresie przyczyn wzrostu cen wyniki nie sumuj si do 100%, poniewa

ankietowane przedsi biorstwa mog y udzieli kilku odpowiedzi.

Wyniki bada przeprowadzonych w IV kwartale 1998 roku, po dokonaniu porówna z

poprzednimi kwarta ami, prowadz do nast puj cych wniosków:

. Prognoza na czwarty kwarta 1998 r., uwzgl dniaj ca takie cztery elementy jak:

ogólna sytuacja gospodarcza, popyt na rynku wewn trznym, popyt na rynkach

zagranicznych i produkcja okaza a si w cz ci dotycz cej dwóch ostatnich

czynników bardziej zbli ona do realizacji, a w cz ci dotycz cej dwóch pierwszych

elementów zdecydowanie zbyt optymistyczna. Producenci nie przewidzieli znacznego

za amania popytu na rynku wewn trznym.

. Dalszemu pogorszeniu uleg a sytuacja konkurencyjna przedsi biorstw, mierzona

wska nikiem zagro enia konkurencyjnym importem. 40% respondentów oceni o to
zagro enie W czwartym kwartale 1998 r. jako znaczne. 



0 Informacje dotycz ce poziomu cen dowodz dalszego spadku wska nika inflacji.

Z punktu widzenia przyczyn wzrostu cen zmiany nast pi y w zakresie wzrostu

znaczenia takich elementów kosztowych jak ceny energii, paliw, us ug
transportowych i innych dóbr zaopatrzeniowych poza surowcami.

. Prognoza na pierwszy kwarta 1999 roku jest negatywna, ale lepsza w stosunku do

osi gni tych wyników w czwartym kwartale ubieg ego roku. Pozwala to oczekiwa
nieznacznego wzrostu aktywno ci gospodarczej przedsi biorstw, a przynajmniej

zahamowania dalszego spadku koniunktury.

Krótkookresowa prognoza na pierwszy kwarta 1999:
 

 

 

W pierwszym Ogólna sytuacja Popyt na rynku Popyt na rynkach Produkcja

kwartale 1999 gospodarcza wewn trznym zagranicznych

poprawi si 17% 24% 20% 31%

nie ulegnie zmianie 51% 45% 70% 44%

pogorszy si 32% 31% . 10% 25%      
Prognoza sytuacji gospodarczej na pierwszy kwarta 1999 r.
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Przedsi biorstwa

konkurencyjno firm i otoczenie konkurencyjne

Zmieniaj ce si warunki konkurencyjno ci dla polskich przedsi biorstw na rynku
krajowym i na rynkach zagranicznych sk aniaj do zasi gni cia opinii przedsi biorstw na
temat znaczenia czynników si y konkurencyjnej oraz oceny tzw. otoczenia»
konkurencyjnego, rozumianego jako Wp yw takich czynników jak: rywalizacja w ród
istniej cych firm, bariery wej cia na rynek, si a przetargowa dostawców i nabywców oraz
zagro enie ze strony produktów i us ug konkurencyjnych.

Wyniki ankietyzacji przedstawiaj tabele 1 i 2 oraz wybrane prezentacje graficzne.

Tabela 1. Znaczenie czynników si y konkurencyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

znaczenie czynników si y konkurencyjnej

wyszczególnienie rynek krajowy rynek zagraniczny

du e rednie ma e du e rednie ma e
a. konkurencyjne ceny 71% 24% 5% 70% 21% 9%
b. reklama, promocja 31% 47% 22% 24% 38% 38%
c. wysokajako 63% 32% 5% 81% 15% 4%
d. obni anie kosztów ca kowitych 56% 35% 9% 52% 35% 13%
e. budowanie marki firmy 37% 49% 14% 50% 28% 23%
f. tworzenie znaków towarowych 13% 36% 51 % 19% 36% 45%
g. badania marketingowe 26% 43% 31% 22% 43% 35%
h. cena si y roboczej 31% 50% 19% 44% 37% 19%
i. nowoczesna technologia 55% 36% 9% 73% 19% 8%
j. nowoczesne zarz dzanie 45% 47% 8% 50% 38% 12%
k. niewielka liczba produktów 1 1% 34% 55% 12% 34% 54%

1' 2235553118 1 ró mcowame 45% 37% 18% 30% 47% 23%
m. zwi kszanie udzia u w rynku 52% 37% 11% 37% 33% 30%     
 

ród o: badania w asne; Wy sza Szko a Bankowa

Jak wynika z powy szej tabeli, przedsi biorstwa nadal przywi zuj ró ne znaczenie do
tych samych czynników z punktu widzenia rynku krajowego i zagranicznego. W ostatnich
dwóch latach ró nice te uleg y zasadniczemu zmniejszeniu. Ci gle jednak, przyk adowo
budowanie marki firmy czy tworzenie znaków towarowych jest postrzegane pozytywnie
bardziej z punktu widzenia rynków zagranicznych. Konkurencja wymusza te
przywi zywanie relatywnie wi kszej wagi do wysokiej jako ci produkcji oraz obni ania
kosztów (cena si y roboczej). '

Bior c pod uwag jedynie du e znaczenie danego czynnika mo na przedstawi
nast puj ce rankingi istotno ci dla obu rynków:



Rynek krajowy:

a. konkurencyjne ceny

b. wysoka jako

c. nowoczesna technologia

d. obni anie kosztów ca kowitych

e. zwi kszanie udzia u w rynku
f. nowoczesne zarz dzanie

g. rozszerzanie i ró nicowanie asortymentu

h. budowanie marki firmy
i. reklama, promocja

j. cena si y roboczej

k. badania marketingowe

1. tworzenie znaków towarowych

m. niewielka liczba produktów
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Rynki zagraniczne:

a. wysoka jako

 

 

 

 

b. nowoczesna technologia 90%

c. konkurencyjne ceny 30%
d. obni anie kosztów ca kowitych 70%
e. nowoczesne zarz dzanie 60%

f. budowanie marki firmy 50%

g. cena si y roboczej 40% *

h. zwi kszanie udzia u w rynku 30%

i. rozszerzanie i ró nicowanie asortymentu 383

j. reklama, promocja 0% _
k. badania marketingowe

1. tworzenie znaków towarowych

m. niewielka liczba produktów
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Zestawienie obu rankingów uwidacznia, e pierwsze cztery czynniki s wspólne W
odniesieniu do rynku krajowego i rynków zagranicznych, ale wyst puj w innych
konfiguracjach. Na rynku krajowym nadal najwa niejszym-czynnikiem jest cena, a na
rynkach zagranicznych wysoka jako . W zakresie kolejno ci pierwszych trzech
czynników nie wyst pi y adne zmiany w stosunku do badania przeprowadzonego przed
rokiem. Istotna zmiana polega na awansie na czwarte miejsce czynnika obni ania
kosztów ca kowitych. Dotyczy to zarówno rynku kraj owego, jak| rynków zagranicznych.
wiadczy to o tym, e gospodarka wesz a W now jako ciowo faz , w której utrzymanie

b d zwi kszenie zysku przy obni aj cej si inflacji jest mo liwe poprzez utrzymywanie
rygorów kosztowych, to znaczy obni anie przeci tnego kosztu ca kowitego na jednostk
produkcji. Nale y przypuszcza , e w polskiej gospodarce w najbli szej przysz o ci z
wi ksz si zacznie si uzewn trznia problem tak zwanej efektyWnej skali produkcji.
Oznacza to poszukiwanie optymalnej wielko ci przedsi biorstwa z punktu widzenia
kszta towania si kosztów jednostkowych.

Na sytuacj przedsi biorstwa wp ywa te otoczenie konkurencyjne, którego znaczenie
mierzy si si oddzia ywania charakterystycznych czynników, które przedstawia tabela 2.  



Tabela 2. Znaczenie otoczenia konkurencyjnego firm

 

 

 

 

 

 

      

znaczenieCzynniki _
du e rednie ma e

a. rywalizacja w ród istniej cych firm 76% 21% 3%
b. bariery wej cia na rynek dla nowych firm 44% 44% 12%
c. si a przetargowa dostawców 46% 40% 14%
d. si a przetargowa nabywców 26% 53% 21%
e. zagro enie ze strony produktów i us ug substytucyjnych 27% 40% 33%
 

ród o: badania w asne; Wy sza Szko a Bankowa

W stosunku do ocen sprzed roku wi ksze znaczenie przypisuje si zagro eniu ze strony
produktów i us ug substytucyjnych, sile przetargowej dostawców, a tak e rywalizacji
w ród istniej cych firm. To ostatnie jest czynnikiem najcz ciej wskazywanym (76%
respondentów). '

Ilustracj graficzn ró nic w ocenie poszczególnych czynników si y konkurencyjnej
przedsi biorstw s poni sze wykresy (na podstawie tabeli 1).
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Gminy atrakcyjno dla inwestorów

Po przeprowadzeniu reformy administracyjnej kraju sytuacja gmin uleg a zmianie.

' Intencj przeprowadzonego sonda u W ród 205 gmin Wielkopolski by o zebranie opinii

na temat ich atrakcyjno ci inwestycyjnej w roku 1998, a wi c roku poprzedzaj cym nowe

usytuowanie gmin w strukturze administracyjnej. W pierwszej kolejno ci przedstawiamy

tendencje zmian, jakie zasz y w 1998 r. w stosunku do roku 1997 W kwestii wydatków

inwestycyjnych gmin.

Wydatki inwestycyjne gmin Udzia wydatków inwestycyjnych

w 1998 r. w stosunku do 1997 r. w wydatkach ogó em w 1998 r.

(ceny realne) w stosunku do 1997 r.

. wzros y 65% . wzrós 60%

. pozosta y bez zmian 11% . pozosta bez zmian ' 10%

. spad y 24% . spad 30%

Wydatki inwestycyjne gmin Udzia dochodów w asnych gmin

na jednego mieszka ca w 1998 r. w dochodach ogó em W 1998 r.

w stosunku do 1997 r. W stosunku do 1997 r.

. wzros y 62% . wzrós 52%

. pozosta y bez zmian 7% . pozosta bez zmian 24%

. spad y 31% . spad 24%

Udzia subwencji ogólnej w ogólnych Poziom wyniku finansowego gmin

dochodach gmin w 1998 r. w 1998 r.

w stosunku do 1997 r. w stosunku do 1997 r.

. wzros y 57% . wzrós 42%

. pozosta y bez zmian 21% . pozosta bez zmian 32%

. spad y 22% . spad 27%

Jak wynika z zaprezentowanych danych wydatki inwestycyjne gmin w 1998 roku w

porównaniu z 1997 rokiem wzros y w wi kszo ci badanych gmin. Nale y podkre li , e

odpowiednie odsetki zawarte w zestawieniach informuj jedynie o tym, e przyk adowo

65% respondentów wyrazi o opini , e wydatki wzros y, a nie informuj o dynamice

wzrostu tych wydatków.

W tym kontek cie stosunkowo najmniej korzystnie przedstawiaj si wyniki dotycz ce

poziomu wyniku finansowego gmin, bowiem cznie W 59% przypadków wynik ten

pozosta bez zmian b d spad .  



W ogólnej sumie wydatków inwestycyjnych zdecydowana wi kszo badanych gmi
(78%) zadeklarowa a, e w 1998 r. podj a inwestycje podnosz ce atrakcyjno dl
inwestorów. Dotyczy y one g ównie w kolejno ci: poprawy infrastruktury, promoq
gminy, wspó pracy z regionami krajów Unii Europejskiej.
W wyniku podj tych inwestycji w przeci tnie co trzeciej gminie nast pi wzrost liczb;

miejsc pracy; 10% gmin sformu owa o opini , e wzrost liczby miejsc pracy nast pi &
wyniku inwestycji zagranicznych.

Podj te inwestycje, z podzia em na krajowe i zagraniczne mia y miejsce ?
nast puj cych rodzajach dzia alno ci:

 

 

 

 

  

rodzaj dzia alno ci inwestycje krajowe inwestycje zagraniczne

produkcyjna 17% 7%

budowlana 28% 1 %

handlowa 17% 4%

inna 3 l% 3%    
Inwestorom, którzy podj li przedsi wzi cia inwestycyjne na terenie danej gminy

sprzyja y zdaniem respondentów nast puj ce czynniki:
sprzyjaj cy poziom infrastruktury 100% odpowiedzi
korzystne warunki lokalizacyjne 99%
tania si a robocza 73%
korzystne warunki nabycia gruntów 65%
poziom kwalifikacji mieszka ców 35%
sprzyjaj ca atmosfera spo eczna 33%

blisko surowców 26%

inne 8%

Pozytywn informacj uzyskan z bada jest, e do 2000 roku 63% gmin przewiduje
utrzymanie tempa inwestycji, a 21% wzrost tego tempa. Z uzyskanych licznych
informacji na temat kierunków przewidywanych inwestycji wy ania si obraz, e
Wi kszo wydatków b dzie skierowana na infrastruktur i ochron rodowiska, a w
dalszej kolejno ci, na dzia alno przemys ow i budowlan

 



Powiaty ziemskie kompetencje a rodki bud etowe

Jedn z podstawowych innowacji wprowadzonych w ramach reformy administracji

publicznej jest reaktywowanie po prawie 24 letniej przerwie powiatów. Jednakze W

zamy le twórców reformy maj to by w swej istocie zupe nie inne jednostki ni te, które

funkcjonowa y do 1975 roku, a podstawowa ró nica polega na przyznaniu obecnym
powiatom cechy samorz dno ci i, co si z tym Wi e, niezale no ci w stosunku do

struktur administracji rz dowej. Nie od dzi jednak Wiadomo, i prawdziwa

samorz dno jest ci le powi zana z samodzielno ci finansow . Ankieta skierowana do

powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego mia a na celu uzyskanie opinii na ten

temat u progu funkcjonowania reformy. Na ankiet odpowiedzia o 11 powiatów, a ich

opinie potraktujemy tutaj jako reprezentacj opinii ogó u powiatów ziemskich
Wielkopolski.

Generalnie rzecz bior c powiaty uwa aj , e przyznany im zakres kompetencji jest

raczej zgodny z oczekiwaniami: 64% respondentów .uzna o, e jest zgodny w du ym, a

36% e w ma ym stopniu. Ta druga grupa powiatów bardzo ró nie widzi jednak te
dziedziny, W których zakres kompetencji jest zbyt w ski lub zbyt szeroki w stosunku do

oczekiwa . W pierwszym przypadku naj cz ciej wymieniano brak mo liwo ci stymulacji

procesów rozwojowych na terenie powiatu, a tak e s abe powi zania mi dzy
funkcjonowaniem gmin i powiatu, a w drugim nadmierne kompetencje w zakresie

opieki spo ecznej, która ~ jak zaznaczono w jednej z ankiet winna by realizowana

bli ej rodziny i obywatela, a zatem winna znajdowa si w kompetencji gmin. Je li

chodzi o wielko rodków finansowych, którymi dysponuj powiaty, to odpowiedzi

wykaza y absolutn zgodno opinii: 100% respondentów stwierdzi o, e s one

niezgodne z przyznanym zakresem kompetencji. Niedobór rodków dotyczy przede
wszystkim nast puj cych dziedzin:

o wiata i wychowanie 82% odpowiedzi,

administracja 55%,

opieka spo eczna 36%,

drogi publiczne 36%

kultura 27%.~

Tak sam zgodno opinii wykazali respondenci w przypadku pytania o to, czy ród a

rodków finansowych odpowiadaj potrzebom powiatu: uzyskano 100% odpowiedzi, e

nie odpowiadaj . Oczywi cie wszystkie powiaty stwierdzi y, e nale a oby te rodki

zwi kszy (co jest powtórzeniem opinii wyra onej przy okazji odpowiedzi na poprzednie

pytanie), przy czym, ich zdaniem, nale a oby przede wszystkim zwi kszy rodki
pochodz ce z:

udzia u w PIT 100% odpowiedzi,

cz ci o wiatowej subwencji ogólnej 91%,

~ dotacji na zadania z zakresu administracji rz dowej 82%,

innych dochodów w asnych . 64%,

_ cz ci wyrównawczej subwencji ogólnej 64%.

Co ciekawe, w pojedynczych przypadkach powiaty stwierdza y, e nale a oby zmniejszy
rodki pochodz ce z dotacji na zadania w asne oraz cz ci drogowej subwencji.  



 

Powiaty, zapytane 0 g ówne kierunki ogó u wydatków bud etowych w 1999 roku,
wymienia y najcz ciej cztery nast puj ce dziedziny:

o wiata i wychowanie 91% odpowiedzi,
opieka spo eczna 55%,

drogi publiczne (i transport) 55%,
bezpiecze stwo publiczne 36%.

Ostatnie pytania dotyczy y udzia u wydatków inwestycyjnych w ca o ci tegorocznych
wydatków bud etowych powiatu oraz g ównych kierunków inwestycji. Je li chodzi o
pierwsz kwesti , to a 36% respondentów z braku rodków nie przewiduje w tym
roku jakichkolwiek inwestycji. W pozosta ych przypadkach przewidywany udzia
inwestycji waha si mi dzy 0,5% a 14,5%, a rednia arytmetyczna dla wszystkich
respondentów wynosi 3,7% ogó u wydatków bud etowych. Powiaty, które zak adaj
dokonanie w tym roku inwestycji zamierzaj je realizowa g ównie w zakresie o wiaty
oraz drogownictwa (po 57% odpowiedzi), a W mniejszym stopniu w zakresie
administracji (np. komputeryzacja starostwa) i'stra y po arnej (po 29%).

Jak wi c wida , ankieta ewidentnie potwierdzi a wyra an ju w prasie i telewizji
opini o niewystarczaj cym w stosunku do posiadanych kompetencji zaopatrzeniu
powiatów w stosowne rodki finansowe. W zwi zku z tym powstaje obawa, i powiaty,
nie posiadaj c niezale no ci finansowej, nie b d w stanie skonsumowa swojej
ustawowo zapisanej samorz dno ci.

P.S. Dane uzyskane od respondentów w ramach drugiej cz ci ankiety wykorzystane
zostan W kolejnych numerach Regionalnego Biuletynu WSB .



Pomiary konkurencyjno ci przedsi biorstwa

Marian Gorynia

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Katedra Handlu Mi dzynarodowego

Mimo niejasno ci wyst puj cych w literaturze w zwi zku z definiowaniem poj cia
konkurencyjno ci przedsi biorstwa, dla potrzeb niniejszego opracowania przyj to, e
konkurencyjno oznacza umiej tno osi gania i/lub utrzymywania przewagi
konkurencyjnej. Tak rozumian konkurencyjno mo na traktowa jako synonim
zdolno ci konkurencyjnej przedsi biorstwa. Próby pomiaru konkurencyjno ci
przedsi biorstwa powinny wi c i w kierunku identyfikacji zmiennych okre laj cych
zdolno osi gania przez przedsi biorstwo przewagi konkurencyjnej.

Mo na wyró ni dwa sposoby analizy pozycji konkurencyjnej:

1. analiz pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa wed ug Z. Pier cionka,

2. koncepcj oceny pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa wed ug W.J. Otty.

Z. Pier cionek w Strategii rozwoju firmy proponuje trzy etapy analizy w ocenie
pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwal. Pierwszy etap obejmuje wska niki pozycji
konkurencyjnej, pozwalaj ce na ocen czy istnieje przewaga konkurencyjna i jaka ona
jest du a. Drugi etap dotyczy analizy czynników bezpo rednich, determinuj cych pozycj
konkurencyjn przedsi biorstwa na rynku, a trzeci analizy czynników po rednich. Etap
drugi i trzeci analizy to ocena róde przewagi konkurencyjnej.

Wska nikami, zdaniem autora metody, najpe niej okre laj cymi pozycj
konkurencyjn przedsi biorstwa s :

1. udzia przedsi biorstwa W rynku (segmencie rynku) i tendencje zmian tego udzia u
na przestrzeni okre lonego odcinka czasu,

2. sytuacja finansowa przedsi biorstwa oraz tendencje jej zmian. .
Jest przy tym istotne, aby obydwa wska niki by y rozpatrywane cznie, gdy przedsi -

biorstwo mo e mie wzgl dnie wysoki udzia w rynku W rezultacie stosowania niskich
cen, a to nie wiadczy jeszcze o jego przewadze konkurencyjnej. Wysoki udzia w rynku,
stabilny b d rosn cy, oraz dobra sytuacja finansowa przedsi biorstwa wiadcz o wyso-
kiej pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa. Niski udzia W rynku, utrzymuj cy si
przez d u szy okres, nale y ocenia jako s ab pozycj konkurencyjn . Natomiast rosn cy
udzia przy pozytywnych wynikach finansowych interpretujemy jako wzmocnienie pozy-
cji konkurencyjnej i dostrzegamy perspektywy na osi gni cie dobrej pozycji w sektorze.

Drugim etapem analizy pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa jest okre lenie
podstawowych czynników determinuj cych udzia przedsi biorstwa w rynku oraz jego
sytuacj finansow na tle konkurencji.

Podstawowymi czynnikami s :

. jako i nowoczesno produktu,

0 cena produktu,

 

' Z Pier cionek, Strategia rozwoju firmy, PWE, Warszawa 1996, s.l47.  



 

. system sprzeda y i serwisu,

. renoma przedsi biorstwa.

Poziom jako ci i nowoczesno ci, cena oraz zdolno ci marketingowe s
zdeterminowane z kolei przez technologi i organizacj produkcji, jako si y roboczej, a
przede wszystkim przez system zarz dzania, organizacj , motywacj , informacj . Analiza
wp ywu tych czynników stanowi trzeci etap analizy pozycji konkurencyjnej
przedsi biorstwa? '

Koncepcja oceny pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa wed ug W.]. Otty ró ni si
istotnie od poprzedniej. Poprawna diagnoza pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa, jej
analiza i wreszcie ocena, jawi si jako pierwsze i zarazem najistotniejsze czynno ci w
wiadomym wyborze miejsca okre lonego przedsi biorstwa w sektorze oraz

kszta towaniu strategii eksportowej danego przedsi biorstwa3.
Na ocen pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa sk ada si zarówno charakterystyka

zewn trznych uwarunkowa rynku, jak i ocena potencja u konkurencyjnego
przedsi biorstwa. Diagnoza i analiza pozycji konkurencyjnej stanowi natomiast
podstaw do sformu owania wniosków i propozycji zmierzaj cych do ewentualnego
przekszta cenia struktury rynku i zmian w mechanizmach jego funkcjonowania.
W praktycznych próbach pomiaru konkurencyjno ci (potencja u konkurencyjnego)

nale y raczej d y do sporz dzenia listy zmiennych, które s istotne dla konkurowania W
danej bran y. Czynniki determinuj ce odniesienie sukcesu w walce konkurencyjnej s
bowiem do silnie zró nicowane bran owo du e rozbie no ci wyst puj na przyk ad
pomi dzy bran elektroniki u ytkowej i bran hutnictwa elaza.

Po identyfikacji zmiennych okre laj cych potencja konkurencyjny drugim krokiem
jest okre lenie charakteru tych zmiennych ze wzgl du na mo liwo ci ich mierzenia.

Trzeci krok polega na okre leniu wag zidentyfikowanych zmiennych. Poszczególne
czynniki (zmienne) mog bowiem w ró nym stopniu przyczynia si do osi gni cia przez
firm przewagi konkurencyjnej. Szacowanie wag mo na przeprowadzi z
wykorzystaniem metody ekspertów, doskonale orientuj cych si w warunkach
konkurowania na danym rynku bran owym. Wagi mo na okre li na dwa sposoby.
Pierwszy sposób polega na przypisaniu poszczególnym zmiennym wspó czynników
(wyra onych w % lub w u amku), których suma wynosi b dzie 100% lub 1 w zale no ci
od przyj tego sposobu ich wyra enia. Drugi sposób wychodzi z za o enia, e znaczenie
(waga) jednych czynników mo e stanowi wielokrotno znaczenia innych czynników
(np. mo na przyj wag 1 dla czynnika ma o wa nego, 2 dla czynnika rednio wa nego i
3 dla czynnika bardzo wa nego). W tym miejscu nale y zaznaczy , e w niektórych
próbach praktycznego pomiaru pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa przyjmuje si
upraszczaj ce za o enie, e wszystkie czynniki sukcesu s równie istotne. Wskazuje si
jednak, e jest to podej cie mniej zaawansowane koncepcyjnie, a wyniki jego
zastosowania mog si do istotnie ró ni od wyników pomiaru z u yciem
zró nicowanych wag poszczególnych czynników sukcesu. Odmienne wyniki pomiaru
mog prowadzi do wyci gni cia fa szywych wniosków o usytuowaniu konkurencyjnym
danej firmy w stosunku do rywali.

 

2 Ibidem s. 149

3 Por. W.J. Otta, Pozycja konkurencyjna polskich przedsi biorstw na rynkach zagranicznych, w: Problemy
mi dzynarodowej wspó pracy gospodarczej, Zeszyty Naukowe AE, nr 148, Pozna 1987.



Czwarty krok to przygotowanie skal, z pomoc których b dzie wykonywany pomiar

poszczególnych zmiennych i samo dokonanie pomiaru. Skale musz zawiera okre lon

ilo stopni, które powinny jednoznacznie korespondowa z rzeczywistymi sytuacjami,

spotykanymi w praktyce konkurencji W danej bran y.

Pi ty krok powinien doprowadzi do sprecyzowania kompleksowej oceny

konkurencyjno ci przedsi biorstwa. Ocena ta musi uwzgl dnia oceny cz stkowe,

formu owane z punktu widzenia rozmaitych czynników (zmiennych) potencja u

konkurencyjnego. czna ocena konkurencyjno ci przedsi biorstwa umo liwia

dokonanie porówna z takimi samymi ocenami przygotowanymi dla konkurentów.

Zarysowana procedura oceny konkurencyjno ci przedsi biorstwa jest podobna do

rozwi za spotykanychw literaturze. Na przyk ad G. Gierszewska i M. Romanowska

proponuj nast puj cy schemat punktowej oceny kluczowych czynników sukcesu:

1. zastanów si , jakie czynniki w analizowanym sektorze rozstrzygaj o sukcesie

przedsi biorstwa. Wykorzystaj jako pomoc list grup KCS (kluczowych czynników

sukcesu). Wypisz czynniki najwa niejsze dla ka dej grupy KCS.

2. nadaj ka demu z czynników wag od 1 do 3 (l mniej wa ny, 2 rednio wa ny,

3 bardzo wa ny).

3. zastanów si , czy W Twoim przedsi biorstwie poszczególne czynniki s s ab czy
mocn stron , i nadaj im warto punktow (1,2 punkty s aba strona, 3 punkty

na rednim poziomie, 4,5 punktów mocna strona).

4. pomnó warto czynników przez wagi i zsumuj.

5. zrób zestawienie s abych (1,2 pkt.) i mocnych (4,5 pkt.) stron przedsi biorstwa.

6. za pomoc tego samego schematu dokonaj oceny twoich najwa niejszych

konkurentów i zrób list rankingow przedsi biorstw sektora od najlepszego

(maj cego najwi ksz liczb punktów) do naj gorszego.4

Do oceny pozycji konkurencyjnej, oprócz zaprezentowanych metod o charakterze

ilo ciowym, mo na tak e wykorzysta metody kwalifikowane jako jako ciowe.

Przyk adem mo e by profil pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa? Wykre lenie

profilu odbywa si na podstawie ocen silnych i s abych stron przedsi biorstwa wed ug

nast puj cej skali:

~ 4 powa na ujemna przewaga (severe competitive disadvantage)

rednia ujemna przewaga (mild competitive disadvantage)

E pozycja równa redniemu konkurentowi (equal competitive standing)

+ rednia przewaga konkurencyjna (mild competitive advantage)

++ du a przewaga konkurencyjna (great competitive advantage).

Kszta t profilu wskazuje na usytuowanie konkurencyjne danego przedsi biorstwa w

stosunku do jego przeci tnego rywala.
Pomiar konkurencyjno ci przedsi biorstwa wi e si z wyst powaniem kilku

dodatkowych problemów i trudno ci. S to:

1. problemy metodyczne zwi zane z pomiarem,

 

4 G.Oierszewska, M.Romanowska, Analiza strategiczna przedsi biorstwa, PWE, Warszawa 1995, 5.220 - 221.

5 A.C.Hax, N.S.Majluf, Strategic Management. Art Integrative Perspective, Prentices Hall, Engelwood Cliffs

1984, s. 162 - 163.  



 

2. dost p do danych,

3. interpretacja wyników pomiaru,
4. dynamiczny charakter pozycji konkurencyjnej.
Problemy metodyczne najcz ciej wyst puj ce przy pomiarze to przypisanie wag

poszczególnym czynnikom sukcesu oraz przygotowanie skal do pomiaru kompetencji
przedsi biorstwa. Dla okre lenia znaczenia czynników sukcesu nie wystarczy zebranie
indywidualnych opinii ekspertów. Cz sto wskazane jest przedyskutowanie i wyja nienie
punktów spornych. Trudne do przecenienia znaczenie ma tak e operowanie precyzyjnymi
definicjami poszczególnych czynników sukcesu uczestnicy pomiaru musz bowiem
dok adnie wiedzie , co jest przedmiotem pomiaru. Istotne trudno ci wyst puj tak e na
etapie budowy skali do oceny czynników sukcesu. Ka dy czynnik oceniany jest
zazwyczaj wed ug skali zawieraj cej okre lon liczb punktów. Dla ka dego czynnika
sukcesu nale y okre li jakie sytuacje konkurencyjne odpowiadaj poszczególnym
punktom skali. Niezmiernie istotne jest zdefiniowanie atrybutów (pomiarów czynników
sukcesu) tak zwanego przeci tnego konkurenta, który jest zazwyczaj punktem odniesienia
przy wystawianiu ocen.

Pomiar pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa ma sens Wtedy, kiedy dysponujemy
zbiorem precyzyjnych informacji o konkurentach, które s cz sto trudne do zdobycia.
Braki informacji mog mie szczególnie du e rozmiary w przypadku porówna z
rywalami z rynków zagranicznych. Z do wiadczenia konsultingowego autora wynika, e
w tej dziedzinie w niektórych przedsi biorstwach wyst puje przewaga formy nad tre ci .
Metody pomiaru konkurencyjno ci s w polskich przedsi biorstwach stosunkowo s abo
znane by mo e dlatego postrzegane s jako atrakcyjne i nowatorskie. Ch ich
stosowania nie jest jednak czysto podbudowana istnieniem odpowiednich zbiorów danych
o konkurentach.

Je li chodzi o interpretacj wyników pomiaru, to nale y zaleca du ostro no .
Rezultaty zastosowania jednej metody pomiaru nie mog by absolutyzowane. Nale y je
skonfrontowa z wynikami uzyskanymi za pomoc innych narz dzi. Zebrane oceny
pozycji konkurencyjnej powinny zosta przedyskutowane przez grono oceniaj ce.
Wyja nienie wszelkich w tpliwo ci zwi zanych z uzgodnieniem oceny pozycji
konkurencyjnej przedsi biorstwa umo liwia szybsze dochodzenie do konsensusu przy
podejmowaniu najwa niejszych decyzji strategicznych.

Dynamiczny charakter pozycji konkurencyjnej oznacza jej zmienno w czasie.
Okre lona ex post pozycja nie jest dana raz na zawsze. Musz by podejmowane
dzia ania zmierzaj ce do jej poprawy lub utrzymania. Ocena pozycji konkurencyjnej z
perspektywy ex ante nastr cza o wiele wi cej trudno ci. Znane s bowiem tylko
dotychczasowe posuni cia strategiczne g ównych rywali, natomiast Wiedza na temat ich
zamierze w przysz o ci jest zazwyczaj fragmentaryczn .


