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Streszczenie 

 
Przedsiębiorstwa prywatne stanowią podstawowe miejsce pracy dla Polaków, dla-

tego warto analizować ich rozwój. Z tego względu celem artykułu jest przedstawienie 
aktualnych determinant rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Dlatego przeanalizowano 
podział warunków gospodarowania, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie  
i rozwój przedsiębiorstw. Dodatkowo scharakteryzowano najważniejsze elementy, takie 
jak konkurencyjność i efektywność zarządzania, mające bezpośrednie przełożenie na 
sensowność istnienia danej działalności. Przedstawiono także aktualne bariery rozwoju 
przedsiębiorstw w Polsce. Artykuł w całości daje obraz najistotniejszych elementów 
wpływających i determinujących działalność przedsiębiorstw prywatnych. 

 
Słowa kluczowe: warunki gospodarowania, efektywność zarządzania, konkurencja, 

determinanty działalności, przedsiębiorstwo prywatne. 
 
 
Wprowadzenie 

 
Proces globalizacji oraz zmiany w warunkach gospodarowania i konkuro-

wania spowodowały konieczność zmian w podejściu do zarządzania przedsię-
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biorstwem. Dlatego od przedsiębiorstw, jako podstawowego podmiotu w go-
spodarce rynkowej, oczekuje się umiejętności dostosowania zadań i funkcji 
oraz metod organizacji pracy i zarządzania do radykalnie zmieniających się 
uwarunkowań ich działalności. Umiejętność dostosowywania się do otoczenia 
(jego złożoności, struktury i dynamiki) i wymogów gospodarki rynkowej decy-
duje o efektach działalności i możliwościach rozwoju każdego przedsiębior-
stwa. Dostosowanie firm objawia się poprzez realizację różnorodnych przed-
sięwzięć innowacyjnych i restrukturyzacyjnych. Gospodarka rynkowa z jednej 
strony stwarza przedsiębiorstwu określone warunki działania (gospodarowania), 
dzięki którym może ono realizować swoje cele, z drugiej strony stawia przed 
nim wymagania, którym przedsiębiorstwo dla zapewnienia sobie względnej 
trwałości egzystencji musi sprostać. Celem artykułu jest ukazanie czynników 
determinujących rozwój przedsiębiorstw. Przedstawiono czynniki wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz bariery rozwoju firm w Polsce wpływające na sposób i moż-
liwości gospodarowania. 

 
 

1. Zewnętrzne i wewnętrzne warunki gospodarowania przedsiębiorstw 
 
Rozwój przedsiębiorstwa jest procesem niezbędnym w celu przetrwania 

i dalszego funkcjonowania na rynku. Prowadzi do zmian poziomu i struktury 
elementów składowych przedsiębiorstwa. Rozwój przedsiębiorstwa zależy za-
równo od zewnętrznych, jak i wewnętrznych czynników warunkujących funk-
cjonowanie firmy. Uwarunkowania zewnętrzne, czyli te, na które firma ma 
ograniczone możliwości oddziaływania, stanowi szeroko rozumiane otoczenie, 
z którego zasobów przedsiębiorstwo korzysta i którego potrzeby zaspokaja. 
Czynniki wewnętrzne, czyli te, na które firma ma możliwość bezpośredniego 
wpływu, determinują rozwój przedsiębiorstwa. Wśród nich najczęściej wymie-
niane są czynniki o charakterze kapitałowym i intelektualnym.  

Przedsiębiorstwa zawsze funkcjonują w określonym otoczeniu zewnętrz-
nym. Działają w konkretnym regionie w powiązaniu z państwem i innymi fir-
mami. Otoczenie stwarza im pewne szanse i możliwości, ale jednocześnie sta-
wia przed nimi wymogi i ograniczenia. Natomiast zdarza się, że firmy pośred-
nio przez swoje funkcjonowanie wpływają na otoczenie zewnętrzne i w więk-
szym lub mniejszym stopniu określają jego charakter. Jednak dzieje się tak 
głównie w przypadku podmiotów lub grupy podmiotów, które mają na rynku 
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duże znaczenie przetargowe, czyli ich decyzje mają wpływ na cały sektor. Na-
tomiast otoczenie, w którym funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, staje 
się coraz bardziej złożone i zmienne oraz narzuca bezwzględną konieczność 
przystosowania się do niego wszystkich firm. Dodatkowo wzrasta liczba pod-
miotów gospodarczych i instytucji, które wpływają na funkcjonowanie przed-
siębiorstw, a sam zakres powiązań przedsiębiorstw z otoczeniem ulega usta-
wicznemu poszerzaniu się: od sfery technicznej i ekonomicznej rozszerza się na 
sferę problemów społecznych, politycznych i kulturowych. Dlatego na skutek 
wzrostu złożoności i zmienności otoczenia przedsiębiorstwa mają coraz mniej-
sze możliwości wpływania na nie. Poza tym w większym stopniu wzrasta uza-
leżnienie firm od zewnętrznych warunków funkcjonowania (otoczenia). Każde 
przedsiębiorstwo, chcąc przetrwać na rynku i utrzymywać przewagę konkuren-
cyjną, musi dostosowywać się do zmian w otoczeniu. Konieczność podejmo-
wania odpowiednich decyzji dostosowawczych zmienia zakres, metody i logikę 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z tego powodu uznaje się, że współcześnie 
występuje orientacja przedsiębiorstw na podporządkowanie się zmianom za-
chodzącym w sferze wewnętrznej i zewnętrznej, co jest nie tylko wymogiem 
przetrwania firm, ale i ich rozwoju. Tylko dzięki takim przedsięwzięciom bę-
dzie możliwe długoterminowe pomnażanie wartości kapitału przedsiębiorstwa, 
a tym samym realizacja jednego z celów jego właścicieli, jakim jest maksyma-
lizacja wartości rynkowej, która w długim okresie daje większe możliwości 
maksymalizacji zysku. Możliwe jest to dzięki dokonywaniu ciągłych zmian 
o charakterze restrukturyzacji, które pozwalają na przeprowadzenie istotnych 
przeobrażeń w sferze systemów organizacyjnych, technicznych, produkcyjnych 
i ekonomicznych, co determinuje rozwój firm, a tym samym daje możliwość 
dalszego funkcjonowania. Dodatkowo procesy dostosowawcze i rozwojowe 
wpływają na wzrost efektywności przedsiębiorstw, który bezpośrednio determi-
nuje tempo kreowania ich wartości.   

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, które wpływają na ich kondycję 
ekonomiczną i konkurencyjność, dzielimy ogólnie na dwie grupy:  
1. Uwarunkowania zewnętrzne (makroekonomiczne), tj.: koniunktura gospo-

darcza, inflacja, popyty, podaż, regulacje prawne, dynamika wzrostu gos-
podarczego, czynniki społeczno-kulturowe, rozwój techniki i technologii, 
system podatkowy, system finansowy, stabilność waluty itd.  

2. Uwarunkowania wewnętrzne (mikroekonomiczne), tj.: profil produkcji, 
majątek trwały, wysokość kapitałów, jakość produktów, rentowność sprze-
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daży, powiązania kooperacyjne, wdrażanie postępu naukowo-technicznego, 
umiejętności pracowników i kierownictwa, poziom techniki, znak towaro-
wy, przedsiębiorczość kadry, zarządzanie zasobami itd.  
Warto dodać, że czynniki mające swoje źródło w otoczeniu są niezależne 

od przedsiębiorstwa, w znacznej mierze stanowią pochodną polityki władz pań-
stwowych i mechanizmów regulacji rynku, a także pozostają pod wpływem 
zarówno ogólnej kondycji i sytuacji gospodarczej w danym kraju, jak i ko-
niunktury światowej. Z kolei czynniki wewnętrzne mają związek z działaniami 
podejmowanymi przez firmę, są powiązane z jej kondycją finansową, posiada-
nymi zasobami materialnymi, kapitałem intelektualnym, strukturą organizacyj-
ną, przyjętą strategią rozwoju, metodami zarządzania, przedsiębiorczością, in-
nowacyjnością oraz jakością produktów i usług1. 

Jak widać, wśród zewnętrznych uwarunkowań gospodarowania przedsię-
biorstw można wyróżnić wiele czynników makroekonomicznych. Istnieje rów-
nież wiele różnych klasyfikacji tych czynników. Jedna z podstawowych klasy-
fikacji zakłada zależność tych czynników od polityki fiskalnej państwa, pozio-
mu wzrostu gospodarczego oraz innowacyjności gospodarki. 

W ramach systemu fiskalnego istotny wpływ na kondycję przedsiębiorstw 
wywierają w głównej mierze stawki podatkowe, które regulują normy określane 
przez państwo. Oprócz tego należy także wspomnieć o znacznej roli składek na 
ubezpieczenia społeczne, których wzrost zwiększa koszty pracy. Z kolei poziom 
ustalonych stawek amortyzacyjnych determinuje możliwość odtworzenia ma-
jątku danego przedsiębiorstwa. Do czynników ograniczających, a tym samym 
warunkujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa, należy także dostępność 
usług finansowych oraz relatywnie wysoka cena kredytów bankowych. Możli-
wość sięgania po różnorodne źródła finansowania, w tym szczególnie dostęp do 
kapitałów obcych, szczególnie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw. Nowe formy 
wspierania finansowego firm oraz ich dostępność są wyjątkowo istotne w dobie 
procesu globalizacji działalności gospodarczej oraz integracji europejskiej, 
zwiększają bowiem możliwości rozwoju i zabezpieczenia finansowego firm2.  

                                                      
1  R. Borowiecki, Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, Uniwersy-

tet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 409–410. 
2  T. Rachwał, Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, 

Prace Komisji Geografii Przemysłu, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Warszawa–Kraków 
2008, http://www.prace-kgp.up.krakow.pl/pdf/ptg11/rachwal11.pdf (14.03.2012 r.). 
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Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw zawarte są również 
w prowadzonej przez władze państwa proaktywnej polityce wobec przedsię-
biorców. Ustanawiane odgórnie odpowiednie regulacje prawne dotyczące swo-
body prowadzenia działalności gospodarczej określają podatność na otwieranie 
nowych przedsięwzięć oraz rozwijanie tych już istniejących. Jest to możliwe 
dzięki udzielaniu pomocy również ze środków publicznych na ten cel.  

Powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem są także zależne od poziomu 
wzrostu gospodarczego kraju. Generalnie tendencje rozwojowe dla danego sek-
tora lub branży powiększają również poziom konkurencyjności przedsiębiorstw 
na wielu rynkach. Zasadne staje się zatem stosowanie mechanizmów regulacji 
i kontroli rynku, od nadzoru korporacyjnego po weryfikację kondycji sektora 
finansów publicznych, ale tylko w celu tworzenia się odpowiednich mechani-
zmów samoregulujących3. Trend wzrostowy gospodarki zdeterminowany jest 
przez popyt i podaż. Wzrost popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego pobudza 
wzrost gospodarczy w krótkim okresie, natomiast optymalną podaż – w długim. 
Wyrównanie tych dwóch zależności pozytywnie wpływa na ogólną koniunkturę 
gospodarczą, która daje większe szanse na lepsze wyniki przedsiębiorstw.  

Wśród warunków mających wpływ na zmiany zachodzące w firmach nale-
ży także wymienić postęp techniczny, który zwiększa innowacyjność gospodar-
ki. Stale zmieniające się trendy i warunki gospodarcze wymuszają na przedsię-
biorstwach stosowanie nowych, postępowych rozwiązań w zakresie produkcji 
oraz pozyskiwania klienta. Podążanie za tymi zmianami zwiększa możliwości 
nowatorskich, rewolucyjnych rozwiązań, co w efekcie podnosi konkurencyj-
ność firmy. 

Czynniki zewnętrze mogą być także sklasyfikowane pod względem rodza-
ju otoczenia, z jakiego wynikają. Na tej podstawie należy wyróżnić otoczenie 
międzynarodowe oraz krajowe4. Wśród uwarunkowań zewnętrznych na skalę 
międzynarodową dużą rolę odgrywają procesy integracyjne państw i regionów 
oraz nasilające się procesy globalizacyjne5. Efektem tego jest możliwe zwięk-
szenie liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Z kolei uwarunkowania 

                                                      
3  H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 131. 
4  T. Rachwał, op.cit. 
5  J. Fayerweather, International business management, w: „Thunderbird – International 

Business Review”, 2007. 



 WSPÓŁCZESNE WYZWANIA GOSPODAROWANIA I ZARZĄDZANIA
 

58 

krajowe, wynikające z polityki danego państwa, charakteryzują się głównie 
regulacjami i normami prawnymi oraz sytuacją polityczną państwa (tabela 1). 

 
Tabela 1. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania przedsiębiorstw 

Wynikające z otoczenia międzynarodowego Wynikające z otoczenia krajowego 
• procesy koncentracji kapitału oraz integra-

cyjne przedsiębiorstw 
• wzrost znaczenia korporacji międzynaro-

dowych 
• wzrost konkurencji na rynku globalnym 
• przepływy bezpośrednich inwestycji za-

granicznych 
• szybki postęp technologiczny 
• gospodarowanie oparte na wiedzy, prowa-

dzące do wzrostu znaczenie zaawansowa-
nych prac B + R i innowacji 

• procesy integracyjne państw, w tym pro-
ces integracji europejskiej 

• normy i regulacje prawno-administracyjne 
• otwarcie rynku krajowego na napływ 

przedsiębiorstw zagranicznych, towaru  
i kapitału 

• polityka państwa w zakresie oświaty, na-
uki i wdrażania innowacji 

• niestabilność sceny politycznej 
• tworzenie i wdrażanie strategii restruktu-

ryzacji określonych branż przemysłu 

Źródło: T. Rachwał, Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, 
Prace Komisji Geografii Przemysłu, Akademia Pedagogiczna w Krakowie,  

Warszawa–Kraków 2008, http://www.prace-kgp.up.krakow.pl/pdf/ptg11/ 
rachwal11.pdf (14.03.2012 r.).  

Przedsiębiorstwa pozostają w interakcjach z otoczeniem, które wyznacza 
reguły gry, wzajemne zależności i możliwości ich rozwoju. W praktyce życia 
gospodarczego wiele czynników zewnętrznych (np. korzyści osiągane dzięki 
decyzjom władz państwowych) oddziałuje na czynniki wewnętrzne i w od-
mienny sposób wpływa na ramy prawne i warunki gospodarowania dla różnych 
przedsiębiorstw. Należy zauważyć, że w modelu doskonałej konkurencyjności 
rynkowej wszystkie przedsiębiorstwa prywatne, działając w tych samych wa-
runkach prawnych, konkurowałyby między sobą tylko przez czynniki we-
wnętrzne, a więc dzięki procesom i decyzjom podejmowanym w samych fir-
mach. Do podstawowych uwarunkowań wewnętrznych w literaturze przedmio-
tu zaliczono6:  

– wielkość majątku, jakim dysponuje przedsiębiorstwo,  
– zdolność do wdrażania postępu technicznego i technologicznego,  
– poziom wiedzy i kreatywność kadry,  

                                                      
6 W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 

1997, s. 103, w: Walczak, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, 
„E-mentor” nr 5 (37), dwumiesięcznik SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s. 5.  
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– rzadkość i jakość oferowanych produktów i usług,  
– ogólny poziom rentowności produkcji,  
– system powiązań pomiędzy uczestnikami gry rynkowej, 
– podatność dostosowawczą przedsiębiorstwa do zmian w warunkach 

funkcjonowania, 
– sprawność zarządzania posiadanymi zasobami. 
Systemowe podejście do przedsiębiorstwa wymaga, aby poszczególne jego 

elementy były ze sobą powiązane, tworząc wspólnie zorganizowaną całość. 
Czynnikiem syntetyzującym przedsiębiorstwo jest przedsiębiorca. To on zarzą-
dza firmą jako całością, tworząc ją z rozproszonych i dla siebie samych niepro-
duktywnych elementów. Postępowanie przedsiębiorcy staje się źródłem i kre-
atorem przedsiębiorczości jako sposobu na osiąganie racjonalności gospodaro-
wania oraz trwania i rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego najważniejszym ele-
mentem w całej istocie skomplikowania przedsiębiorstwa, gdzie poszczególne 
działy stanowią oddzielne źródło badań (np. finanse przedsiębiorstw, zarządza-
nie zasobami ludzkimi czy marketing), jest efektywne i sprawne zarządzanie 
posiadanymi zasobami. Można powiedzieć, że grupa czynników wewnętrznych 
jest utożsamiana z posiadanymi przez przedsiębiorstwo strategicznymi zasoba-
mi oraz umiejętnością ich wykorzystywania w celu podejmowania skutecznych 
działań, będących odpowiedzią i reakcją na zmiany i przeobrażenia zachodzące 
w otoczeniu zewnętrznym.  

 
 

2. Efektywność zarządzania a konkurencyjność przedsiębiorstw  
 
W realiach współczesnej globalnej gospodarki konkurencyjność staje się 

jednym z ważniejszych wyznaczników oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa 
na rynku, a także jest postrzegana jako determinanta rozwoju. Konkurowanie 
jest stałą cechą gospodarki rynkowej. Dlatego tak istotne jest rozpoznanie i zro-
zumienie, jakie uwarunkowania i czynniki mają wpływ na konkurencyjność 
przedsiębiorstwa. W ogólnym ujęciu można powiedzieć, że konkurencyjność 
odzwierciedla potencjał firmy, a mianowicie zasoby, umiejętności i zdolności 
zapewniające przewagę nad innymi podmiotami działającymi w tym samym 
sektorze. Do kluczowych determinantów konkurencyjności współczesnych 
przedsiębiorstw należy zaliczyć warunki zewnętrzne i wewnętrzne oraz podej-
mowane przez przedsiębiorstwo działania. Dodatkowo konkurencyjność pozo-
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staje pod wpływem sytuacji gospodarczej w danym kraju oraz koniunktury na 
światowych rynkach. W związku z tym można uznać, że konkurencyjność jest 
efektem synergicznego oddziaływania wielu czynników wewnętrznych tkwią-
cych w przedsiębiorstwie oraz mechanizmów i uwarunkowań zewnętrznych 
istniejących w otoczeniu, co daje zdolność do rozwoju, osiągania korzyści i zys-
ków. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to specyfika danej branży 
decyduje o tym, które z wymienionych czynników mają największą siłę oddzia-
ływania. 

 
Rysunek 1. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw 

 Czynniki zewnętrzne – otoczenie 

Otoczenie międzynarodowe 
np. globalizacja gospodarki, sytuacja na światowych rynkach, koniunktura gospodarcza, 

liberalizacja rynków, swobodny przepływ kapitału, towaru i usług itd. 

Otoczenie krajowe 
np. polityka fiskalna państwa, poziom wzrostu gospodarczego, innowacyjność 

gospodarki, pozostałe regulacje prawne wynikające z decyzji państwa 

Otoczenie lokalne

Czynniki sektorowe 
determinanty działalności w danym sektorze lub branży 

Konkurencyjność przedsiębiorstwa

Czynniki wewnętrzne – tkwiące w firmie 

Potencjał konkurencyjny zależny od firmy 
• zasoby materialne, 
• zasoby niematerialne,  
• efektywność zarządzania, 
• układy i powiązania biznesowe, 
• konkurencyjność produktów i usług, 
• działania i procesy zachodzące w firmie. 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 

Bardziej szczegółowy podział czynników zewnętrznych (według otoczenia 
lokalnego, krajowego i międzynarodowego) i wewnętrznych (bezpośrednio 
zarządzanych przez firmę) pozwala na określenie współczesnych determinan-
tów rozwoju przedsiębiorstw prywatnych oraz na ustalenie odpowiedzialności 
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decyzyjnej za konkretne czynniki, które w ogólnym ujęciu wpływają na konku-
rencyjność prosperujących przedsiębiorstw (rysunek 1). Wydaje się, że silniej-
szą dominację wykazują czynniki zewnętrzne w wyniku swojego oddziaływania 
na czynniki wewnętrzne. Dodatkowo procesy globalizacyjne zwiększają ten 
wpływ m.in. przez rozwój konkurencji w wyniku dostępu do rynku firm o za-
sięgu globalnym. Natomiast po określeniu zewnętrznych warunków gospoda-
rowania ważne jest, aby efektywnie zarządzać posiadanymi zasobami i wpły-
wać na uwarunkowania wewnętrzne oraz dbać o ciągłą przewagę konkurencyj-
ną na tym rynku. O sile ekonomicznej i konkurencyjności przedsiębiorstwa 
decyduje przede wszystkim jego gospodarka finansowa. Jej skuteczność wyraża 
się w takim zaopatrzeniu firmy w kapitał, własny i obcy, który zapewni jej bie-
żącą równowagę finansową oraz trwały rozwój. W Polsce dostęp do kapitału 
z zewnętrznych źródeł, tj.: kredytów, pożyczek, venture capital, leasingu, sub-
wencji itd. w celu finansowania rozwoju, jest nadal ograniczony. Dodatkowo 
występuje wiele innych trudności i barier (tabela 2), jakie przedsiębiorstwa 
napotykają w swojej działalności i możliwości rozwoju.  

 
Tabela 2. Klasyfikacja barier determinujących rozwój przedsiębiorstw 

Bariery prawne 

• skomplikowane procedury uruchamiania i prowadzenie działalno-
ści gospodarczej 

• brak skutecznej ochrony dóbr własnych w postaci znaku firmowego 
• nieznajomość przepisów unijnych 

Bariery ekonomiczne 

• polityka fiskalna rządu 
• dostępność do usług finansowych 
• poziom stawek amortyzacyjnych uniemożliwiający odtworzenie 

majątku 
• relatywnie wysoki udział kosztów pracy, z uwagi na poziom sta-

wek składek na ubezpieczenie społeczne 
• cena kredytów bankowych 

Bariery zarządzania 
• nieznajomość nowoczesnych technik zarządzania 
• brak umiejętności wykorzystania informacji z otoczenia 
• brak skłonności do uczenia się 

Bariery kadrowe • wysoka fluktuacja pracowników 
• niskie kwalifikacje kadry 

Bariery edukacyjne • niski stopień wykorzystania Internetu 
• niedostateczny dostęp do informacji gospodarczej 

Bariery społeczne • brak akceptacji rozwarstwienia społecznego 
• niedostateczna kultura przedsiębiorczości 

Źródło: K. Krajewski, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,  
wyd. IPiS, Warszawa, 1999. 
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Dlatego przedsiębiorstwa ograniczone różnymi barierami, aby w dalszym 
ciągu mogły uczestniczyć w grze rynkowej, muszą inwestować i rozwijać się.  

W praktyce zarządzania powinno się stosować zintegrowane podejście, 
czyli budować przewagę konkurencyjną w oparciu o wyjątkowe i trudne do 
imitacji kluczowe kompetencje w celu dostosowania się do zmieniających się 
wymagań klientów, uwzględniając przeobrażenia w otoczeniu rynkowym. Efek-
tywność zarządzania przedsiębiorstwem obejmuje cztery najważniejsze działania7: 

– interpretację otoczenia, 
– ustalanie granic firmy, 
– określanie celów i priorytetów, 
– podejmowanie decyzji o modelu biznesowym. 
Optymalna efektywność zarządzania w określonych warunkach wewnętrz-

nych i zewnętrznych umożliwia wysoką konkurencyjność firmy, co zapewnia 
stabilny i długotrwały rozwój. Konkurencyjność danej firmy jest analizowana 
na tle innych, porównywalnych podmiotów funkcjonujących w tym samym 
sektorze. W takim ujęciu jest ona postrzegana jako wynik podejmowanych 
przez przedsiębiorstwo działań związanych z konkurowaniem o klienta. Miarą 
konkurencyjności przedsiębiorstwa jest jego pozycja na rynku i ocena w oczach 
klienta, dlatego można uznać, że firma jest konkurencyjna, jeśli podejmowane 
przez nią działania prowadzą w strategicznej perspektywie do wzrostu jej war-
tości rynkowej8. Przewaga konkurencyjna może mieć ścisły związek z dobrze 
przemyślaną, efektywną i realistyczną strategią rozwoju, którą udało się sku-
tecznie wcielić w życie. Zdobywanie przewagi konkurencyjnej może być rezul-
tatem konkurencyjności rynkowej oferowanych produktów i usług. Czasem 
jednak przewaga konkurencyjna nie wynika z wyróżniających zdolności danej 
firmy, lecz jej dominacji lub uprzywilejowanej pozycji na rynku. Istnieją bo-
wiem przedsiębiorstwa, które korzystają z naturalnego monopolu bądź odnoszą 
korzyści dzięki ograniczeniom rynkowym, będącym wynikiem licencjonowania 
działalności lub obowiązujących uregulowań prawnych. Dodatkowo niestety 
w praktyce zarządzania wymienia się tzw. zasoby relacyjne, czyli powiązania 
polityczno-biznesowe, a czasem nawet zalicza się do nich układy i znajomości, 
które powodują nieuczciwe przetargi, co niewątpliwie wpływa na konkurencyj-

                                                      
7  W. Walczak, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw,  

„E-mentor” nr 5 (37), dwumiesięcznik SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s. 4.  
8  A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2009, s. 136. 
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ność i uzyskiwanie korzyści finansowych. Innym, mniej kontrowersyjnym 
przykładem są projekty współfinansowane ze środków UE. Dzięki uzyskanemu 
wsparciu finansowemu (środkom publicznym) wybrane firmy mogą znacząco 
poprawić swoją konkurencyjność. Dlatego zadaniem państwa powinno być 
podejmowanie takich działań, które będą zapewniały swobodę prowadzenia 
działalności gospodarczej i stwarzały przyjazne warunki rozwoju, gwarantując 
jednocześnie przejrzyste i uczciwe zasady konkurencji wolnorynkowej. Praw-
dziwa konkurencja wolnorynkowa prowadzi do poprawy jakości usług i ofero-
wanych produktów przy jednoczesnym obniżaniu cen. Współczesne przedsię-
biorstwa, chcąc zwiększyć konkurencyjność i dzięki temu mieć możliwość 
rozwoju, a tym samym przetrwania na rynku, muszą liczyć się z wieloma uwa-
runkowaniami zewnętrznymi, występującymi w otoczeniu, jak i wewnętrznymi. 
Dlatego niezbędne jest posiadanie aktualnej wiedzy o czynnikach i warunkach 
gospodarowania mających istotny wpływ na konkurencyjność przedsiębior-
stwa9.  

Dodatkowo gospodarka rynkowa stawia przed przedsiębiorstwami pewne 
wymagania. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: 

– wspólny dla większości podmiotów motyw podejmowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, jakim jest osiągnięcie i maksymalizacja 
zysku,  

– zrównanie dochodów i kosztów w ujęciu dynamicznym jako warunek 
minimum przetrwania przedsiębiorstwa, 

– rozstrzygającą rolę rynku w weryfikacji działalności przedsiębiorstwa, 
– ryzyko majątkowe związane z niepewnością podejmowanych przedsię-

wzięć. 
Aktualnie gospodarka rynkowa poza ramami prawnymi (możliwościami i wy-
maganiami) gospodarowania stawia przed przedsiębiorcami wyzwania w posta-
ci niebywale dynamicznych zmian w rzeczywistości rynkowej10. Jest to związa-
ne ze stale wzrastającym oddziaływaniem procesów globalizacji na możliwość 
funkcjonowania i rozwoju dzisiejszych przedsiębiorstw. Rywalizacja na rynku 
przedsiębiorstw nasila się i skutkuje dynamiką zmian, które jeszcze niedawno 
były niemożliwe. Dodatkowo szybko zmieniające się otoczenie to dziś natural-
                                                      

9  Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, red. S. Lachniewicz,  
M. Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 11. 

10  I. Szczepaniak, Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw  
w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006, s. 8. 
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ne środowisko, w jakim przychodzi działać firmom. Dlatego współczesne 
przedsiębiorstwa muszą podlegać ciągłemu rozwojowi i dostosowywaniu się do 
zmian, których źródłem jest rosnąca złożoność i zmienność zarówno makro-, 
jak i mikrootoczenia. W wyniku tych procesów tak istotna staje się zdolność do 
szybkiego reagowania na zachodzące zmiany i jednoczesne identyfikowanie 
szans i zagrożeń oraz efektywność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

 
 

Podsumowanie 
 
W nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstwa, aby 

przetrwać i utrzymać się na rynku, muszą posiadać zdolność efektywnego za-
rządzania posiadanymi zasobami i uprawnieniami oraz umieć przystosować się 
do stale zmieniającego się otoczenia. Należy również trafnie oceniać sytuację 
firmy i przewidywać zmiany na rynku, gdyż takie umiejętności pozwolą na 
efektywny rozwój i uzyskiwanie tak istotnej przewagi konkurencyjnej. Są to 
bowiem aktualne czynniki warunkujące sprawne funkcjonowanie i dalszy roz-
wój w celu przetrwania przedsiębiorstwa na rynku. Oznacza to, że w nowej 
globalnej gospodarce przedsiębiorstwa zostały zmuszone do tworzenia przed-
sięwzięć dostosowawczych do otoczenia lub poszukiwania pomysłów działal-
ności wyprzedzających rynek i mających szansę przetrwania. Wymusza to ela-
styczność działania i umiejętność dostosowania się lub kreatywność w działal-
ności. Powoduje to również konieczność przebudowy systemowej i zmian 
strukturalnych w przedsiębiorstwie, co pozwoli firmie wdrażać nowe cechy, 
procedury i działania zgodne z metodami nowoczesnego zarządzania. Jest to 
niezbędne do przeobrażeń, które umożliwią rozwój i tym samym dalsze efek-
tywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Firma, które nie chce, nie potrafi lub 
nie może dostosować się do rynku i nowych wyzwań gospodarczych, przestaje 
się rozwijać, z czasem traci zdolność zaspokajania potrzeb otoczenia i tym sa-
mym jej działalność skazana jest na niepowodzenie. Wynika to z faktu, że  
w obecnym systemie ekonomicznym to rynek jest weryfikatorem działalności 
gospodarczej, wymuszając właściwą reakcję przedsiębiorstw na zmiany w oto-
czeniu, a tym samym wyznacza cenę i sens realizacji samej działalności. Do-
datkowo wynika z tego, że działalność przedsiębiorstw w dobie globalizacji 
rynku i w obecnych warunkach gospodarowania jest w równej mierze  zdeter-
minowana tym, co dzieje się w jego otoczeniu, jak i tym, co dzieje się w nim 
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samym. Czasem nawet to warunki zewnętrzne bardziej wpływają na możliwość 
prowadzenia działalności niż warunki wewnętrzne określane w przedsiębior-
stwie. Z praktyki współczesnych firm wynika, że sama zmiana, choćby zasadni-
cza i radykalna, nie jest warunkiem wystarczającym w procesie podejmowania 
decyzji i zarządzania. Musi to być zmiana korzystna, która pozwoli firmie przy-
stosować swoją działalność w sposób adekwatny do nowych warunków i za-
pewni przywrócenie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Konsekwencją tak 
przeprowadzonej zmiany będzie podniesienie stopnia sprawności działania 
przedsiębiorstwa, a to doprowadzi do wzrostu jego wartości rynkowej i konku-
rencyjności.  
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MODERN DETERMINANTS DEVELOPMENT OF PRIVATE ENTERPRISES 
 
 

Summary 
 
Private companies are the main place of work for the Poles, so you should analyze 

their development. Therefore aim of this article is to present the current determinants  
of development of private enterprises. Therefore analyzed the distribution of business 
conditions that affect the proper functioning and development of enterprises. In ad-
dition, characterizes the main elements, such as competitiveness and efficiency  
of management, having a direct bearing on the reasonableness of a particular activity. 
Also presented the current barriers to enterprise development in Poland. The article  
in its entirety gives a picture of the most important elements influencing and 
determining the activities of private enterprises.   

 
Keywords: economic conditions, management efficiency, competition, determinants 

of activity, the company private. 
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