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Zasoby oparte na wiedzy
w procesie budowy przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstw
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Współczesne rynki, na których konkurują przed-
siębiorstwa, zmieniły się radykalnie. Przewaga kon-
kurencyjna przedsiębiorstw związana z ich pozycją
w strukturze poszczególnych rynków podlega erozji.
Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że cykle
życia produktów znacznie się skróciły – zanim firma
zdoła uplasować swój produkt na rynku w sposób przy-
noszący zysk, inne firmy proponują doskonalsze wer-
sje danego produktu lub wręcz – inne sposoby zaspo-
kajania danego typu potrzeb. Globalizacja i umiędzy-
narodowienie sprawiły, że granice rynków narodo-
wych zostały otwarte. Na poszczególnych rynkach
pojawiają się całkiem inni, nowi konkurenci, budujący
swoją przewagę konkurencyjną przez koordynację po-
szczególnych ogniw łańcucha wartości w skali global-
nej – nawiązujący kontakty (relacje, alianse) z partne-
rami w wielu krajach (dostawcami, odbiorcami, po-
średnikami, firmami konkurencyjnymi). Deprecjonu-
je to wartość zdobytego udziału w rynku, określonego
w ramach poszczególnych krajów. Jednocześnie kon-
sumenci, czy szerzej – klienci, stają się coraz to bar-
dziej zróżnicowani pod względem swoich oczekiwań i
pragnień związanych z zaspokajaniem ich potrzeb.
Stają się oni bardziej wymagający wobec produktów,
które są im proponowane. Oczekują produktów coraz
doskonalszych, niskich cen, szczególnej troski przed-
siębiorstw o zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb.
Procesy te sprawiają, że następuje fragmentaryzacja i
proliferacja rynków. W tej sytuacji dążenie przedsię-
biorstw do wzrostu ich udziałów w rynku pociąga za
sobą spadek stopnia zadowolenia klientów, co w dłuż-
szym okresie rujnuje przewagę konkurencyjną tych
przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa poszukują nowych
źródeł przewagi konkurencyjnej.

Teoretycznym modelem konkurencji, odpowiada-
jącym na pytanie o źródła przewagi konkurencyjnej
współczesnych przedsiębiorstw, powstałym jako al-
ternatywa wobec modelu M. Portera jest model kon-
kurencji opartej na zasobach (RBV – Resource Based
View) rozwinięty w latach 90. W modelu tym dowodzi
się, że współczesne przedsiębiorstwa budują przewa-
gę konkurencyjną opartą na posiadanych zasobach,
w szczególności zasobach  niematerialnych, w tym
wie-dzy, umiejętnościach i doświadczeniu pozwalają-
cych dostarczać klientom unikalną wiązkę wartości,
którą tworzą łącznie oferowane produkty i towarzy-
szące im usługi. Te przedsiębiorstwa, które na pod-
stawie posiadanych zasobów i umiejętności są w sta-
nie wykreować i dostarczyć produkty zaspokajające
potrzeby klientów w sposób lepszy i bardziej efektyw-
ny od konkurentów, osiągają przewagę konkuren-

cyjną na wybranych przez siebie rynkach. Przewaga
zbudowana na kompetencjach (umiejętnościach, za-
sobach) nie jest określona wyłącznie w obrębie aktu-
alnie obsługiwanych przez przedsiębiorstwo rynków.
Wykorzystując posiadane zasoby i umiejętności do
zaspokajania innych potrzeb i oczekiwań nabywców,
przedsiębiorstwo może zdobywać nowe rynki oraz
tworzyć „rynki przyszłości”.

Kluczowe kompetencje i wyróżniające
zdolności jako źródło przewagi
konkurencyjnej

fektem prac nad modelem przewagi konku-
rencyjnej opartej na zasobach jest przyjęcie
tezy, że źródłem przewagi konkurencyjnej

przedsiębiorstw na współczesnych rynkach są tzw.
kluczowe kompetencje, czy wg innych autorów – wy-
różniające zdolności firm. Według Prahalada i Ha-
mela1) tzw. kluczowe kompetencje (core compe-
tences) są kombinacją indywidualnych technologii i
umiejętności produkcyjnych, które dostarczają moż-
liwości rozwoju podstawowym liniom produktów
przedsiębiorstwa. Są one jakby korzeniami,  na pod-
stawie których firma tworzy produkty odpowiadają-
ce oczekiwaniom swoich aktualnych klientów oraz
produkty zaspokajające przyszłe potrzeby – zarówno
obsługiwanych klientów, jak i tych, którzy staną się
klientami firmy w przyszłości.

Kompetencje przedsiębiorstwa są kluczowe, to
znaczy umożliwiają osiąganie przewagi konkuren-
cyjnej, gdy charakteryzują się następującymi cecha-
mi2):
� wnoszą bardzo duży wkład w wartość postrze-
ganą przez klienta – umiejętności przedsiębiorstwa
stają się kluczowymi kompetencjami, jeśli umożliwiają
firmie dostarczenie zasadniczych korzyści, dostrze-
ganych i cenionych przez klientów; jedynym ważnym
wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której kompe-
tencje związane z procesami technologicznymi i pro-
dukcją przynoszą producentowi bardzo duże korzy-
ści w zakresie efektywności kosztowej, a klienci nie
oczekują obniżenia ceny;
� są unikalne – posiadane przez przedsiębiorstwo
umiejętności muszą różnicować konkurentów;
w przeciwieństwie do poprzedniej cechy, w tym wy-
padku nie klienci, a ocena dokonana na tle konkuren-
tów decyduje o uznaniu danej umiejętności za kluczo-
wą, przyczyniającą się do osiągnięcia przewagi kon-
kurencyjnej,
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� stanowią „bramę do rynków jutra” – umiejęt-
ności firmy powinny pozwolić jej na rozszerzanie
swojej oferty poza aktualną konfigurację produktu
czy rynku.

Inaczej zasoby niezbędne do osiągania przez przed-
siębiorstwo przewagi konkurencyjnej definiują
G. Stalk, P. Evans i L.E. Shulman3). Używają oni poję-
cia „wyróżniające zdolności”. Wyróżniające zdolno-
ści (distinctive capabilities) są przez nich definio-
wane jako pewien wzór zachowań firmy, związany ze
strategiczną wiązką procesów zachodzących w firmie,
które wymagają międzyfunkcyjnej koordynacji, w celu
dostarczenia wartości klientowi. Wyróżniające zdol-
ności są mechanizmem, dzięki któremu kluczowe kom-
petencje (czyli kombinacja technologii i umiejętności
produkcyjnych) są wprowadzane w życie. Zdolności
są komplementarne wobec kompetencji, ale niezbywal-
ne, by przedsiębiorstwo mogło dostarczyć wartość
swoim aktualnym czy przyszłym klientom.

Zarówno kompetencje, jak i zdolności podkreślają
behawioralny wymiar strategii, w przeciwieństwie
do tradycyjnego porterowskiego modelu struktural-
nego. Kluczowe kompetencje są związane z technolo-
giczną lub produkcyjną biegłością w poszczególnych
punktach łańcucha wartości, podczas gdy wyróżnia-
jące zdolności obejmują cały łańcuch wartości. Po-
szukując odpowiedzi na pytanie, kiedy zdolności mają
charakter kluczowy (strategiczny) stwierdzają, że
zdolność jest strategiczna tylko wtedy, gdy zaczyna
się i kończy na kliencie.

Zaproponowane przez Hamela i Prahalada defi-
nicje kompetencji i kluczowych kompetencji oraz po-
jęcia zdolności i wyróżniających zdolności firmy wpro-
wadzone przez Stalka, Evansa i Shulmana nie stały
się obowiązującymi standardami definicyjnymi w dys-
kusji nad modelem konkurencji opartej na zasobach.
Dały one jednak impuls do dyskusji, w ramach której
pojęcia umiejętności, zdolności i kompetencji były póź-
niej różnie definiowane i interpretowane.

Umiejętności, zdolności, kompetencje –
zasoby oparte na wiedzy

myśl założeń teorii przewagi konkurencyjnej
opartej na zasobach (kompetencjach) wśród
zasobów firmy szczególną rolę w procesie

budowy przewagi konkurencyjnej odgrywają zasoby
niematerialne związane z wykorzystaniem wiedzy
i doświadczenia firmy. Wiedzę definiuje się jako ze-
spół podzielanych przez jednostkę wierzeń dotyczą-
cych istniejących związków między zjawiskami. Wie-
rzenia podzielane przez grupę jednostek w obrębie fir-
my stanowią natomiast jej tzw. wiedzę organizacyj-
ną. Zasobami firmy opartymi na wiedzy są umiejęt-
ności, zdolności i kompetencje firmy. Wielu autorów
związanych z tzw. szkołą zasobową używa wymien-
nie tych pojęć, nie definiując ich precyzyjnie. Wydaje
się jednak, że uściślenie ich znaczenia i relacji między
nimi jest konieczne, aby możliwe było poprawne iden-
tyfikowanie źródeł przewagi konkurencyjnej wspó-
łczesnych przedsiębiorstw. Uważa się, że uzgodnione
są następujące definicje omawianych tu pojęć4).

Zdolności (capabilities) przedsiębiorstwa są to
powtarzające się wzorce działania w korzystaniu

z zasobów, w celu kreowania, produkowania i/lub ofe-
rowania produktów na rynku. Ponieważ zdolności
są niematerialnymi zasobami, które determinują uży-
cie zasobów materialnych i innych rodzajów zaso-
bów niematerialnych, dlatego uważa się je za szcze-
gólnie ważną kategorię zasobów i w konsekwencji
często wyróżnia się ją, mówiąc osobno o zasobach i
zdolnościach. W odróżnieniu od nich, umiejętności
(skills) są ujmowane jako specyficzna forma zdolno-
ści, odnosząca się do konkretnej sytuacji lub związa-
na z wykorzystaniem konkretnego zasobu. I tak, na
przykład, przedsiębiorstwo może posiadać zdolność
efektywnego wytwarzania określonych produktów,
która składa się z wielu konkretnych umiejętności w
trakcie procesu pracy. Kompetencje są natomiast
definiowane jako zdolność do skoordynowanego an-
gażowania zasobów (materialnych i niematerial-
nych), w tym zdolności, umiejętności i wiedzy, dla osią-
gnięcia celów organizacji. Umiejętności dotyczą za-
tem raczej jednostek (poziom mikro), podczas gdy zdol-
ności i kompetencje odnoszą się do organizacji jako
całości (poziom ma-kro).

Należy zauważyć, że nie każda działalność firmy
polegająca na angażowaniu zasobów stanowi jego
kompetencję. Aby być uznaną za kompetencję dana
aktywność firmy musi spełniać jednocześnie trzy wa-
runki: musi być zorganizowana, czyli polegać na sko-
ordynowanym angażowaniu zasobów, intencjonalna
(zamierzona) i celowa, a więc ukierunkowana na osią-
ganie określonych celów organizacji.

W przedstawionych tu definicjach umiejętności,
zdolności i kompetencji, wypracowanych w ramach
prac nad modelem konkurencji opartej na zasobach,
zwraca się uwagę na fakt, że są to zasoby oparte
na wiedzy i zastosowaniu wiedzy przez działanie.
W szczególności kompetencja zakłada pewną inten-
cję w osiąganiu pożądanych rezultatów w wyniku
podjętego działania, które wymaga przyjęcia określo-
nych założeń co do przyczyny i skutku, a więc wiedzy
i umiejętności jej wykorzystania.

Umiejętności, zdolności i kompetencje
marketingowe

rzedstawiony tu zarys poglądów dotyczących
źródeł przewagi konkurencyjnej współcze-
snych przedsiębiorstw ukazuje stały, choć

powolny zwrot w kierunku tych szczególnych zaso-
bów opartych na wiedzy, które  pozwalają na identyfi-
kowanie, tworzenie i dostarczanie wartości wybranym
klientom. Definiując za F. E. Websterem marketing
jako projektowanie i zarządzanie wszystkimi procesa-
mi zachodzącymi w przedsiębiorstwie niezbędnymi do
zdefiniowania, kreowania i dostarczenia wartości dla
klienta5) można uznać, że ta szczególna wiedza i umie-
jętności, które są wymagane do stworzenia przewagi
konkurencyjnej  przedsiębiorstwa mają charakter mar-
ketingowy. Marketing jest bowiem procesem zacho-
dzącym w przedsiębiorstwie, na który składają się:
� procesy definiowania wartości (value – defi-
ning processes) – procesy, które umożliwiają organi-
zacji lepsze rozumienie otoczenia, w którym ono dzia-
ła (tj. badania rynkowe, badania potrzeb i preferencji
klientów, zachowań w sferze zakupu i użytkowania
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produktu i in.) tak, aby mogła ona lepiej zrozumieć
swoją pozycję w całym łańcuchu wartości i ocenić war-
tość, którą dostarcza klientom;
� procesy kreowania wartości (value - developing
processes) – procesy, które kreują wartość w obrębie
łańcucha wartości, takie jak: strategia zakupów, roz-
wój nowych produktów i usług, projektowanie kana-
łów dystrybucji, wybór sprzedawcy, strategiczne part-
nerstwo z dostawcami usług (tj. kredyty czy usługi
związane z produktem), rozwój strategii cenowej czy
ogólniej – strategii wartości dla klienta;
� procesy dostarczające wartość (value – delive-
ring processes) – procesy, które umożliwiają dostar-
czanie wartości do klienta, zawierające: dostarczenie
produktu i związanych z nim usług, zarządzanie dys-
trybucją i logistyką, zarządzanie związkami z klien-
tem, ulepszanie produktu i usług, usługi wspierające
klienta i rozwój sił sprzedażowych oraz zarządzanie
procesami komunikowania wartości dla klienta (obej-
mującymi coś więcej niż zawiera w sobie reklama
i promocja sprzedaży).

W przebieg wyżej opisanych procesów zachodzą-
cych w przedsiębiorstwie zaangażowane są zasoby,
takie jak indywidualne umiejętności pracowników
przedsiębiorstwa wykonywania określonych zadań
czy operacji, zdolności poszczególnych zespołów an-
gażowania określonych zasobów (materialnych i nie-
materialnych) w procesy zachodzące w firmie oraz
kompetencje firmy jako całości, polegające na umie-
jętności takiego doboru i wykorzystania zasobów fir-
my i jej partnerów rynkowych, by dostarczyć okre-
śloną wartość wybranym grupom klientów w sposób
zapewniający firmie przewagę konkurencyjną w dłu-
gim okresie. Proponuję, by wszystkie te umiejętności,
zdolności i kompetencje, które zmierzają do zidentyfi-
kowania, wykreowania i dostarczenia wartości wy-
branym grupom klientów nazywać umiejętnościami,
zdolnościami i kompetencjami marketingowymi.

W literaturze polskiej najczęściej używanym w tym
kontekście pojęciem jest pojęcie „umiejętności mar-
ketingowe”. Potocznie najczęściej jest ono używane
w odniesieniu do poszczególnych osób, pracowników
firmy, którzy posiadaną specjalistyczną wiedzę mar-
ketingową i doświadczenie potrafią wykorzystać w
celu przeprowadzenia badań rynku, określenia pożą-
danych cech produktu, stworzenia odpowiedniej stra-
tegii cenowej i skutecznej kampanii promocyjnej firmy
lub jej produktu. Pojęcie „umiejętności marketin-
gowych” czy „specjalistycznych umiejętności
marketingowych” jest też używane w odniesieniu
do umiejętności wykorzystania wiedzy i doświadcze-
nia zespołowego w danej firmie w celu budowy i reali-
zacji jej strategii marketingowej. Zdarza się, że pojęcie
umiejętności marketingowych odnoszone jest również
do całego przedsiębiorstwa. Uważa się je wtedy za wła-
ściwość systemową, właściwość przedsiębiorstwa jako
całości, wykorzystywaną jako podstawa budowy prze-
wagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa6).

Zdając sobie sprawę z arbitralności wszelkich kla-
syfikacji omówionych tu pojęć, których struktura jest
wyjątkowo złożona, można jak się wydaje zapropono-
wać nieco odmienny sposób klasyfikowania zasobów
firmy opartych na wiedzy i doświadczeniu, jakimi są
umiejętności, zdolności i kompetencje marketingowe

firmy. Nawiązując do współczesnego dorobku nauk
o zarządzaniu – w szczególności do współcześnie roz-
wijającego się podejścia zasobowego i procesowego,
przez umiejętności marketingowe należałoby ro-
zumieć zdolność pracowników firmy do korzystania
z posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia mar-
ketingowego w celu prawidłowego ukształtowania in-
strumentów marketingowych, takich jak produkt
i jego elementy, cena, promocja i dystrybucja. Mają
one charakter operacyjny i zadaniowy. Wiedza i do-
świadczenie marketingowe podzielane przez pracow-
ników firmy związanych z realizacją określonych za-
dań czy operacji polegających na skoordynowanym
wykorzystaniu różnorodnych zasobów firmy (mate-
rialnych i niematerialnych), w celu kreowania, do-
starczania lub komunikowania wartości wybranym
grupom klientów można byłoby wtedy nazwać zdol-
nościami marketingowymi o charakterze funk-
cjonalnym. Strategiczny charakter posiadałyby na-
tomiast te zdolności marketingowe firmy jako cało-
ści, które polegają na umiejętnym dokonaniu wyboru
rynku i pozycjonowania produktu opartych na pierw-
szorzędnym wyczuciu rynkowym pozwalającym fir-
mie jako całości, w powiązaniu z jej partnerami ryn-
kowymi, zidentyfikować wiązkę wartości oczekiwaną
przez wybraną grupę klientów, wytworzyć ją i dostar-
czyć przez wykorzystanie zasobów i zdolności posia-
danych przez firmę i przez nią kontrolowanych. Tak
rozumiane strategiczne zdolności marketingowe fir-
my proponowałabym nazwać kompetencjami mar-
ketingowymi7).

Kompetencje marketingowe a przewaga
konkurencyjna przedsiębiorstwa

ompetencje marketingowe są to zatem te
zdolności firmy, które polegają na intencjonal-
nym wykorzystaniu wiedzy organizacyjnej

w procesach identyfikowania, kreowania i dostarcza-
nia wartości wybranym grupom klientów przez sko-
ordynowane wykorzystywanie zasobów, dla osiąga-
nia określonych celów organizacji, w szczególności –
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dostar-
czanie wartości wybranym grupom klientów wyma-
ga umiejętności przekształcania posiadanych zaso-
bów i umiejętności firmy w cechy produktów stano-
wiące źródło wartości dla ich nabywców. Nawiązując
do marketingowej koncepcji produktu kompetencje
marketingowe firmy można również określić jako
zdolność kreowania opartą na wiązce posiadanych i
kontrolowanych zasobów i zdolności (umiejętności)
wyróżniających atrybutów produktu (na poziomie
jego rdzenia, produktu rzeczywistego i poszerzone-
go), postrzeganych jako wiązka wartości cenionych
przez wybraną grupę nabywców.

Kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa są
kluczowym zasobem przedsiębiorstwa, stanowiącym
podstawę budowy przewagi konkurencyjnej na obra-
nym przez niego rynku, opartej na umiejętności an-
gażowania zasobów firmy w procesy identyfikowa-
nia, kreowania i dostarczania wartości wybranym
grupom klientów. Kompetencje marketingowe mają
charakter strategiczny, wyznaczają bowiem strate-
gię działania przedsiębiorstwa, decydując o wyborze
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Od ponad ćwierćwiecza problemy związane z nadzorem
korporacyjnym (corporate governance) znajdują się w cen-
trum zainteresowania ekonomistów w krajach o rozwinię-
tej gospodarce rynkowej. Tematyka nadzoru korporacyjne-
go obejmuje:
� prawa akcjonariuszy,
� zapewnienie równego traktowania akcjonariuszy,
� rolę właścicieli w nadzorze korporacyjnym,
� problemy związane z publikowaniem informacji, ich przej-
rzystością i rzetelnością,
� strukturę oraz odpowiedzialność zarządu i rady nadzor-
czej,
� kształtowanie wynagrodzeń kadry kierowniczej.

W książce zostały omówione zagadnienia dotyczące nad-
zoru korporacyjnego w różnych krajach świata (w Wielkiej
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Brytanii, Francji, Japonii, a także w Niemczech i Stanach Zjed-
noczonych). Szczegółowo opisano dwa modele nadzoru korpo-
racyjnego: anglo-amerykański i kontynentalno-japoński,
z uwzględnieniem istniejących między nimi różnic. Przedsta-
wiono również zasady nadzoru korporacyjnego zalecane przez
różne organizacje międzynarodowe, m.in. przez OECD. Nie
zabrakło też analizy rozwiązań nadzoru korporacyjnego w
Polsce na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Książka jest przeznaczona głównie dla studentów i wy-
kładowców kierunków ekonomicznych, zarządzania, finan-
sów wyższych uczelni. Prezentowana wiedza może być rów-
nież wykorzystana przez praktyków, dlatego po książkę
powinni też sięgnąć menedżerowie przedsiębiorstw, zwłasz-
cza spółek akcyjnych, doradcy inwestycyjni oraz osoby
zainteresowane rynkiem kapitałowym.

rynków i wiązki oferowanych wartości, w zależności
od konfiguracji posiadanych i dostępnych zasobów.
Kompetencje marketingowe firmy przekształcają jej
zasoby w aktywa marketingowe, postrzegane jako
źródło wartości dla klienta, budujące przewagę kon-
kurencyjną przedsiębiorstwa8).

Kompetencje marketingowe są tym, co zawiera
„czarna skrzynka” w neoklasycznej teorii konkuren-
cji. Są szczególnym, niematerialnym zasobem, umie-
jętnością firmy zarządzania procesem kreowania war-
tości dla klienta opartym na konfiguracji zasobów,
którymi przedsiębiorstwo dysponuje, które są jego wła-
snością lub które potrafi pozyskać i wykorzystać w
celu budowania określonej wiązki wartości dla swo-
ich klientów. Są one podstawą budowy przewagi kon-
kurencyjnej, gdy firma jest w stanie lepiej niż konku-
renci zarządzać tym procesem, dostarczając klientom
pierwszorzędną wartość bardziej efektywnie.

W procesie budowy przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstw biorą udział zasoby materialne i niemate-
rialne, w tym szczególne, wyróżniające firmę zdolno-
ści czy kompetencje o charakterze technologicznym
lub produkcyjnym, często wskazywane jako źródło prze-
wagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw.
O angażowaniu tych zasobów w określone procesy
kreowania wartości dla klienta decydują jednak kom-
petencje marketingowe. Kluczowy charakter kompe-
tencji marketingowych w procesie budowy przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstw podnosi znaczenie
samego marketingu, rozumianego jako proces identy-
fikowania, kreowania i dostarczania wartości. Ozna-
cza, że zarządzanie marketingiem, jako złożonym pro-
cesem obejmującym procesy skierowane z zewnątrz do
wewnątrz (outside-in), procesy sprzęgające zachodzą-
ce wewnątrz przedsiębiorstwa i procesy skierowane z
wewnątrz na zewnątrz (inside-out), ma decydujące
znaczenie w procesie budowy przewagi konkurencyj-
nej przedsiębiorstw. Pozwala dostrzec ograniczenia
narzędziowego i funkcjonalnego podejścia do marke-

tingu, dominującego w dydaktyce i praktyce przedsię-
biorstw, skupiającego się głównie na procesach outsi-
de-in (badania rynkowe i marketingowe) i in-side-out
(dystrybucja, promocja), a pomijającego procesy zacho-
dzące wewnątrz przedsiębiorstwa, związane z kreowa-
niem odpowiedniej wiązki wartości dla wybranej gru-
py klientów w oparciu o posiadane zasoby.

Maja Szymura-Tyc
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