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Konkurencja to zjawisko powszechne we wspó czesnym wiecie. Jest ona 

uznawana za podstawowy element funkcjonowania jednostek, ich grup i ca ych 

narodów, a umiej tno  dostosowania si  tych podmiotów do warunków,  

w jakich odbywa si  proces konkurencji, uwa a si  za decyduj cy o ich pozycji 

we wspó czesnym wiecie oraz przysz ych mo liwo ciach jej poprawy. Zdol-

no  do konkurowania, czyli dzia ania i przetrwania w konkurencyjnym oto-

czeniu, osi gania rynkowego sukcesu, walki o ekonomiczne przetrwanie  

w warunkach zaostrzaj cej si  konkurencji, b d c  jej przejawem, okre la si

jako konkurencyjno , która mo e by  rozpatrywana w uj ciu mikro-, mezo-, 

makroekonomicznym oraz – stosunkowo od niedawna – megaekonomicznym.  

O ile konkurencyjno  w uj ciu mikroekonomicznym (odnoszona do pro-

duktów i przedsi biorstw) od bardzo wielu lat uznana jest za kategori  dobrze 

rozpoznan  i opisan , o tyle pozosta e uj cia wci  s  przedmiotem rozwa a

teoretycznych, bada  i analiz. Tak te  jest z konkurencyjno ci  w uj ciu makro-

ekonomicznym, odnoszon  do narodów i gospodarek, która sta a si  ekono-

miczn  kategori  dopiero w latach 80. XX wieku, a jej zdefiniowanie i rozpo-

znanie determinant oraz przejawów wci  budzi zastrze enia i w tpliwo ci.

Z tego powodu problem badawczy, któremu po wi cona jest recenzowana pra-

ca, uzna  nale y za bardzo aktualny i niezmiernie wa ny. Wprawdzie problem 

konkurencyjno ci mi dzynarodowej i jej zwi zku z procesem wzrostu i rozwoju 
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gospodarek by  w ostatnich trzech dekadach cz sto opisywany oraz analizowa-

ny przez licznych autorów krajowych i zagranicznych, czego potwierdzeniem 

jest za czony w monografii bardzo bogaty spis pozycji bibliograficznych po-

wi conych temu problemowi, to stanowi on w dalszym ci gu interesuj ce i nie 

do ko ca jeszcze wyczerpane ród o inspiracji badawczych. Zatem pozytywnie 

nale y oceni  dokonany przez Autork  wybór tematyki badawczej, wpisuj cy 

si  w aktualny nurt bada  w tym zakresie, wa nej z punktu widzenia realizacji 

polityki gospodarczej kszta tuj cej mi dzynarodow  konkurencyjno  gospo-

darki. Za równie istotne nale y uzna  tak e podnoszenie poziomu wiedzy na 

temat konkurencyjno ci gospodarek, osi gni te dzi ki jej usystematyzowaniu, 

okre leniu istoty konkurencyjno ci gospodarki w wietle teorii rozwoju spo-

eczno-ekonomicznego oraz dokonaniu przegl du i oceny koncepcji etapowego 

rozwoju z punktu widzenia ich przydatno ci dla bada  konkurencyjno ci go-

spodarek.

Recenzowana monografia sk ada si  ze wst pu, czterech rozdzia ów, za-

ko czenia, innych niezb dnych elementów konstrukcyjnych – bibliografii, spisu 

tabel i rysunków – oraz aneksu stanowi cego wa ny uzupe niaj cy element. 

Praca ma logiczny uk ad, którego ukierunkowana struktura pozwoli a Autorce 

na osi gni cie nadrz dnego celu badawczego, jakim by a „ocena konkurencyj-

no ci gospodarki Polski na tle gospodarek krajów UE przez pryzmat koncepcji 

rozwoju spo eczno-gospodarczego” (s. 8) oraz weryfikacj  hipotez – g ównej

i cz stkowych. Formu uj c do  odwa nie hipotez  g ówn , maj c  jednocze-

nie pesymistyczny wyd wi k, Autorka przyjmuje, e „rozpatrywany w kontek-

cie rozwoju spo eczno-ekonomicznego poziom konkurencyjno ci polskiej go-

spodarki wskazuje na znacz cy i trudny do nadrobienia dystans rozwojowy 

dziel cy Polsk  od granicy cywilizacyjnej” (s. 9). Hipotez  t  dekomponuje na 

cztery hipotezy cz stkowe, których weryfikacji po wi ca kolejne rozdzia y

monografii o charakterze teoretyczno-empirycznym. 

Rozdzia y pierwszy i drugi o charakterze definicyjno-studialnym maj  wa-

lory wysoce poznawczej syntezy i oparte s  na solidnych podstawach metodo-

logicznych. Stosuj c deskryptywne podej cie w rozdziale pierwszym, Autorka 

nie tylko usystematyzowa a wiedz  na temat konkurencyjno ci, podkre laj c

kontrowersje towarzysz ce tworzeniu jej koncepcji, ale tak e podj a prób

oceny ró nych teorii b d cych teoretyczn  podstaw  koncepcji konkurencyjno-

ci gospodarki z punktu widzenia wspó czesnego rozumienia tego poj cia.  

W rozdziale drugim monografii Autorka przedstawi a natomiast ró ne teorie 
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rozwoju spo eczno-gospodarczego, szczególn  uwag  po wi caj c etapowym 

koncepcjom rozwoju. Istotnym elementem tego rozdzia u, a jednocze nie wk a-

dem Autorki do nauki, jest wskazanie nieaktualno ci tych koncepcji w warun-

kach wspó czesnych i konieczno ci ich rozbudowania oraz uzupe nienia. Takim 

uzupe nieniem jest zdefiniowane w tym rozdziale poj cie granicy cywilizacyj-

nej oraz wskazanie jej we wspó czesnych gospodarkach pod aj cych do jej 

osi gni cia.

Chocia  ca  prac  oceniam wysoko, to rozdzia  trzeci uwa am za najbar-

dziej warto ciow  cz  recenzowanej monografii, stanowi c  swoisty wk ad

Autorki do problematyki badawczej. Zawarta w nim wielowymiarowa analiza 

konkurencyjno ci gospodarek krajów UE, opis specyfiki uwarunkowa  rozwoju 

Polski oraz zbudowanie, na podstawie wyników bada , rankingu analizowa-

nych krajów i ukazanie miejsca Polski stanowi  walory poznawcze tego roz-

dzia u.

Pozytywnie nale y oceni  wnioski wyci gni te z przeprowadzonych ba-

da . W po czeniu z przedstawionym w rozdziale czwartym w tkiem roli pa -

stwa i instytucji w kontek cie kreowania konkurencyjno ci gospodarki oraz  

z prób  oceny Krajowego Programu Reform w wietle wyników przeprowa-

dzonych bada  uznaj  je za maj ce warto  aplikacyjn .

Poruszana w pracy tematyka jest wa na i aktualna z tego powodu, e

w warstwie teoretycznej w jednakowym stopniu odnosi si  do ka dej gospodar-

ki, konkuruj cej na arenie mi dzynarodowej w celu przyspieszenia rozwoju 

spo eczno-gospodarczego, a w ten sposób – zmniejszania dystansu rozwojowe-

go w stosunku do innych gospodarek. S usznie zatem zauwa a Autorka, e

rozwa ania na temat konkurencyjno ci mi dzynarodowej powinny by  oparte 

na wybranej teorii rozwoju, a wi c abstrakcyjne poj cie konkurencyjno ci

z aktualnie zachodz cymi zdarzeniami, uznaje ona, e najlepsz  wspó cze nie

okazuje si  teoria etapowego rozwoju gospodarek, któr  nale a oby ci gle aktu-

alizowa  i uzupe nia  adekwatnie do zmieniaj cych si  warunków. Takim au-

torskim uzupe nieniem tej teorii s  rozwa ania dotycz ce gospodarki opartej na 

wiedzy (GOW), a szczególnie ta cz  monografii (podrozdzia  2.3.), która 

wskazuje GOW jako aktualn  granic  cywilizacyjn  wspó czesnych gospoda-

rek.

Szczególna wa no  i aktualno  problemu badawczego wynika tak e

z faktu, e w cz ci badawczej zosta  on odniesiony do polskiej gospodarki, 

która od kilku ju  lat w rankingach konkurencyjno ci mi dzynarodowej ocenia-
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na jest w ród krajów UE nieco poni ej redniej i, jak wskazano w raporcie 

opracowanym przez zespó  niezale nych ekspertów z inspiracji Prezydenta RP

(Konkurencyjna Polska. Jak awansowa  w wiatowej lidze gospodarczej?, red. 

J. Hausner, Kraków 2013), konieczne s  dzia ania, które uchroni  j  przed 

wpadni ciem w tzw. pu apk redniego poziomu rozwoju. Z tego powodu prze-

prowadzona w pracy analiza aktualnej zdolno ci konkurencyjnej polskiej go-

spodarki (w odniesieniu do innych krajów UE oraz przyj tego wzorca – gospo-

darki opartej na wiedzy jako granicy cywilizacyjnej) stanowi swoist  warto

dodan  recenzowanej pracy, uwypuklaj cej stymulanty i destymulanty poten-

cja u konkurencyjnego naszej gospodarki. 

Powy sze dwa powody s  g ównymi czynnikami wysokiej oceny nauko-

wej recenzowanego opracowania. Do innych zaliczy  nale y to, e praca odpo-

wiada aktualnym standardom prac naukowych, czyli: 

ma jasno okre lony problem badawczy, sprecyzowany cel, tez  g ówn

i cz stkowe,  

metodyka bada  zosta a dostosowana do badanego problemu i mo li-

wo ci pozyskania danych, a za bardzo trafny oceniam sam wybór meto-

dy badawczej zastosowanej w empirycznej cz ci monografii,  

sformu owane w pracy twierdzenia i wnioski w wi kszo ci przypadków 

Autorka potwierdza wiarygodnymi ród ami lub szerokim materia em 

badawczym w postaci danych empirycznych oraz wyników w asnych 

bada ,

dokonano w a ciwego doboru wykorzystanych przez Autork róde ,

sk adaj cych si  na bogat  bibliografi  (trzysta siedemna cie pozycji 

bez netografii!), wskazuj cego na znajomo  najnowszych opracowa  – 

krajowych i zagranicznych – po wi conych problematyce mi dzynaro-

dowej konkurencyjno ci; ród a zagraniczne stanowi  w monografii 

prawie 29% ca o ci bibliografii! 

Recenzowana praca stanowi warto ciowe opracowanie oparte na solidnych 

podstawach metodologicznych i bardzo dobrej znajomo ci przedmiotu bada .

Jest te  pierwszym studium analizuj cym zjawisko mi dzynarodowej konku-

rencyjno ci w aspekcie koncepcji etapowego rozwoju gospodarek w powi za-

niu z mo liwo ci  osi gni cia przez nie rozwoju na poziomie (wspó czesnej)

granicy cywilizacyjnej. Autorka wykaza a si  du  dociekliwo ci  badawcz ,

solidno ci  i pracowito ci  zarówno w zakresie uporz dkowania i usystematy-

zowania ró norodnych wspó czesnych koncepcji rozwoju i konkurencyjno ci 
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gospodarek, przeprowadzonych bada , jak i sformu owanych na ich podstawie 

wniosków. Praca stanowi obszerne ród o informacji i mo e by  polecana za-

równo osobom chc cym zapozna  si  z problematyk  szeroko rozumianej kon-

kurencyjno ci mi dzynarodowej, jak i tym, którzy zajmuj  si  ni  od dawna. 
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