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KONKURENCYJNOŚĆ ― KLUCZOWE CZYNNIKI 
SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTW XXI W.

Eulalia Skawińska
Romuald I. Zalewski

Wprowadzenie

K oncepcje czynników sukcesu firm w  procesie kon-
kurowania, przedstawiane w  opracowaniach i  mo-

delach teoretycznych w  latach 70., znacznie ewoluowały 
w XXI wieku. Znalazły one odzwierciedlenie w  licznych 
publikacjach z zakresu nauk o zarządzaniu. Przyczyn tego 
zjawiska należy upatrywać głównie w  cywilizacyjnym 
przełomie, wynikającym z  przejścia gospodarki indu-
strialnej do informacyjnej, stanowiącej podstawę GOW, 
a  więc w  zmianie postrzegania roli czynników rozwoju 
przedsiębiorstw. Wpłynęło to na formowanie nowych pa-
radygmatów zarządzania organizacjami, np. wiedzy, sie-
ciowego czy zrównoważonego rozwoju biznesu (Jabłoński, 
2014, s. 24–32; Sułkowski, 2013, s. 17–26; Niemczyk, 2014, 
s. 167–175; Jaki, 2014, s. 8–12; Stachowicz, 2014, s. 393– 

–413). Kształtowanie konkurencyjności firm w koncepcji 
zrównoważonego rozwoju budzi jednak dyskusje ich kie-
rownictwa, dostrzegającego w tym konflikt celów, obawy 
o zwiększone ryzyko oraz zapytania o czynniki o charak-
terze strategicznym (krytycznym). 

Należy pamiętać, że Polska jest w  znacznym stopniu 
zglobalizowana, aczkolwiek charakteryzuje ją mało inno-
wacyjna struktura gospodarcza i opóźnienia w osiąganiu 
wskaźników ekonomicznych oraz społecznych, porów-
nywalnych do krajów wysokorozwiniętych. Według eks-
pertów: „staliśmy się gospodarką filialną, montażownią 
i call center dla Europy” (Dryll, 2015, s. 22), co obecnie za-

pewnia uczestnictwo w międzynarodowych sieciach pro-
dukcyjnych, a zgodnie z trendami światowymi i strategią 
UE powinniśmy wejść na drogę nowoczesnej gospodarki. 
Istota podjętego problemu sprowadza się do odpowiedzi 
na pytanie, jakie czynniki konkurencyjności powinny fir-
my kształtować i wykorzystać, aby mogły zapewnić sobie 
trwały sukces na rynku w procesie pogłębiającej się globa-
lizacji i hiperkonkurencji w XXI w. Jest ono zasadne tym 
bardziej, że tempo internacjonalizacji polskich przedsię-
biorstw przybiera na sile, lecz jest wciąż „na początkowym 
etapie rozwoju” (Jarosiński, 2013, s. 179). Co więcej, ten 
problem badawczy nabiera szczególnej wagi i aktualności, 
ponieważ w gospodarce europejskiej w drugiej dekadzie 
XXI w. zostało zachwiane jej bezpieczeństwo. Wzrasta 
ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstw spowodowane 
rosnącą niestabilnością polityczną świata i  falą emigran-
tów, trwającym kryzysem finansowym w  wielu krajach 
oraz turbulentnymi zmianami atmosferycznymi. Coraz 
trudniej jest kierownictwu firm przewidywać przyszłość 
i  planować źródła przewagi konkurencyjnej w  dłuższej 
perspektywie realizacji biznesu dla zapewnienia trwałe-
go rozwoju przedsiębiorstw działających w  warunkach 
niepewności. Wobec powyższego uzasadnione stają się 
pogłębione studia literatury na podjęty temat. 

Celami artykułu są określenie stanu wiedzy o  kluczo-
wych czynnikach sukcesu (KCS) konkurencyjności przed-
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siębiorstw oraz przedstawienie teoretycznego, autorskiego 
modelu KCS dla polskich przedsiębiorstw w  dającej się 
przewidzieć przyszłości. W  realizacji celu pracy zasto-
sowano metodę studiów literatury badanego problemu, 
dedukcji, modelową oraz wizualizacji. Najpierw omówiono 
teoretyczne poglądy reprezentowane w literaturze na temat 
czynników sukcesu w procesie konkurowania. Na podsta-
wie badań porównawczych przedstawiono różne definicje 
i możliwe relacje pomiędzy KCS a celami przedsiębiorstw. 
W  dalszej kolejności zaprezentowano stosowane metody 
badania KCS. Natomiast w ostatniej części pracy zaprezen-
towano autorski model KCS dla polskich przedsiębiorstw 
przyszłości. Jego jądro stanowią behawioralne, strukturalne 
i instytucjonalne czynniki sukcesu, które są związane z czte-
rema rodzajami kapitału: intelektualnym, technologicznym, 
kulturowym i finansowym.

W  związku z  niejednoznacznością poszczególnych 
kategorii ekonomicznych w  literaturze, w realizacji celu 
pracy przyjęto ich interpretację, którą wyjaśniono poniżej.

Konkurencyjność przedsiębiorstw oznacza umie-
jętność (zdolność) do konkurowania i  zdobywania 
przewagi konkurencyjnej na rynku (Gorynia, 2002, 
s. 48–69). Jest to pojęcie relatywne, utożsamiane ex-post 
z  osiągniętą pozycją konkurencyjną. Wysoka pozycja 
konkurencyjna firmy uzyskana na rynku oznacza jej 
sukces. Z  kolei przez pojęcie sukcesu przedsiębiorstwa 
przyjmujemy wysoki poziom realizacji trafnie zapla-
nowanych podstawowych celów (Mantura, 2002, s. 82), 
uwzględniających warunki wewnętrzne i zewnętrzne ich 
funkcjonowania, zarówno istniejące, jak i przewidywane. 
Podejmowane analizy teoretyczno-empiryczne wskazują, 
że kluczowe czynniki sukcesu stanowią źródła przewagi 
konkurencyjnej firm.

Należy się zgodzić z  A. Fishmanem (1998, s.  10–12), 
który stwierdził, że prawidłowo zdefiniowane cele orga-
nizacji są krytyczne dla sukcesu i  tak samo ważne oraz 
istotne, a także niezbędne jak KCS dla osiągnięcia tych ce-
lów. Jak łatwo zauważyć, istnieje między nimi sprzężenie 
zwrotne. Występowanie luki pomiędzy wyznaczonymi 
celami przedsiębiorstw a możliwościami ich wykonania, 
tkwiącymi w  czynnikach konkurencyjności, musi pro-
wadzić do rozwoju wewnętrznego, tj. takich elementów 
potencjału konkurencyjnego lub rozwoju zewnętrznego 
(np. poprzez członkowstwo w  klastrze, partnerstwie 
w  aliansie czy tworzenie międzyorganizacyjnej przewa-
gi), dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie sukcesu. 
Współcześnie, w warunkach turbulentnych, niezbędnym 
działaniem dla jego zdobycia jest zarządzanie zmianą 
(Clarke, 1997, s. 9).

Teoretyczne aspekty czynników 
sukcesu przedsiębiorstw 
w procesie konkurowania 

N owe spojrzenie na problem czynników konkuren-
cyjności, decydujących o  sukcesie przedsiębiorstw, 

jest wynikiem ewolucji poglądów dotyczących głównego 
celu ich działalności (zakwestionowanie w  teorii mene-
dżerskiej maksymalizacji zysku). Współcześnie istnieje 

opinia reprezentantów różnych szkół myślenia ekono-
micznego o koegzystencji wielu celów w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw, aczkolwiek nie ma konsensusu w ocenie 
stanowiska przedstawicieli teorii przedsiębiorstw, pro-
ponujących jako podstawowy cel poziom zysku zadowa-
lający wszystkich interesariuszy. W  dyskusji uzasadnia 
się, że w procesie konkurowania firm niezbędny wzrost 
ich zysku musi jednak uwzględniać kryterium efektyw-
ności ekonomicznej, wzrost wartości przedsiębiorstwa 
oraz udziału w  rynku. Ponadto ten cel ekonomiczny 
powinien być osiągany przez przedsiębiorstwa z  zacho-
waniem równowagi społecznej (tworzenie miejsc pracy, 
wzrost płac, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.), a także 
środowiska naturalnego i  poprzez racjonalne wykorzy-
stanie zasobów (zmniejszenie zasobochłonności). Różne 
cele formułowane w organizacji, jak stwierdza K. Komo-
rowski (2011, s. 210), są  realizowane na pewnym tylko 
poziomie i w określonym czasie nie mogą być wszystkie 
maksymalizowane. Słusznie więc zauważa J. Adamczyk 
(2009, s.  34), że „maksymalizacja wartości dla różnych 
grup interesu jest celem zorientowanym na przyszłość”.

Podstawą dla przedsiębiorstw w  kreowaniu strategii 
konkurencji i  formułowaniu celów jest stanowisko Ko-
misji Europejskiej wyrażone w  Strategii Europa 2020, 
w której przyjęto, że konkurencyjność będzie cechą zrów-
noważonej gospodarki rynkowej (Europe 2020, 2010). 
Oznacza to, że procesy alokacji czynników wytwórczych 
podmiotów w  unijnej strategii są  ukierunkowane na 
wzrost konkurencyjności przy bardziej efektywnym wy-
korzystaniu zasobów. Wyznaczono w  niej 3  priorytety: 
wzrost mądry, oparty na wiedzy i  innowacjach (smart 
growth), oszczędnie gospodarujący zasobami (sustaina-
ble growth) oraz zintegrowany społecznie i terytorialnie 
(inclusive growth). Przedsiębiorcy w  dążeniu do zrów-
noważonego rozwoju biznesu formułują do realizacji 
cel główny, nadrzędny i  wiązkę szczegółowych celów 
ekonomicznych, społecznych i  ekologicznych (Bacior, 
2015, s.  82–94). Odnośnie do celów ekologicznych na-
leży zauważyć, że ochrona środowiska zapoczątkowana 
Deklaracją Sztokholmską w  1972 r. jest już częściowo 
uwzględniana w  generowanych celach przedsiębiorstw. 
Wynika to z konieczności przestrzegania prawodawstwa 
krajowego, ugrupowań regionalnych i  międzynarodo-
wych oraz działalności grup ekologicznych, a  także ro-
snącej świadomości i wrażliwości społecznej. Niejedno-
krotnie jednak korporacje przyczyniają się do degradacji 
środowiska przyrodniczego. Ponadto aspekt społeczny 
nie jest przez nie respektowany, a naruszanie praw akcjo-
nariuszy ma charakter ekonomiczny i  społeczny (Ignaś, 
2010, s. 471–481).

Problematyka wyboru i  spójności celów przedsię-
biorstw jest skomplikowana w  kontekście krótkiego 
i  długiego czasu, oceny wewnętrznych i  zewnętrznych 
preferencji oraz oczekiwań interesariuszy. Odzwiercie-
dla to wspomniana praca M. Baciora, w której autor eks-
ponuje dorobek w tym zakresie: P.F. Druckera, A. Nogi, 
S. Sudoła, B. Nogalskiego i innych twórców. 

Na podstawie dotychczasowych rozważań można 
stwierdzić, że wokół celów przedsiębiorstwa trwa dalsza 
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polemika wśród przedstawicieli i  praktyki gospodar-
czej, co ma swoje przełożenie na dyskusję o kluczowych 
czynnikach sukcesu. Stanowi to ważny wkład do litera-
tury w  odniesieniu do metodyki badań oraz wyników 
poznawczych. Do dalszych rozważań przyjmujemy za 
Z. Pierścionkiem, który stwierdza, że przedsiębiorstwo 
formułuje jeden generalny cel i jest nim maksymalizacja 
jego wartości. Według przywołanego autora: „Realizacja 
wiązki celów przedsiębiorstwa (…) odbywa się przez 
wypełnianie szeregu celów –  zadań (…) dotyczących 
różnych sfer i  obszarów działalności przedsiębiorstwa” 
(Pierścionek, 2001, s. 80). 

Nasilenie się konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi, regionami, krajami, blokami gospodarczymi wywo-
łało potrzebę badania i  zrozumienia czynników sukcesu 
oraz ich roli, a także mechanizmów oddziaływania na go-
spodarkę. Warto przypomnieć, że koncepcja kluczowych 
czynników sukcesu (KCS) wyłoniła się w opracowaniach 
naukowych w  latach 70. i  dotyczyła ogólnie przedsię-
biorstw w różnych dziedzinach działalności przemysłowej. 
W  przekonaniu D.R. Daniela (1961, s.  110–120), „ko-
nieczne jest w  przedsiębiorstwach usunięcie wszystkich 
problemów, które nie są  bezpośrednio związane z  suk-
cesem firmy”. Nowe pole badawcze otworzyła praca 
amerykańskich autorów, w której zasugerowano, że KCS 
mogą być różne w  odmiennych rodzajach działalności 
przemysłowej. Ponadto hierarchicznej, szczeblowej natu-
rze zarządzania w przedsiębiorstwach odpowiadają różne 
poziomy i zestawy KCS (Anthony i in., 1972, s. 147–158). 
Z  kolei C.V. Bullen i  J.F. Rockart (1981) zdefiniowali 
cztery specyficzne poziomy KCS, a  mianowicie według: 
branży przemysłu, typu organizacji, podtypu organizacji 
i cech indywidualnych. Później, bo dopiero w 2004 roku, 

zaproponowano jeszcze poziom operacyjny (Caralli, 2004, 
s. 25–6). W 1979 roku J.F. Rockart (1979, s. 81–92) rozsze-
rzył myśl D.R. Daniela, wskazując na potrzebę określenia 
tych zasobów informacji o KCS, które będą niezbędne dla 
menedżerów w przyszłości. W tej samej pracy autor roz-
poznał pięć źródeł KCS odnośnie do misji przedsiębiorstw, 
a mianowicie w zależności od:

• struktury danej branży (charakterystyka wymagań, 
stosowana technologia, charakterystyka produktów),

• strategii konkurencji, znaczenia branży, położenia 
geograficznego,

• warunków otoczenia (wpływu makroekonomii na kon-
kurencyjność przemysłu, wpływ polityki ekonomicznej 
i prawnej rządu),

• czynników o działaniu czasowym (krótkotrwałym, np. 
brak wykwalifikowanych pracowników, brak doświad-
czenia menedżerskiego),

• pozycji zajmowanej przez menedżera w przedsiębiorstwie.
Liczne badania doprowadziły do określenia w później-

szych latach wielu definicji KCS, z których kilka przedsta-
wiono w tabeli 1. 

Poszczególne cele według A. Fischmana (1998, s.  10– 
–12) mogą być realizowane przy udziale kilku KCS, a  te 
same KCS mogą występować w  kilku celach, co zostało 
przedstawione na rysunku 1. Oznacza to według Carel-
liego (2004, s. 12–16) współzależność celów i  KCS oraz 
ich znaczenie w wykonaniu zadań przedsiębiorstwa, którą 
można nazwać ‘płynnością’. Jest oczywiste, że KCS przed-
siębiorstwa nie muszą i nie są jednakowe dla wszystkich 
jego elementów strukturalnych. Są one w  opiniach me-
nedżerów inne dla różnych przedsiębiorstw reprezentu-
jących tę samą branżę, dla różnych jednostek tej samej 
organizacji, jej jednostek operacyjnych itp.

Tab. 1. Wybrane definicje KCS

Autorzy Definicje

Jenster, 1987 Zdarzenia, warunki, działania, okoliczności, które umacniają konkurencyjną pozycję organizacji

Hardaker, Ward, 1987 Cele cząstkowe, charakterystyki, warunki, zmienne, które są krytyczne dla osiągnięcia  
misji organizacji i końcowych sukcesów 

Johnson, Scholes, 2002 Właściwości produktu, które są wartościowe dla grupy konsumentów i w których organizacja  
musi być najlepsza, aby utrzymać konkurencyjność

Lynch, 2003 Zasoby, umiejętności i cechy organizacji umożliwiające osiągnięcie sukcesu na rynku 

Pollalis, Grant, 1994 Najważniejsze czynniki determinujące sukces to takie, które są zbieżne z celami przedsiębiorstwa 

Bullen, Rockart, 1981
Ograniczona liczba obszarów, w których zadowalające wyniki zapewnia satysfakcjonująca 
konkurencyjność wydziałowi lub całej organizacji. KCS to kluczowe obszary, w których 
‘rzeczy muszą iść dobrze’ dla działalności w osiągnięcia celów przedsiębiorstwa

Strategor, 1996 Źródła przewagi konkurencyjnej to kluczowe czynniki sukcesu 

Gierszewska, 
Romanowska,  
1995

Grupa kryteriów, uważanych za najważniejsze, decydujące o pozycji konkurencyjnej i możliwościach  
rozwojowych firmy 

Grunert, Ellegaard, 1992 Umiejętności i zasoby w które przedsiębiorstwo inwestuje na rynku swojej działalności, i które wyjaśniają 
większą część obserwowanych różnic w uzyskanej wartości oraz w ponoszonych kosztach 

Źródło: opracowanie własne
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Przykładem na udowodnienie tej tezy jest fakt, że w la-
tach 2007–2009 znany producent samochodów –  firma 
GM stanęła w  obliczu katastrofy, której powodem była 
wewnętrzna konkurencja pomiędzy fabrykami wytwa-
rzającymi różne modele aut osobowych i  popularnych 
w  USA vanów (More, 2015). Poszczególne fabryki wy-
twarzające samochody różnych marek (od popularnych 
po premium) wykształciły różne zestawy KCS i konkuru-
jąc o  nabywców, nie brały pod uwagę KCS całego kon-
cernu. Jego kierownictwo świadome tych problemów nie 
potrafiło ich długo rozwiązać.

Rys. 1. Zależności pomiędzy celami i KCS 
Źródło: opracowanie własne

Ze względu na występujące pewne konfuzje pomiędzy 
obu pojęciami w tabeli 2 objaśniono wyraźne różnice po-
między nimi za L.P. Gates (2010). 

Należy też zgodzić się z opinią C.V. Bullena i J.F. Roc-
karta (1981), że KCS są  tylko względnie stałe w  czasie, 
co najmniej w  perspektywie strategicznego planowania 
przedsiębiorstwa lub organizacji. Zależy to od wielu wa-
runków, takich jak zmiany otoczenia zewnętrznego, zmia-

ny pozycji przemysłu ze sfery np. średniowysokich do 
wysokich technologii, pojawiających się zagrożeń i szans, 
rozwoju nowych materiałów, dostępności surowców 
i wielu innych okoliczności. Dlatego niektóre z tych czyn-
ników mogą dominować w długim okresie czasu, inne zaś 
są krótkookresowe. Możliwe jest też przekształcenie tych 
KCS, które wykazują lukę w  stosunku do konkurentów 
(np. brak przewagi opartej na innowacjach, słabe uzbroje-
nie informatyczne) – w cel. Kiedy indziej cel może przejść 
do kategorii KCS, dla jego wzmocnienia i utrwalenia.

Według koncepcji innych autorów typologię źródeł 
KCS można przedstawić graficznie (rys. 2). 

Metody badania KCS

W literaturze występuje kilka jakościowych i ilościo-
wych metod badania KCS, które opisuje w swojej 

pracy M. Gorynia (2009, s.  78–90). Wśród metod ilo-
ściowych najczęściej stosowana jest metoda ankieto-
wa, a  instrument pomiarowy stanowi kwestionariusz 
ankiety. Jako przykład jej wykorzystania można podać 
badanie KCS w  branży restauracyjno-gastronomicz-
nej (Mamalis, 2009, s.  191–206). Przedmiotem wspo-
mnianej pracy było zidentyfikowanie KCS związanych 
z  wyborami konsumenckimi. Metodą badawczą była 
analiza literatury połączona z  badaniem jakościowym 
z udziałem 300 respondentów. W  jej wyniku otrzyma-
no siedem czynników i 24 miary. Badanie powtórzono 
na próbie innych 400 respondentów. Powtórna analiza 
danych doprowadziła do wyłonienia sześciu grup czyn-
ników: przystosowanie się do warunków lokalnych, 
poziom usług, wygląd pomieszczeń, jakość produktów, 
atmosfera, programy lojalnościowe. Uzyskane w  po-
dobny sposób wyniki umożliwiają menedżerom lepiej 
zrozumieć rynek, wybory konsumentów i  doskonale-
nie krytycznych czynników sukcesu. W określaniu licz-
by KCS często wykorzystuje się pomocniczo metodę 
Pareto, która szereguje je według kryterium ważności. 
Inny sposób określania KCS, z zastosowaniem metody 
jakościowej, polega na przeprowadzaniu wywiadów 

Tab. 2. Cechy charakterystyczne celów i krytycznych czynników sukcesu przedsiębiorstw

Cele KCS

mają szeroki zasięg, który pozwala spełniać misję przedsiębiorstwa to działania, które wspomagają sukces lub mają 
udział w spełnianiu misji jako zbiorze celów

wynikają bardziej z oceny ich potencjalnej osiągalności 
niż z wpływu na spełnienie misji

to bieżąca aktywność operacyjna podtrzymująca 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa

stwarzają możliwość osiągnięcia sukcesu przez organizację zapewniają przedsiębiorstwu przetrwanie

 skupianie się na ich formułowaniu, może odwrócić uwagę od 
bieżącej działalności zapewniającej sukces organizacji

dotyczą obszarów ważnych dla bieżącego i przyszłego sukcesu; 
są one względnie stabilne w czasie, gwarantując spełnienie 
misji przedsiębiorstwa obecnie i w najbliższej przyszłości

mogą być powiązane z wieloma KCS mogą być powiązane z wieloma celami

określają docelową pozycję, którą przedsiębiorstwo chce osiągnąć są to dziedziny, w których wysoka wydajność zapewnia osiągnięcie celów

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Gates, 2010)
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ustrukturyzowanych z menedżerami reprezentującymi 
przemysł lub jego poszczególne branże, których rezul-
tatem jest lista najczęściej wymienianych KCS. 

Ważną metodą ich analizy jest metoda Delphi z udzia-
łem ekspertów i uznawana jako jedna z ważnych metod 
prowadzących do podejmowania decyzji na zasadzie kon-
sensusu (Boynton, Zmud, 1984, s. 17–27). Jej operacjona-
lizacja składa się z dwóch lub trzech rund stacjonarnych 
albo korespondencyjnych. Nie wdając się w  szczegóły, 
eksperci generują listę prawdopodobnych KCS, nadają im 
rangi (ważność) i w kolejnych rundach dokonują selekcji 
czynników najbardziej istotnych, osiągając kompromis. 

Metodę Delphi z  udziałem ekspertów wykorzystano 
ostatnio do analizy KCS w  przemyśle high-tech na Taj-
wanie (Chich, Yu, 2013, s.  601–610). Przeprowadzone 
badania pozwoliły wyodrębnić trzy grupy KCS. Ich 
znaczenie uzgodniono na podstawie wag w  kolejności: 
czynniki polityczne, społeczne i ekonomiczne. W innej 
pracy opisano osiem KCS, w tym kulturę, odpowiedzial-
ność i  uznanie związane z  implementacją zarządzania 
wiedzą w  SME w  Malezji (Kuan, Wong, 2005, s.  261– 

–279). W kolejnej pracy badano wagi różnych czynników 
umożliwiających dyfuzję nowych technologii w  energe-
tyce wiatrowej (Lehtowaara i in., 2014, s. 250–268). 

Metoda Delphi ma istotne znaczenie i jest wykorzysty-
wana w pracach prognostycznych wykonywanych metodą 
foresight, o  czym świadczy na przykład praca przeglą-
dowa z 2012 roku (Calof, Smith, 2012, s. 5–14) oraz wy-
korzystanie tej metody w  Polsce do wyboru technologii 
przyszłości (Foresight ..., 2011, s. 3–4).

Do wyłaniania KCS i ich struktury stosowane są coraz 
częściej narzędzia i  techniki statystyki wielowymiarowej. 
Jedną z nich jest Analytical Hierarchy Process (wielokry-
terialna metoda hierarchicznej analizy problemów de-
cyzyjnych) (Saaty, 1980; 2008, s. 83–96). Umożliwia ona 
dekompozycję złożonego problemu wieloczynnikowego 
i ustalenie rangi poszczególnych czynników. Przykładem 
zastosowania tej metody jest ustalanie KCS dla wdrożenia 

normy ISO 14001 w celu osiągnięcia czystszej produkcji 
przemysłu elektrycznego i  elektronicznego w  Malezji 
(Sambasivan, Ng Yan, 2008, s. 1424–1433). 

Do badania KCS w przedsiębiorstwach wykorzystuje się 
też metodę zwaną metaanalizą. Najczęściej jest ona wyko-
nywana jako systematyczny przegląd literatury z jakiegoś 
obszaru, wzbogacony o  statystyczną analizę uzyskanych 
wcześniej wyników, wnioskowanie i podsumowanie (Song 
i in., 2008, s. 7–27). Ta metoda zastosowana na przykład 
do zbioru danych literaturowych, w  przedsiębiorstwach 
nowych technologii, umożliwiła selekcję 24 czynników, 
które zgrupowano w siedem uniwersalnych KCS. Należą 
do nich: integracja łańcucha dostaw, zasięg rynku, wiek 
firmy, liczebność założycieli, rozmiar zasobów finan-
sowych, doświadczenie marketingowe, doświadczenie 
przemysłowe i  ochrona patentowa. Udowodniono, że 
5  innych czynników, w tym doświadczenie w dziedzinie 
B&R, start-upów i  intensywności konkurencji, jest mało 
istotne (Hunter, Schmidt, 2004, s. 23–41). 

W  eksploracji KCS, z  uwagi na dużą liczbę analizo-
wanych podmiotów i  potencjalnych czynników sukcesu, 
które gromadzi się w  macierzach danych, coraz częściej 
stosuje się metody multiwariacyjne. Pozwalają one upo-
rządkować wielowymiarową przestrzeń danych oryginal-
nych, redukując jej wymiar do kilku lub kilkunastu istot-
nych czynników, bez wprowadzania założeń wstępnych. 
Do tego rodzaju metod szczegółowych należą na przy-
kład: analiza czynnikowa, analiza głównych składowych, 
analiza kanoniczna i klasyfikacja. W przykładowym bada-
niu KCS analizowano 127 dużych projektów badawczych 
realizowanych w  Izraelu i  zgromadzono 360 zmiennych 
oraz 13 miar sukcesu. Poddano je analizie metodą kore-
lacji kanonicznej i analizy wektorów własnych (Schenhar 
i in., 2002, s. 111). Wykazano, że: 1) sukces projektów zale-
ży od znacznej liczby czynników, większej niż wykazywały 
wcześniejsze badania, 2) istnieją wzajemne zależności po-
między KCS i pomiędzy miarami sukcesu, które wcześniej 
nie były znane i 3) lista KCS nie jest uniwersalna. 

Rys. 2. Schemat podziału KCS 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem koncepcji (Grunert, Ellegaard, 1992)
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W  badaniach polskich autorów w  identyfikacji KCS 
stosowano także metodę delficką, ale również ankietową, 
studia przypadków i  modelową. W  analizie wyników 
wykorzystywano metody statystyki zaawansowanej. Na 
przykład J. Samul (2014, s.  118–123, 163–174) poszu-
kiwała kluczowych czynników budowania przewagi 
konkurencyjnej wśród 27 wyodrębnionych czynników 
potencjału konkurencyjnego w 41 przedsiębiorstwach bu-
dowlanych województwa podlaskiego (87% zbiorowości 
całkowitej tego regionu). Autorka stwierdziła istnienie 14 
KCS, mieszczących się w obszarach: kapitał ludzki, kapitał 
relacyjny i kapitał finansowy.

W innej z kolei pracy prowadzono badania sukcesu fir-
my high-tech z wykorzystaniem metody wywiadu i obser-
wacji. Określono, że KCS znajdują się w takich elementach 
potencjału konkurencyjnego, jak wiedza, doświadczenie 
pracowników, wspólne ich działanie, zaangażowanie oraz 
innowacje (Bigaj, 2007, s. 257–268). 

W 2007 w Polsce przeprowadzono badania sześciu kla-
strów wysokich technologii (przemysł lotniczy, nowe ma-
teriały w  medycynie, biotechnologia), w  pierwszej fazie 
ich funkcjonowania, z  zastosowaniem metody wywiadu 
bezpośredniego z  wykorzystaniem kwestionariusza. Zo-
stał on wykonany z menedżerami, będącymi ich animato-
rami (Skawińska, Zalewski, 2009, s. 270–277). Otrzymane 
dane poddano analizie klasyfikacyjnej metodą drzewa 
powiązań. Poszukiwano odpowiedzi na pytania:
1. Jakie czynniki (wewnętrzne i  zewnętrzne) sprzyjały 

utworzeniu badanych klastrów i  osiąganiu przez nie 
celów?

2. Które w strukturze zidentyfikowanych czynników suk-
cesu można uznać za kluczowe?
Badania umożliwiły stwierdzenie występowania 

wspólnych KCS dla wszystkich badanych klastrów 
w przedstawionych poniżej czterech obszarach potencjału 
konkurencyjnego:
1. kapitał ludzki (wiedza, umiejętności, kompetencje, za-

angażowanie, przywództwo),
2. kapitał relacyjny (komunikacja z  otoczeniem, system 

informacji, wizerunek),
3. strategia klastra (zbieżność strategii klastra ze strategią 

jego przedsiębiorstw),
4. kapitał społeczny (zaufanie, siła powiązań między pod-

miotami w klastrze).
Rozpoznanie czynników sukcesu klastrów wysokoin-

nowacyjnych, w  poszczególnych fazach cyklu ich życia 
wymaga w  Polsce dalszych badań z  uwzględnieniem 
zróżnicowania przedmiotu ich działalności (np. branża 
medyczna, lotnicza). Mogą wówczas wystąpić oprócz 
wspólnych również odrębne kluczowe czynniki sukce-
su, gdyż „czynniki determinujące odniesienie sukcesu 
w  walce konkurencyjnej są  (…) dość mocno zróżnico-
wane branżowo” (Gorynia, 2009, s. 86). Ponadto różne 
czynniki odgrywają pierwszoplanową rolę w poszczegól-
nych fazach życia sektora (Gierszewska, Romanowska, 
1995, s. 162–163).

Podsumowując, należy zauważyć, że metody badań 
kluczowych czynników sukcesu firm zasadniczo nie zmie-
niły się, mimo znacznego upływu czasu od powstania ich 

koncepcji. Nie ulega wątpliwości, że ewoluowały jednak 
sposoby analizowania i  interpretacji danych uzyskiwa-
nych w czasie badań eksperymentalnych. Polegają one na 
wykorzystaniu zaawansowanych metod statystycznych, 
które umożliwiają analizowanie większych grup podmio-
tów i  większej liczby czynników na „kandydatów” KCS. 
Można też zaobserwować pojawianie się innych, nowych 
obiektów zainteresowania badaczy. Należą do nich na 
przykład przedsiębiorstwa wysokich technologii, kor-
poracje transnarodowe. Wyłania się też nowe podejście 
przedmiotowe w  badaniu KCS, np. w  innowacjach po-
wstających w sieciach przedsiębiorstw, projektach wspól-
nych przedsiębiorstw z sektorem B&R i/lub sferą rządową 
albo organizacjami NGO, w  zarządzaniu wiedzą, kapita-
łem intelektualnym. Daje to duże możliwości poznawcze 
KCS i  pogłębiania teorii konkurencyjności na poziomie 
mikroekonomicznym w przyszłości.

Wyzwania przyszłości dla KCS 
konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw

Z miany na rynku, rozwój technologii, polityka UE 
i  przekształcenia struktur organizacyjnych przed-

siębiorstw w Polsce powodują dalszą ewolucję ich celów 
i czynników sukcesu. Wobec tego podejście badawcze do 
KCS i ich interpretacji jest już obecnie, co więcej, będzie 
jeszcze bardziej modyfikowane. 

Waga podjętego problemu sprowadza się do odpowie-
dzi na postawione we wstępie pracy pytanie, dotyczące 
identyfikacji zmiennych, jako KCS, charakteryzujących 
umiejętność przedsiębiorstw w osiąganiu i wykorzystaniu 
przewag konkurencyjnych. Z  dotychczasowych ustaleń 
wynika, że KCS tych podmiotów nie są  jednakowe dla 
wszystkich elementów strukturalnych firm (działów, pod-
działów). Są one odmienne w poszczególnych ogniwach 
łańcucha wartości przedsiębiorstw tej samej branży, a tak-
że w opinii ich menedżerów, którzy postrzegają je mniej 
lub bardziej subiektywnie. W  obiektywizacji wyników 
badań najczęściej stosowana jest metoda benchmarkingu 
z zastosowaniem wzorca lub modelu teoretycznego.

Opracowanie ogólnego modelu przyszłych KCS nie 
jest możliwe i zasadne dla wszystkich przedsiębiorstw bez 
uwzględnienia przynajmniej wielokryterialnego podziału 
tych podmiotów i  warunków ich funkcjonowania. Nato-
miast trzeba określić ogólne kierunki zmian, jakich można 
spodziewać się w tym zakresie. Obserwowane tendencje 
w  destrukcji łańcucha wartości podmiotów i  w  rozwoju 
nowych struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w Pol-
sce (sieciowych, partnerskich itd.) mogą sugerować, że 
w  przyszłości będą one bardziej poszukiwały przewag 
konkurencyjnych w  sferze współpracy, współuczestnic-
twa oraz relacji w obszarze sieci międzyorganizacyjnych. 
Stanowić to będzie pogłębienie koncepcji budowy prze-
wagi konkurencyjnej opartej na wiedzy, która pomnaża 
się w  szybkim tempie. Istotą konkurencyjnej przewagi 
relacyjnej jest wykreowanie takich innowacji, które two-
rząc nową wartość, będą lepiej zaspokajały potrzeby przy-
szłych konsumentów oraz na nowych rynkach. 
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Kluczowe czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw 
przyszłości w  ujęciu modelowym przedstawiono na ry-
sunku 3. Zaprezentowano w nim 4 główne obszary źródeł 
KCS i ich trzy wymiary. Obszary są reprezentowane przez 
cztery rodzaje kapitału, pomiędzy którymi występują re-
lacje zwrotne. Zakresy pojęciowe niekiedy się częściowo 
nakładają.

W podmiotach zdolnych podjąć nowe wyzwania w re-
alizacji podstawowego celu funkcjonowania czynnikiem 
sukcesu będą elementy kapitału intelektualnego, usytu-
owanego u podstawy rysunku (Zalewski, Skawińska, 2015). 
Spójrzmy na dwa jego pierwsze człony w  modelowym 
ujęciu, to jest na kapitał ludzki i  społeczny (Skawińska, 
2012, s. 69–70). W kontekście budowy przewagi relacyjnej, 
w  celu stworzenia innowacji, unikatowych wartości pro-
duktów, powstaje pytanie o atrybuty przywołanych kapita-
łów. Nie ulega wątpliwości, że wśród zatrudnionych istotne 
stają się takie cechy kapitału ludzkiego, jak: talenty, wiedza, 
umiejętności, wytrwałość, odwaga, pomysłowość. Wobec 
tego wśród zatrudnionych stanowiących kapitał ludzki, 
czynnikiem sukcesu będą pracownicy, którzy są: twórczy, 
zdolni, pomysłowi, o  wyróżniających kompetencjach 
i utalentowani. Mają oni możliwości tworzenia względnie 
trwałej przewagi konkurencyjnej firm. Dlatego ważna 
staje się umiejętność takiego zarządzania personelem, aby 
pozyskać go i rozwijać jako czynnik sukcesu. W procesie 
zarządzania wiedzą istotne jest jego dostosowanie do sta-
nowisk pracy. Z kolei wśród zasobów kapitału społecznego 
przedsiębiorstwa dużej wagi nabiera poziom współpracy, 
współuczestnictwa, współdziałania i  zaufania. Co więcej, 
zatrudnianie osób mających wysoki poziom tego kapitału 
oraz oczekiwaną jego strukturę wpłynie na kształtowanie 
dwóch następnych elementów kapitału intelektualnego, tj. 

strukturalnego (sieci społeczne, struktury i grupy społecz-
ne, kanały informacji) i  relacyjnego. Ten ostatni stanowi 
zbudowane w  oparciu o  zaufanie wzajemne stosunki po-
między podmiotami gospodarczymi, które opierają się 
na wartościach i wspólnych korzyściach, np.: z klientami, 
dostawcami i innymi z otoczenia. Nie można kontestować 
faktu, że trwałość i wielostronność powiązań o charakterze 
partnerskim poszczególnych podmiotów wymiany kształ-
tuje wyższą efektywność działania w procesie konkurowa-
nia i zwiększa skuteczność realizacji celów. 

Kapitał technologiczny może być rozumiany jako rze-
czowy i  niematerialny. Składnik rzeczowy to posiadane 
technologie, realizowane procesy produkcyjne i wyposaże-
nie techniczne. Obecnie wzrasta znaczenie niematerialnego 
komponentu kapitału technologicznego. Jest to „niepo-
wtarzalna i  unikalna wiedza, zgromadzona z  przeprowa-
dzanych inwestycji w  prace badawczo-rozwojowe, kapitał 
organizacyjny i marki. Tym, co odróżnia kapitał technolo-
giczny od innych rodzajów kapitału, jest fakt, że firma może 
go użyć równocześnie w większej liczbie krajowych i zagra-
nicznych lokalizacji” (McGraatan, Prescott, 2015).

Z  wcześniejszych badań kapitału społecznego wyko-
nanych przez autorów wśród reprezentantów przedsię-
biorców Wielkopolskich wynika, że do strategicznych 
zasobów kapitału społecznego swoich przedsiębiorstw 
zaliczyli oni: zaufanie, lojalność i  wiarygodność. Nato-
miast słabą stroną strukturalną tego kapitału były zasoby: 
uczestnictwo, współpraca, normy i wartości oraz solidar-
ność. Analiza wskazała na kierunki niezbędnych działań 
dla ich wzmocnienia (Skawińska, 2012, s.  128). Ujemna 
luka kapitału społecznego, w  stosunku do wzorca, unie-
możliwia bowiem przedsiębiorstwu bycie konkurencyj-
nym, a tym bardziej liderem na rynku. 

Rys. 3. Model kluczowych czynników sukcesu polskich przedsiębiorstw przyszłości
Źródło: opracowanie własne
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Wiadomo, że rozmiar kapitału finansowego przedsię-
biorstwa tworzą wewnętrzne i zewnętrzne źródła zasilania. 
Mogą one być impulsem lub barierą jego rozwoju. Wy-
stępująca w Polsce luka innowacyjności wymaga przede 
wszystkim zwiększenia finansowania wewnętrznego, ale 
i  dla zewnętrznego prowadzenia działalności innowacyj-
nej w  przedsiębiorstwach. Wobec tego w  przyszłości ro-
snącą rolę w strukturze kapitału finansowego będą odgry-
wały kapitały bankowe i pozabankowe, np. anioły biznesu, 
factoring, venture capital i rynek kapitałowy.

Ważna rola w  rozważaniach na temat KCS przedsię-
biorstw i  strategicznych zamierzeń modernizacyjnych 
oraz zmian przypada kapitałowi kulturowemu (Kleer, 
2015, s.  70–77). Jego składnikami są  zaufanie, przedsię-
biorczość, poziom generowanej informacji i  jej ochrona, 
a  także umiejętność jej zdobywania, stosunek do pracy, 
akceptacja wspólnych celów i  zmian, tolerancja i  zrozu-
mienie problematyki przyszłości.

Spośród tych czterech obszarów wyłaniają się trzy wy-
miary KCS. Należą do nich:

• behawioralne, odnoszące się do współpracy i  innych 
form kooperacji,

• strukturalne, reprezentowane przez sieci i  struktury 
społeczne,

• instytucjonalne, zawierające instytucje formalne 
i nieformalne.
Kształtują one strategiczne czynniki sukcesu konku-

rencyjności polskich przedsiębiorstw w  najbliższej przy-
szłości. Na podstawie studiów literatury, wcześniejszych 
badań własnych i dedukcji można przykładowo do nich 
zaliczyć: współpracę sektora nauki z B&R i przemysłem, 
kooperację w aliansach B&R, współudział konsumentów 
w  projektowaniu wyrobów, współdziałanie w  zrówno-
ważonym wykorzystaniu surowców, bezpieczeństwo in-
formacji i  jej wymiany, ochrona własności intelektualnej, 
patenty i  znaki towarowe, przeciwdziałanie obsolencji1 
i innowacjom dualnym, ciągła poprawa jakości wyrobów 
i procesów (SPC, Six Sigma), integracja łańcucha dostaw, 
rozwój start –  up, zarządzanie personelem, szukanie ta-
lentów, preferowanie produkcji ekologicznej, zrównowa-
żonej, innowacje społeczne. 

Podsumowanie

W pracy podjęto istotny i aktualny problem wyboru 
czynników konkurencyjności jako KCS przez 

przedsiębiorstwa w  procesie konkurowania. Analiza li-
teratury o czynnikach konkurencyjności przedsiębiorstw 
ze szczególnym uwzględnieniem tych będących kluczo-
wymi, pozwala na stwierdzenie, że zależą one od wielu 
źródeł.

Należy przypuszczać, w  świetle wyzwań konkuren-
cyjności zrównoważonej, że przyszłe zmiany wystąpią 
w  przedmiocie działalności przedsiębiorstw, obszarach 
źródeł konkurowania i czynnikach strukturalno-jakościo-
wych kształtujących przewagi konkurencyjne. Z uwagi na 
rosnące znaczenie źródeł o charakterze niematerialnym 
obszarem intensywnych poszukiwań KCS będą elementy 
strukturalne kapitału intelektualnego i  kulturowe stano-

wiące regulator zmian. Ważną sferą czynników sukcesu 
konkurencyjności przedsiębiorstw staje się już obecnie 
kapitał technologiczny, w  tym infrastruktura informa-
cyjna, i  finansowy, umożliwiające rozwój innowacji, np. 
w zakresie robotyki, zaspokajające nowe potrzeby konsu-
mentów, sprzyjające internacjonalizacji (np. zwiększona 
wymiana wewnątrzgałęziowa). Zaproponowana struktu-
ra modelu KCS umożliwia przedsiębiorstwom podejmu-
jącym nowe wyzwania XXI w. zbudowanie unikatowej 
strategii zrównoważonej konkurencyjności. Kopiowanie 
cudzych wzorców przedsiębiorczości z  innych krajów 
nie musi zakończyć się wzrostem konkurencyjności dla 
polskich firm. Mają one bowiem inny poziom obszarów 
źródeł i wymiarów KCS. Te podstawy kształtowania KCS 
w Polsce mają w stosunku do krajów wysokorozwiniętych 
charakter nadążający z uwagi na występujące opóźnienia 
w  tym zakresie. Dlatego implementacja zaproponowa-
nego modelu powinna w  pierwszym etapie opierać się 
na pokonaniu luki czynników w kontekście ich wyboru 
korespondującego z  celami, w  drugim etapie –  na ich 
rozwoju. Określanie zbioru czynników sukcesu polskich 
przedsiębiorstw przyszłości wymaga badań empirycz-
nych, umożliwiających stworzenie baz danych podstaw 
systemu informacyjnego.
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Przypis

1) Oznacza produkcję wyrobów przemysłowych tak, aby okres 
gwarancji producenta był bliski okresowi przydatności do 
użycia. Nakręca to spiralę konsumeryzmu i  jest wbrew zasa-
dom zrównoważonego wykorzystania zasobów.
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Competitiveness – Critical Success 
Factors of Enterprices in XXI Century

Summary

The research problem addressed in this paper concerns 
finding answers of enterprise managers about key success 
drivers in the 21st century. The aim of the work carried 
out is to outline the status quo of knowledge about critical 
success factors (CSF) in competitive process and deriving 
their theoretical model for Polish enterprises in future. The 
first part of this chapter includes an analysis of literature 
concerning features characteristic of enterprise goals and 
CSF, and their relationship. Source typologies of CSF 
found in literature were shown. The second part presents 
methods used to research CSF and their evolution. The 
last part outlines challenges that will be faced by Polish 
enterprises in the 3rd decade of the 21st century and 
a theoretical model of CSF addressing those challenges is 
proposed. The model include four sources (technological, 
financial, intellectual and cultural capitals), which 
surrounds three dimensions (institutional, behavioral and 
structural) of CSF growth.

Keywords

competitiveness of enterprises, critical success factors, 
CSF methods of measurement, model
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