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Wprowadzenie

Wiedza była istotna dla ludzi od zarania dziejów. Na przestrzeni lat znaczenie wiedzy zmieniało się, ale nigdy wcześniej nie była ona tak ważna, jak
obecnie. Obecnie wielu autorów uznaje, iż funkcjonujemy w ramach tzw.
społeczeństwa wiedzy. Oznacza to działanie w nowym środowisku, w warunkach globalizacji gospodarki, przy postępie rewolucji technicznej, zwiększającym się znaczeniu sektora usług, skróceniu cyklu życia produktów, zmian
gustów i potrzeb klientów. W tym kontekście coraz bardziej istotną rolę
w walce o przetrwanie i sukces firmy odgrywają innowacje. Każda firma stara
się uzyskać przewagę konkurencyjną, gdyż od tego zależy przedłużenie życia
firmy i możliwość dostosowania się do pojawiających się zmian rynkowych.
W dzisiejszym świecie trudno jest przecenić znaczenie innowacji w rozwoju
gospodarek. Kraje wysokorozwinięte w celu osiągania dalszego wzrostu gospodarczego nie mogą bazować na taniej sile roboczej jako głównej przewadze
konkurencyjnej. W sytuacji wyczerpywania się surowców nieodnawialnych
i postępującej degradacji środowiska naturalnego dalsza egzystencja człowieka
wręcz zależy od wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Równie ważnym
wyzwaniem jest ciągłe doskonalenie się kadr, podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców i dążenie do zdobycia kolejnych umiejętności przez pracowników
niemal wszystkich przedsiębiorstw. Istotna jest także chęć zapewnienia środków finansowych nie tylko na bieżącą działalność przedsiębiorstwa, ale także
na inwestycje w innowacje, bądź szkolenia pracowników. Tematy te są istotne
niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jego struktury bądź źródła kapitału. Z badań przedsiębiorstw przeprowadzonych przez CASE, Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości, GUS i wiele innych ośrodków, wynika, iż funkcjonujące obecnie innowacyjne firmy napotykają wiele trudności w prowadzeniu działalności, zaś zdiagnozowane bariery są przede wszystkim natury
finansowej. Tymczasem znacznie większy problemem może leżeć w obszarze
czynników dotychczas nieanalizowanych w powyższych badaniach.
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W gospodarce XXI wieku w wysokorozwiniętych krajach znaczenia nabierają nowe czynniki sprzyjające powstawaniu i wdrożeniu innowacji. Coraz
bardziej istotne w osiąganiu sukcesu w biznesie stają się zasoby oparte na wiedzy. Przedsiębiorcy stają się twórcami i muszą się zmierzyć z nowym podejściem do zasobów. Działalność innowacyjna przestaje być jedynie dodatkiem,
staje się integralnym komponentem. Dlatego możemy uznać, iż wiedza i innowacje są kluczowymi zasobami gospodarki opartej na wiedzy. Pojęciami ściśle
ze sobą powiązanymi są wartości niematerialne, zasoby i możliwości oparte na
wiedzy, kapitał intelektualny – są one traktowane jako zasób, cele działalności
firmy opartej na wiedzy lub wizja rozwoju możliwości firmy. Są one podstawą
do uzyskania korzyści i osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. A zatem
istotnym problemem może się okazać zbyt niski poziom kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach. W takiej sytuacji pomimo dostępności środków
finansowych na inwestycje w innowacje, problemem dla przedsiębiorstwa
może się okazać skuteczna absorpcja innowacji.
U podstaw rozwoju teorii kapitału intelektualnego legły rozważania
związane z wiedzą, a potem z umiejętnościami, a następnie przekształciły się
w teorię kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki uosobiony w postaci wykształconych, doświadczonych, zmotywowanych i o wysokich kwalifikacjach pracowników powinien być istotą procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
Kapitał intelektualny, zdefiniowany jako zbiór niematerialnych zasobów i możliwości, został przez wielu autorów uznany jako źródło osiągania
przewagi konkurencyjnej. Jest to pojęcie stosunkowo nowe, wprowadzone
do nauk ekonomicznych przez Galbraith’a który po raz pierwszy użył tego
określenia w znaczeniu, że jest to intelektualna własność jednej osoby. Pierwsze definicje oraz odniesienie kapitału intelektualnego do przedsiębiorstwa
zostały wprowadzone dopiero pod koniec ubiegłego wieku. K.E.Sveiby
w 1989 roku uznał, iż do przedstawiania kondycji firmy i jej pozycji konkurencyjnej należy uwzględniać niefinansowe wskaźniki i informacje o niematerialnych aktywach przedsiębiorstwa. Jako pierwsza badania nad kapitałem
intelektualnym przeprowadziła w 1991 roku firma Skandia, która również
jako pierwsza wprowadziła do swojej struktury organizacyjnej dyrektora ds.
kapitału intelektualnego. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych definicji
jest podana przez Tobin’a i Galbraight’a określająca kapitał intelektualny jako
różnicę pomiędzy rynkową a księgową wartością przedsiębiorstwa. W oparciu
o tę stosunkowo prostą definicję były wielokrotnie podejmowane próby wycen kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, w tym również przedsiębiorstw
notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.
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Dotychczas praktycznie nie było prowadzonych badań obejmujących
roli kapitału intelektualnego w innowacyjności przedsiębiorstw. Dostępne
źródła literaturowe rzadko dotyczą empirycznych weryfikacji postawionych
tez w tym zakresie. R. D. Dewar oraz J. E Dutton dowiedli, iż kapitał ludzki jest istotnym czynnikiem ułatwiającym proces absorpcji innowacji, jednak
nie potwierdzili wielu innych zakładanych wpływów na innowacje. Badania
prowadzone przez M. Subramaniam’a i M. A. Youndt’a nad kapitałem intelektualnym (ludzkim, organizacyjnym i społecznym) potwierdziły jego wpływ
na możliwości innowacyjne przyrostowe lub radykalne. Idąc ich śladami badania prowadziła M.Delgado opierając się na podobnych założeniach, lecz
uzyskując inne wyniki. Potwierdzenie wpływu kapitału intelektualnego na
innowacje przyrostowe i radykalne zostało też wykonane przez A.N.Amiri,
G.Jandaghi oraz M. Ramezan, a także w ograniczonym zakresie przez innych
autorów. Prowadzone były również badania dotyczące jednego elementu
kapitału intelektualnego np. kapitału ludzkiego lub jednego typu innowacji
– przykładowo procesowo-produktowej. Nie były jednak prowadzone kompleksowe badania potwierdzone empirycznie w zakresie zakładanym niniejszą
pracą.
Dotychczas w literaturze wielokrotnie była podejmowana tematyka
innowacyjności, jednak rzadko były podejmowane analizy innowacyjności
poprzez pryzmat pojęcia kapitał intelektualny. Nowatorskim podejściem będzie próba połączenia pojęć z kilku dziedzin: analizy kapitału intelektualnego,
zagadnienia innowacyjności i absorpcji innowacji, a także przedsiębiorczości.
Poruszana tematyka znajduje się na styku kilku dziedzin: ekonomii, zarządzania, socjologii i nauk ścisłych (innowacje).
Na potrzeby pracy przyjęto podział kapitału intelektualnego zgodny
z najczęściej występującym w literaturze podziałem na trzy elementy składowe: kapitał ludzki, strukturalny oraz społeczny. W odniesieniu do klasyfikacji innowacji przyjęto metodologię Oslo Manual opracowaną przez OECD
i Eurostat zakładając podział innowacji na cztery typy: produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne. Natomiast w odniesieniu do absorpcji
innowacji założono, śladami A. Łukaszewicza, podział na absorpcję bierną rozumianą jako zdolność do przyjęcia innowacji i absorpcję czynną definiowaną
jako tworzenie własnych innowacji.
Podstawowym celem pracy jest zbadanie wpływu kapitału intelektualnego (kapitału ludzkiego, strukturalnego i społecznego) na absorpcję innowacji
(czynnej i biernej) uwzględniając poszczególne typy innowacji (produktową,
procesową, marketingową i organizacyjną). Dodatkowymi celami pracy są:
9
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• usystematyzowanie wiedzy dotyczącej kapitału intelektualnego,
w szczególności w odniesieniu do kwestii definicji, struktury, pomiaru,
zarządzania kapitałem intelektualnym – wykonanie przeglądu literatury,
zbadanie i uporządkowanie teoretycznych podejść,
• przegląd i usystematyzowanie podstawowej wiedzy dotyczącej innowacji i absorpcji innowacji w kontekście definicji, celów prowadzenia
działalności innowacyjnej, występujących barier i strategii innowacji
w przedsiębiorstwach,
• poznanie i krytyczna ocena wykonanych dotąd badań dotyczących
wpływu kapitału intelektualnego na innowacyjność – rodzaje podejmowanych badań, założenia, wnioski, wielkość grupy docelowej,
• opracowanie modelu weryfikującego wpływ kapitału intelektualnego
na absorpcję innowacji produktowych, procesowych, marketingowych
i organizacyjnych,
• weryfikacja empiryczna postawionych hipotez dotyczących roli kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji.
W pracy postawiono dwie główne hipotezy badawcze:
Hipoteza pierwsza: Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji w przedsiębiorstwie. Wpływ ten jest zróżnicowany w zależności od komponentów kapitału intelektualnego i typów absorpcji
innowacji.
Hipoteza druga: W polskich przedsiębiorstwach dominuje absorpcja
bierna innowacji.
W celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych dokonano analizy
szeregu zależności. Zamieszczony poniżej poglądowy rysunek prezentuje potencjalne interakcje będące przedmiotem badania.
Zaprezentowany powyżej schemat w celu dogłębnej analizy wymaga zbadania dosyć dużej liczby interakcji: 3 typy kapitału intelektualnego x 2 rodzaje
absorpcji x 4 typy innowacji, co przekłada się na analizę 24 potencjalnych
zależności. Na potrzeby pracy powiązania te zostały pogrupowane w cztery
grupy wskazujące na różne typy innowacji, a w ramach każdej grupy zostały
utworzone trzy grupy analizujące wpływ poszczególnych składników kapitału
intelektualnego, a dopiero dalej analizy będą dotyczyły charakteru absorpcji.
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Rys. W.1. Interakcje kapitału intelektualnego, absorpcji innowacji i innowacji

Źródło: Opracowanie własne

Weryfikacja empiryczna hipotez była możliwa poprzez badanie na grupie
2117 pracowników przedsiębiorstw przeprowadzone za pomocą anonimowej
ankiety metodą elektroniczną (CAWI, ankieta zamieszczona w Internecie)
i papierową (PAPI). W ramach zebranych kwestionariuszy, 1943 osoby pochodziły z podstawowej grupy docelowej, zaś 174 osoby tworzyły grupę kontrolną. Wybór grupy badawczej nastąpił pod wpływem szeroko opisywanych
w literaturze zależności pomiędzy edukacją a rozwojem kapitału intelektualnego oraz ich potencjalnym wpływem na innowacyjność firmy. Uczenie się
tworzy wiedzę w organizacji. Jeśli wiedza ta jest przyjmowana i rozdzielana
między ludzi, kapitał intelektualny organizacji ulegnie wzrostowi. Badania
wykazują, że między nauczaniem lub tworzeniem wiedzy, a rozwojem kapitału intelektualnego, zachodzą ścisłe powiązania. Xiao zakłada, że formalna
edukacja, wiedza zdobyta w czasie pracy w firmie oraz wiedza zdobyta poza
przedsiębiorstwem, powiązane są ze wzrostem wydajności. I. K. Magableh,
R. Kharabsheh oraz K.A.Al-Zubi twierdzą, iż szkolenia i rozwój kapitału ludzkiego ułatwiają małym i średnim przedsiębiorstwom ekspansję, zwiększają ich
profitowość, produktywność i przewagę konkurencyjną. Formalna i nieformalna edukacja przyczynia się do wzrostu i rozwoju wiedzy i umiejętności
pracowniczych, co wywiera znaczący wpływ na jakość siły roboczej przedsiębiorstwa. Ghorbani i in. zakładają, że rozwój kapitału intelektualnego przez
oficjalne i nieoficjalne treningi i szkolenia, przynosi wzrost innowacyjności
organizacji. Właściwie przeprowadzone szkolenia i działania rozwojowe obejmujące trening grupowy, zajęcia praktyczne, szeroki, ogólny zakres edukacji
oraz zapewniające dużą częstotliwość długoterminowych programów nauczania, mogą, poprzez różne formy kapitału intelektualnego, wywrzeć pozytywny wpływ na innowacyjność organizacji. Jedną z najbardziej popularnych
długoterminowych form nauczania są studia podyplomowe. Z tego względu
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na podstawową grupę docelową wybrano osoby będące słuchaczami studiów
podyplomowych i jednocześnie będące zatrudnione w przedsiębiorstwach.
Zebrane dane zostały poddane analizie czynnikowej metodą PCA (głównych składowych) z rotacją Varimax z normalizacją Kaisera i przeprowadzony
został test sferyczności Bartletta. W kolejnym kroku przeprowadzono weryfikację postawionych hipotez badawczych za pomocą modelu regresji logistycznej. W regresji logistycznej wykorzystano miarę R-kwadrat Nagelkerke
w celu oszacowania procentu wyjaśnionej wariancji przez wyprowadzony
model. Zastosowano również statystykę Walda służącą oszacowaniu, czy
wprowadzony do modelu predyktor istotnie statystycznie przewiduje wartości
zmiennej zależnej. Część hipotez z uwagi na swoją konstrukcję nie była możliwa do weryfikacji metodą regresji logistycznej, w tym przypadku zastosowano
analizę korelacji rho-Spearmana.
Praca składa się z czterech rozdziałów będących spójną całością i umożliwiających osiągnięcie celu pracy. Rozdział pierwszy i drugi odnoszą się do
części teoretycznej, zaś rozdział trzeci i czwarty – do części praktycznej pracy.
Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczne założenia dotyczące pojęcia
kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. Dogłębna analiza pojęcia kapitału intelektualnego i zbadanie jego związku z innowacyjnością wymagało
przedstawienia teorii w sposób umożliwiający przeprowadzenie tego rodzaju
analiz na płaszczyźnie przedsiębiorstwa. W związku z tym wskazane zostały elementy teorii ekonomii w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, ze
szczególnym uwzględnieniem zasobów strategicznych w postaci wiedzy, kwalifikacji, umiejętności, które stanowią podstawę tworzenia kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia było historyczne ujęcie kapitału
ludzkiego jako zalążka późniejszej koncepcji kapitału intelektualnego. Zaprezentowano rys historyczny ukazujący odejście od podziału na trzy tradycyjne
czynniki produkcji w stronę rosnącego znaczenia kwalifikacji, wykształcenia
i umiejętności człowieka jako czwartego zasobu. Następnie zaprezentowano
w dwóch oddzielnych podrozdziałach: rozwój znaczenia wiedzy, rolę inwestycji w wiedzę jako korzeni koncepcji kapitału ludzkiego prowadzącego do teorii kapitału intelektualnego oraz rozwój samego pojęcia kapitał intelektualny.
Wyodrębnienie podrozdziału 1.1.2 z opisu rozwoju pojęcia miało na celu podkreślenie znaczenia wiedzy jako strategicznego zasobu przedsiębiorstwa, jako
istotnego czynnika niematerialnego budującego wartość firmy, czyli podstawy
kapitału intelektualnego. W kolejnym podrozdziale dokonano gruntownego
przeglądu definicji kapitału intelektualnego w celu usystematyzowania wiedzy i wypracowania definicji, która zostanie przyjęta w dalszej części pracy.
12
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Po uporządkowaniu definicji istotne stało się dokonanie przeglądu stosowanych klasyfikacji i struktur kapitału intelektualnego. Różni autorzy prezentują
bowiem inne podejścia do tych kwestii. Traktując wiedzę i kapitał intelektualny jako zasoby przedsiębiorstwa w kolejnym kroku dokonano przeglądu koncepcji rozwijania i wykorzystania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. Z zagadnieniem kapitału intelektualnego nieodłącznie wiążą się
również kwestie prób pomiaru jego wartości i w tym rozdziale znajduje się
skrócony przegląd tych zagadnień. Na koniec omówione zostały zagadnienia
budowy wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ma to przełożenie na część badawczą pracy, gdzie punktem wyjścia jest założenie, że kapitał intelektualny jest
istotnym czynnikiem wspierającym całą działalność przedsiębiorstwa, również
w zakresie wspierania podejmowanych czynności innowacyjnych.
Rozdział drugi pracy jest próbą usystematyzowania pojęcia innowacyjności i absorpcji innowacji. Poprzez wyjście od istoty innowacji zostały następnie zaprezentowane wybrane definicje innowacyjności, występujące rodzaje
i najczęściej spotykane w literaturze źródła innowacji. Efektem tego wprowadzenia jest zaprezentowanie definicji i klasyfikacji innowacji przyjętej do
części badawczej pracy. Istotnym zagadnieniem związanym z innowacyjnością
przedsiębiorstw są stosowane miary, które zostały krótko przedstawione w kolejnym podrozdziale. Następnym krokiem było wskazanie strategii innowacji
w przedsiębiorstwach jako sposobów na ustalenie celi i metod postępowania
w odniesieniu do najbardziej ryzykownych przedsięwzięć, jakimi są działania
innowacyjne podejmowane w firmach. W kolejnej części tego rozdziału wskazano bariery prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, które
mogą utrudniać osiąganie zaplanowanych wcześniej celów. Po krótkim przeglądzie stosowanych w literaturze klasyfikacji barier dotyczących działalności
innowacyjnej, zostały one bardziej szczegółowo omówione w podziale na bariery wewnętrzne (związane z zasobami przedsiębiorstw, osobowością) i bariery zewnętrzne (podażowe, popytowe i związane z otoczeniem). Na koniec
rozdziału drugiego uwaga przenosi się na pojęcie absorpcji innowacji wskazując na definicję, która będzie stosowana w dalszej części pracy oraz omawiając
czynniki wpływające na absorpcję innowacji.
Rozdział trzeci jest przejściem do części empirycznej pracy. Jest on
punktem wyjścia do badań i jednocześnie nawiązaniem do części teoretycznej. Przedstawia dotychczas wykonane badania łączące pojęcia kapitału intelektualnego lub jego elementu z innowacyjnością. Rzuca to światło na prowadzone w ramach niniejszej pracy badania wskazując kierunki dotychczas
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nieeksplorowane. W kolejnej części są prezentowane założenia modelu teoretycznego, ma miejsce wyprowadzenie z punktu widzenia teorii – hipotez badawczych
i potencjalnych zależności, które będą weryfikowane. Następnie jest zaprezentowana metoda badawcza, a także szczegółowo uzasadniony dobór zmiennych
do kwestionariusza będącego narzędziem w pracy badawczej. Uzasadnienie
doboru zmiennych zostało dokonane z podziałem na zmienne dotyczące innowacyjności i poszczególnych elementów kapitału intelektualnego: kapitału
ludzkiego, strukturalnego i społecznego. Badanie zostało przeprowadzone na
celowo wybranej grupie badawczej, co jest uzasadnione w końcowej części
tego rozdziału.
Rozdział czwarty jest prezentacją wyników przeprowadzonego badania
empirycznego. Rozpoczyna się omówieniem charakterystyki grupy docelowej przedstawioną na podstawie statystyk opracowanych na podstawie przeprowadzonego badania. Kolejne części niniejszego opracowania zawierają
szczegółową prezentację wyników pracy empirycznej z podziałem na rodzaje
innowacyjności przedsiębiorstw, w których pracują przeankietowane osoby,
absorpcję innowacji, a także poszczególne elementy kapitału intelektualnego:
kapitał ludzki, strukturalny i społeczny. Następnie szczegółowo są przedstawiane wyniki przeprowadzonych badań w zakresie roli kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji poszczególnych typów: produktowej, procesowej,
marketingowej i organizacyjnej. Po weryfikacji postawionych hipotez badawczych, rozdział czwarty kończy się podsumowaniem przeprowadzonych prac
badawczych. W tej części są też zaprezentowane ograniczenia badania i rekomendacje dalszych możliwych kierunków badawczych.
Praca kończy się przedstawieniem wniosków, omówieniem wyników
w kontekście postawionych hipotez, próbą wyjaśnienia uzyskanych wyników
na tle wcześniejszych badań.
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Znaczenie kapitału
intelektualnego
w przedsiębiorstwie

Koncepcja kapitału intelektualnego
w teorii ekonomii

Historyczne ujęcie kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego
Klasyczna teoria ekonomii bazowała na tradycyjnym podejściu do zasobów przedsiębiorstwa opartych na trzech podstawowych czynnikach: praca,
ziemia i kapitał. Zasób pracy stanowili pracownicy wykonujący określone
czynności, zaś tradycyjne rozumienie kapitału opierało się na majątku przedsiębiorstwa posiadającego fizyczną postać. Dopiero z biegiem lat, wraz z ewolucją myślenia i rozwojem teorii ekonomii, zmieniało się podejście dotyczące
kapitału, umiejętności, doświadczenia, wykształcenia i zasobów mających
wpływ na budowę przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw.
Współcześnie często spotyka się podział zasobów przedsiębiorstwa na
cztery kategorie:
1. kapitał fizyczny – najbardziej podstawowy, materialne składniki majątku przedsiębiorstwa,
2. kapitał finansowy – środki finansowe posiadane przez przedsiębiorstwo oraz możliwości pozyskania tych środków,
3. kapitał ludzki – rozumiany jako suma doświadczeń, umiejętności,
potencjału intelektualnego i cech osobowościowych pracowników,
4. kapitał organizacyjny – wewnętrzne cechy przedsiębiorstwa np.
struktura organizacyjna, stosunki wewnętrzne, styl zarządzania, kultura
15
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organizacyjna, systemy regulacyjne stosowane w przedsiębiorstwie, relacje
z otoczeniem.1
I choć do każdego z powyższych elementów zasobów jest potrzebna wiedza, to największe jej zaangażowanie jest potrzebne do tworzenia oraz rozwoju
kapitału ludzkiego i organizacyjnego. We współczesnym podejściu do teorii
zasobowej szczególna uwaga jest kładziona na zasoby niematerialne, które
najczęściej decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw, które w coraz większym stopniu budują wartość firmy. Te zasoby często są określane jako kapitał
intelektualny.
Koncepcja kapitału intelektualnego rozwinęła się wraz z rosnącym znaczeniem wiedzy i umiejętności, czerpała z teorii kapitału ludzkiego, zaś na
jej kształtowanie się miały wpływ także zmiany zachodzące w gospodarce.
Obecnie w gospodarkach krajów rozwiniętych można zauważyć pięć tendencji przemian gospodarczych związanych z transformacją gospodarek od ery
przemysłowej do ery wiedzy. Pierwsza tendencja pokazuje, iż gospodarkach
krajów rozwiniętych wzrost ekonomiczny wiąże się przede wszystkim z sektorem usług, spada zaś znaczenie sektora przemysłowego. Powoduje to odchodzenie od strategii biznesowej opartej na redukcji kosztów w stronę tworzenia dodatkowej wartości wynikającej z zaangażowania wiedzy pracowników
w tworzenie nowych produktów i usług. Koszty materiałów wykorzystywanych do produkcji są marginalne w porównaniu z nakładami związanymi
z wiedzą, czyli nakładami związanymi z umiejętnościami, wizerunkiem, marką, relacjami z klientami, innowacyjnym marketingiem czy nowymi metodami sprzedaży. Druga tendencja przemian gospodarczych w kierunku ery
wiedzy wskazuje na podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji siły
roboczej, pojawienie się „pracownika wiedzy”. Wymagania dotyczące pracy
są wyższe w odniesieniu do wykształcenia i kwalifikacji siły roboczej. Wykwalifikowani pracownicy są wykorzystywani nie tylko do działalności intelektualnej, ale także przy produkcji, zaś ich wiedza i doświadczenie stają się coraz
częściej wykorzystywane na wszystkich etapach produkcji. Wiedza pracowników pozwala na minimalizację kosztów np. wykrywanie i korygowanie usterek przed kontrolą produktu znacznie zmniejsza koszty odpadów, multifunkcyjne zespoły współpracujące na etapie przygotowania do produkcji mogą
zapobiec konieczności wprowadzania niepotrzebnych zmian funkcjonalności
i modyfikacji w trakcie produkcji. Trzecią tendencją jest powstawanie coraz
1
Sopińska A., Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki – wizja przyszłości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 41, Warszawa 2007, s. 142.
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większej liczby firm, szczególnie małych i średnich, które prowadzą działalność
w sektorach opartych na dobrze wykształconej i technologicznie zaawansowanej działalności intelektualnej. Czwartą tendencją jest zmniejszanie udziału
niewykwalifikowanych pracowników przemysłowych w całej populacji osób
wieku produkcyjnym. Piąta tendencja wskazuje na nieprawdopodobny wręcz
rozwój technologii informacyjnych, w szczególności wykorzystanie komputerów osobistych i informacji sieciowych (Internet, intranet). Wszystkie te
tendencje miały poważny wpływ na transformację od przemysłowego do
postindustrialnego społeczeństwa nazywanego także społeczeństwem wiedzy, które w rzeczywistości zmienia się w społeczeństwo oparte na wiedzy.
Ta przemiana zmieniła rolę tradycyjnych czynników produkcji: ziemię, pracę
i kapitał. 2 Warto jednak sięgnąć do historii w celu poszukiwania początków
zainteresowania wiedzą i umiejętnościami człowieka, gdyż te pojęcia są istotne w kształtowaniu się koncepcji kapitału intelektualnego.
Początków zainteresowania rolą kwalifikacji i umiejętności oraz ich
wpływem na jakość pracy, należy szukać w starożytności. Ksenofont żyjący
w okresie 431 – 355 p.n.e. na podstawie prowadzonych z Sokratesem rozmów
stworzył podwaliny do dzisiejszej teorii kapitału intelektualnego.3 W pracy pt.
Memorabilia wprowadził pojęcie menadżera i przedsiębiorcy, ale także podkreślał, że nie ma istotnych różnic pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie publicznej i prywatnej działalności. Stwierdził, że żaden rodzaj przedsiębiorczości nie jest możliwy bez ludzi, podkreślał kluczowe znaczenie doświadczenia
samego przedsiębiorcy, przedstawił także ogólny model podejmowania decyzji w przyszłości przy użyciu danych historycznych. W pracy pt. Cyropedia
stwierdził, iż ludzie osiągają znacznie lepsze wyniki, gdy są wyspecjalizowani
na jednym polu i nie wykonują wielu zadań w tym samym czasie. U podstaw rozwijającej się znacznie później teorii kapitału intelektualnego, która
jest istotna dla niniejszej pracy, legły założenia, iż głównym czynnikiem nie
jest kapitał materialny, lecz niematerialne zdolności, umiejętności lub wiedza
człowieka. Dostrzeżenie znaczenia wiedzy i umiejętności po raz pierwszy pojawiło się w dyskusjach prowadzonych przez Sokratesa i Ksenofonta. W najbardziej znanej pracy pt. Oikonomikos Ksenofont rozważał zagadnienia podziału
pracy z punktu widzenia posiadanych umiejętności i kwalifikacji. Uznał, że to

Macek M., Trends w: Jelcić, K., Intellectual Capital. Handbook of IC Management
Companies, Intellectual Capital Center Croatia, Zagreb, 2007, s. 17 - 19.
3
Mavridis D.G., The Xenophontian Intellectual Entrepreneurial Heritage, International Conference on Applied Economics – ICOAE 2009, http://kastoria.teikoz.gr/icoae2/word
press/wp-content/uploads/articles/2011/10/042-2009.pdf (dostęp: 15.01.2013), s. 491.
2
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nie środki trwałe lub namacalne elementy (zjawiska), takie jak konie, działki
czy flety są kluczem do sukcesu i bogactwa, ale nieuchwytne zdolności, umiejętności i know-how, jak np. jeżdżenie konno, uprawianie ziemi lub gra na
flecie. Dodatkowo wskazane zostało, iż ekonomik (oeconomos) będzie mógł
stworzyć bogactwo dla kogoś innego, jak np. stolarz wykonuje pracę dla innych ludzi, kiedy nie jest właścicielem pieniędzy (kapitał materialny), ale jest
właścicielem wiedzy lub znawcą (niematerialny kapitał).4
W naszej erze, dopiero na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku
w Europie Zachodniej zaczęto dostrzegać rolę człowieka w procesach ekonomicznych. Jedno z pierwszych podejść do szacowania pieniężnej wartości
człowieka wykonał ok. 1691 roku Sir William Petty. Praca była dla niego
„ojcem bogactwa”, ale równocześnie podkreślał znaczenie kapitału zawartego
w człowieku.5 Uważał, że nie rzeczy materialne i pieniądze są bogactwem, ale
ludzie sami w sobie, zaś kapitał zawarty w człowieku obejmujący jego kwalifikacje zawodowe, umiejętności, kunszt – jest czwartym czynnikiem tworzącym
bogactwo narodowe, obok ziemi, pracy, środków trwałych i materiałów.6 Od
czasów W. Petty wielu ekonomistów wlicza człowieka do trwałego kapitału,
ponieważ analogicznie jak kapitał człowiek wymaga ponoszenia wydatków
i kalkulacji zwrotu dokonywanych wydatków w generowanym zysku.7 Uznając czynnik pracy kreującej bogactwo narodowe, Petty dokonał też szacunku
majątku narodowego Anglii, w którym wyliczył, iż „wartość ludzi” przewyższa
o ok. 70 % wartość całego nieruchomego i ruchomego majątku materialnego
państwa.8
Koncepcję powiązania bogactwa narodów z pracą prezentują także poglądy jednego z głównych twórców ekonomii klasycznej – A.Smitha. Uznawał on podział pracy i specjalizację za niezwykle istotne dla gospodarki, jako
mających wpływ na siłę produkcyjną pracy i powodujących wzrost dobrobytu
ludzkiego.9 Praca, choć jest głównym źródłem bogactwa, została podzielona
na dwie części:

Ibidem, s. 491 – 499.
Kiker B.F., The historical roots of the concept of human capital, “Journal of Political
Economy”, Oct. 1966, vol. 74, issue 5, s. 482.
6
Miś W., Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego
w historii myśli ekonomicznej., Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
w Warszawie, Warszawa 2007, s. 9.
7
Walsh J.R., Capital Concept Applied to Man, “The Quarterly Journal of Economics”,
Feb., 1935, Vol. 49, Issue 2, Oxford University Press, s. 255.
8
Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1987, s. 112-113.
9
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa
1954, t.2, s. 355.
4
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− pierwsza część, która bezpośrednio będzie przynosiła dochody –
określoną jako kapitał,
− druga część, która stanowi jedynie pokrycie bezpośredniej
konsumpcji.10
Do kapitału trwałego zostały zaliczone maszyny, narzędzia, budynki, ale
także kwalifikacje człowieka i nakłady związane z ulepszaniem gospodarki
rolnej. Jednocześnie Smith podkreślał znaczenie umiejętności, wykształcenia,
predyspozycji i kwalifikacji pracowników jako źródeł wydajności pracy. Dodatkowo uznawał, iż praca potrzebna do wytworzenie danego dobra nie może
być mierzona w godzinach zegarowych, gdyż istotny jest też wkład kwalifikacji, trudność i pomysłowość. Nakłady na kształcenie pracowników stają się
inwestycją, kapitałem trwałym zawartym w człowieku i powinny być traktowane w taki sam sposób, jak inwestycja w zakup środków trwałych. Z tego powodu zdobycie wykształcenia i kwalifikacji oraz stopień zaawansowania danej
pracy powinien znaleźć odzwierciedlenie w wynagrodzeniu i różnicach płac,
zaś zdobyty „kapitał trwały” przynosi korzyści nie tylko osobie, która zdobyła wykształcenie i kwalifikacje, ale także całemu społeczeństwu. Analogicznie
dokonany podział pracy, pomimo problemu monotonii przy wykonywaniu
prostych i powtarzalnych czynności prowadzi do rozwoju pracownika, rozwoju nauki i wzrostu jego kwalifikacji.11
Poglądy A. Smitha znalazły swoje odzwierciedlenie w pracach D. Ricardo, który również podkreślał znaczenie pracy jako miernika wartości, a także
przychylał się do konieczności uwzględnienia włożonej pomysłowości i stopnia trudu w pracę, dodając przy tym, iż trudno jest znaleźć dokładną miarę
uzdolnień, czy trudu.12 Stworzył jeden z pierwszych modeli wzrostu gospodarczego uwzględniającego wpływ kwalifikacji na wyniki pracy. Analogicznie
jak Smith uznał, iż istnieje problem w uznaniu godzin zegarowych za miarę
pracy – powstał tu problem pracy kwalifikowanej. Praca nie jest homogeniczna, zaś jedna jednostka czasu pracy u różnych pracowników może zaowocować różnymi wielkościami produktu. Rozwiązaniem tego problemu może być
wysokość wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi jako miara jego względnej produktywności, zależna od różnic w uzdolnieniach poszczególnych

10
11
12

s. 18.

Ibidem, t.1, s. 342.
Ibidem, t.1, s. 347-348.
Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957,
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pracowników.13 Ricardo upatrywał wiedzę jako sposób na rozwiązywanie bieżących problemów gospodarczych, zaś w nisko rozwiniętych krajach o dużej
liczbie niewykształconych ludzi inwestycje w wykształcenie i działania wykwalifikowanego rządu mogą być sposobem na walkę z biedą i nędzą.14
Klasykiem, który czerpał z dorobku A. Smitha, był J.B. Say. Uznawał korzyści wynikające z podziału pracy i zauważał talenty posiadane przez poszczególne osoby. Bazował na tradycyjnym podziale zasobów na trzy podstawowe
grupy: praca, ziemia i kapitał, jednak pracę ludzką rozpatrywał niezależnie od
kapitału. Odmiennie od Smitha uważał, iż każda praca, która przynosi efekt
użyteczny i można ją wycenić – jest produkcyjna, niezależnie od działalności.
Efektem takiej pracy jest nagromadzona wiedza i przeprowadzone działania
produkcyjne, aplikacyjne i poznawcze.15 Jako pierwszy wprowadził koncepcję
przedsiębiorcy oraz postulat szacowania wielkości kapitału ludzkiego przez
wartość dochodów możliwych do uzyskania do końca życia przez danego pracownika. Idea przedsiębiorcy została oddzielona od kapitalisty jako właściciela
kapitału. Przedsiębiorca to organizator produkcji, posiadający swoją inicjatywę, talent organizacyjny i szczególne cechy osobowe niezbędne do kierowania
przedsiębiorstwem. Cechy osobowe wynikają z wychowania w rodzinie, nauki
szkolnej i doświadczenia nabytego podczas późniejszej pracy. Talent, posiadana wiedza jest kapitałem jednej konkretnej osoby i nie może być przedmiotem
wymiany. 16
Podobne poglądy dotyczące wykształcenia propagował J.S. Mill podkreślając znaczenie wykształcenia w procesach produkcji i wzrostu gospodarczego.17 Posiadane przez człowieka indywidualne zasoby osobowości wyraźnie
odróżniał od zasób umiejętności ludzi zaliczanych do majątku narodowego,
w ten sposób wyróżniając dwa składniki kapitału ludzkiego. Określał wartość
pracownika poprzez wiedzę i umiejętności określające poziom kwalifikacji danej osoby. Podobnie jak D. Ricardo uważał, iż nauka i kształcenie jest szansą
na zwiększenie dobrobytu w społeczeństwie i poprawę wzrostu gospodarczego. Dodatkowo koszty związane ze zdobyciem wykształcenia powinny być
rekompensowane przez wynagrodzenie za pracę, gdyż będzie to czynnik motywujący ludzi do podejmowania nauki i podnoszenia kwalifikacji.18
Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005,
s. 140-141.
14
Ricardo D., Zasady ekonomii…, op. cit., s. 322-323.
15
Say J. B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960, s. 855.
16
Ibidem, s. 867.
17
Mill J.S. , Zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1965, t. 1, s. 75.
18
Wieczorek-Szymańska A., Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii - przegląd
wybranych podejść, Studia i Prace WNEiZ nr 17/2010, s. 161
13
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Pierwsze próby badań ekonomicznej efektywności wykształcenia podjął S. G. Strumilin. Poprzez empiryczną weryfikację porównywał płace oraz
wydajność pracy z otrzymywanym wynagrodzeniem w wybranych grupach
robotniczych oraz wśród urzędników. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, iż
uzyskanie w ciągu roku nauki elementarnego wykształcenia przez pracowników będących robotnikami pozwalało na zwiększenie wydajności pracy średnio o 30 %, podczas gdy przyuczanie w tym czasie do zawodu podnosiło
zdolności produkcyjne o ok. 12-16 % w ciągu roku. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań, mając świadomość iż jeden rok nauki podwyższa kwalifikacje 2,5 razy więcej niż rok praktyki zawodowej – Strumilin postulował
konieczność zwiększenia przez państwo wydatków na edukację, szczególnie
w zakresie podstawowego wykształcenia, co zaowocować miało ponadproporcjonalnym wzrostem dochodu narodowego.19
Przedstawieni powyżej prekursorzy tworzyli podstawy teorii kapitału
ludzkiego, a także do teorii kapitału intelektualnego. W latach 60. XX wieku G.S. Becker, J.Mincer oraz T.W.Schultz wprowadzili do teorii ekonomii
kapitał ludzki postrzegany jako czynnik produkcji. Odwoływali się przy tym
do poglądów I.Fishera, który uznawał, iż wszystkie zasoby przedsiębiorstwa
mogą być traktowane jako kapitał, o ile są przez nie wykorzystywane.20
T.W. Schultz podkreślał znaczenie wiedzy i umiejętności ludzi zaznaczając, iż inwestycje w wykształcenie i podnoszenie kwalifikacji są wykonywane
świadomie i we własnym interesie, gdyż jego efektem jest możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia i szansa na podniesienie statusu materialnego.
Zdaniem Schult’za każdy człowiek posiada specyficzną, unikalną wiedzę
i umiejętności, które mogą spełniać rolę czynników produkcji. Motywacja,
postawy, zachowanie oraz inne cechy ludzkie mogą być postrzegane jako kapitał ludzki.21
G.S. Becker badał związki inwestycji w edukację z bezrobociem. Uznawał inwestowanie w kapitał ludzki jako alokację zasobów umożliwiającą czerpanie realnych korzyści w przyszłości. Do podstawowych inwestycji w tym
zakresie zaliczył m.in. wydatki na kształcenie, tworzenie i rozwój systemu edukacji, wydatki na ochronę zdrowia oraz na badania naukowe.22 Becker twierdził, że inwestycje w człowieka prowadzą do wymiernych korzyści pieniężnych poprzez poprawę umiejętności i powiększanie jego wiedzy. Prowadząc
19
20
21
22

Miś W., Kapitał ludzki…, op. cit., s. 46-47.
Wieczorek – Szymańska A., Koncepcja kapitału ludzkiego…, op. cit., s. 163.
Schultz T.W., Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1976, s. 30.
Ibidem, s. 31.
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polemikę z Becker’em i odnosząc się do kategorii inwestycji T.W. Schultz zauważył, że bardzo często pewne aspekty życia są postrzegane jako konsumpcja,
a w rzeczywistości są inwestycją w kapitał ludzki i odwrotnie.23 Jego zdaniem
ten problem nie ogranicza się tylko i wyłącznie do kwestii nazwania wydatków na ochronę zdrowia czy edukację mianem inwestycji. Jeżeli tego rodzaju wydatki nie przynoszą rezultatów w postaci zwiększenia wydajności pracy
i wzrostu gospodarczego, mają charakter konsumpcji. Schultz podaje przykład kraju "biednego", w którym wydatki na żywność i opiekę medyczną doprowadzają do poprawy dobrobytu jego mieszkańców. Zauważa jednak, że
istnieje pewien punkt, w którym dalszy wzrost dostępności żywności na skutek poprawy sytuacji materialnej ludzi stanie się już tylko czystą konsumpcją,
zaś do momentu, w którym wydatki te przynosiły wymierne efekty w postaci
poprawy sytuacji gospodarczej - były inwestycją.24
Powyżej przedstawione koncepcje stanowią genezę rozwoju kapitału
ludzkiego, którego korzenie przeplatają się z kapitałem intelektualnym, przez
wielu autorów są te pojęcia uznawane za jednoznaczne, zaś wiele zagadnień
jest ściśle ze sobą powiązanych. Podstawą rozwoju teorii kapitału intelektualnego było rosnące znaczenie wiedzy i informacji w rozwoju cywilizacyjnym.
P. Drucker przewidywał ukształtowanie się nowego typu społeczeństwa –
„społeczeństwa opartego na wiedzy”, społeczeństwa informacyjnego.25 Z kolei
A. Toffler uważał, iż w dziejach ludzkości nadchodzi tzw. trzecia fala – era informacji, era wiedzy, następująca po rewolucji agrarnej i rewolucji przemysłowej.26 P. Senge proponuje model organizacji uczącej się, która będzie umożliwiać zespołowe uczenie się, będzie kierować się myśleniem systemowym,
doskonalić osobiste cechy pracowników, tworzyć wspólną wizję przyszłości.27
Pojawiają się określenia: gospodarka oparta na wiedzy, nowa ekonomia, era
informacyjna, społeczeństwo wiedzy. Szczególną cechą gospodarki opartej na
wiedzy i nowej ekonomii jest skupienie się na zasobach niematerialnych, na
wiedzy, na kapitale intelektualnym. Opisane prace obrazują przemiany gospodarcze prowadzące do powstania teorii kapitału intelektualnego, jednak samo
pojęcie „kapitał intelektualny” pojawiło się stosunkowo niedawno.

Ibidem, s. 9.
Becker G.S. , Human Capital, NBER, New York, s. 37.
25
Zob. Drucker P.F., Post – Capitalist Society, HarperBusiness, New York 1994.
26
Red. Kotarba W., Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa 2006, s. 14.
27
Zob. Senge P., The Fifth Discipline. The Art & Practice of The Learning Organization.,
Currency Doubleday, New York 1990.
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W literaturze przedmiotu, najczęściej można odnaleźć informacje,
iż określenie „kapitał intelektualny” zostało po raz pierwszy użyte w roku 1958
lub 1969. Tymczasem D. Wallace28 uważa, iż określenie „kapitał intelektualny” istnieje w literaturze przynajmniej od roku 1836, kiedy to w tygodniku
„New York Evangelist” pojawił się artykuł zatytułowany „Intellectual capital”.
Stonier pisał: „Kapitał intelektualny i moralny Wielkiej Brytanii znacznie przewyższa jej kapitał materialny, nie tylko pod względem znaczenia, lecz także produktywności."29 Z kolei już w roku 1925 C.H. Judd z Uniwersytetu Chicago
użył sformułowania „kapitał intelektualny”: „Istota społecznej egzystencji nie
może być znajdowana w instynktach odizolowanych jednostek, ale w tych nagromadzeniach kapitału intelektualnego, które uniemożliwiają jednostkom żyć bez
stania się częścią współpracującej grupy, która wniosła ów kapitał intelektualny
do istnienia i teraz poświęca ogromną ilość swojej energii do utrwalania swoich
zasobów.”30 Było to wykorzystanie określenia kapitał intelektualny trochę odmienne od obecnie stosowanego, gdyż odnosiło się do psychologii społecznej,
jednak przystaje do niektórych teorii dotyczących połączenia terminów kapitału intelektualnego i społecznego. Najczęściej przedstawiane początki pojęcia kapitał intelektualny odnoszą się do lat 50. i 60. XX wieku. Za rokiem
1958 przemawia T.A. Stewart31 podając tę datę jako pierwsze wykorzystanie
określenia „kapitał intelektualny”. Termin „kapitał intelektualny” został użyty w rozmowie dwóch analityków finansowych, którzy opisując notowania
giełdowe wielu małych przedsiębiorstw opierających działalność na nauce, zauważyli: „Kapitał intelektualny tych przedsiębiorstw jest prawdopodobnie ich najważniejszym elementem” Następnie zauważyli, że wysokie notowania giełdowe
tych przedsiębiorstw mogą być określone jako ich „premia intelektualna”.32
Rok 1969 jest podawany jako pierwsze udokumentowane użycie pojęcia kapitał intelektualny w kontekście korespondencji prowadzonej pomiędzy Johnem Galbraithem i Michałem Kaleckim. Galbraith skierował do prof.
Kaleckiego następujące słowa: „Zastanawiam się, czy zdaje sobie pan sprawę,

Wallace D., Knowledge Management: Historical and Cross-Disciplinary Themes,
Libraries Unlimited Knowledge Management Series, Connecticut, London 2007, s. 94.
29
Za: A. J. Fazlagić, Docenić (i zmierzyć) kapitał intelektualny, CIO, 5/2007, s. 52- 55.
30
Judd C. H., The psychology of social institutions, “Journal of Abnormal & Social
Psychology”, vol. 20, issue 2, July 1925, s. 152 – 153.
31
Stewart T.A., Intellectual capital: Ten years later, how far we’ve come, “Fortune”,
28 may 2001, 143 11, s. 192-193.
32
Stewart T.A., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Currency Doubleday: New York, 1997.
28
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jak wiele my na świecie zawdzięczamy kapitałowi intelektualnemu, który pan
stworzył w ostatnich dziesięcioleciach”.33
W roku 1975 pojęcie kapitału intelektualnego zostało użyte w oficjalnej
publikacji naukowej pt. The Intellectual Capital of Michal Kalecki: A Study in
Economic Theory and Policy, autorstwa G. R. Feiwel’a34. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój zagadnienia, aż w drugiej połowie lat 80-tych zainteresowanie teoretyków zarządzania wartościami niematerialnymi przełożyło się na
przedsiębiorstwa i organizacje.
Według P. H. Sullivan’a, korzenie teorii kapitału intelektualnego sięgają
prac trzech różnych badaczy35:
1. W 1980r. w Japonii (i później w 1987 r. w USA) wydana została
publikacja Hiroyuki Itami pt. „Mobilizing Invisible Assets”, dotycząca wpływu
nie-fizycznych (niematerialnych) wartości na japońską korporację.
2. W 1986 r. pojawił się artykuł David’a Teece’a pt. „Profiting from
Technological Innovation”, stanowiący podsumowanie pracy grupy ekonomistów, dotyczącej komercjalizacji technologii. Zidentyfikowano zjawisko
uzyskiwania wartości z innowacji technologicznej, opisano proces komercjalizacji innowacji oraz procedurę przekształcania wspomnianej wartości w zysk.36
3. W 1986 r. Karl-Eric Sveiby, koncentrujący się przede wszystkim na
wpływie kapitału ludzkiego na kapitał intelektualny i poszukujący metod
szacowania wartości przedsiębiorstw na podstawie wiedzy i kompetencji ich
pracowników, wydał swoją pierwsze publikację – „The Know-How Company”.
Zyskał on wkrótce miano jednego z pierwszych ekspertów w dziedzinie teorii
kapitału intelektualnego.
Dalsze lata (zwłaszcza 90-te) to okres szybkiego rozwoju teorii kapitału intelektualnego. Zestawienie najważniejszych wydarzeń związanych z rozwojem kapitału intelektualnego przedstawia tabela nr 1.1. Warto podkreślić,
że zamieszczone w niej zostały wydarzenia mające wpływ na ukształtowanie
się teorii kapitału intelektualnego. Najczęściej pojawiające się nazwiska osób,
które przyczyniły się do powstania i upowszechnienia tej teorii to Itami,

Sarenko A., Bontis N., Meta-Review of Knowledge Management and Intellectual Capital Literature, “Knowledge and Process Management”, vol. 11, nr 3, 2004, s. 185.
34
Rogowski W., Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności, [w] Kasiewicz S. , Rogowski W., Kicińska M. (red.), Kapitał Intelektualny, Wyd. Oficyna
Wydawnicza, Kraków 2006
35
Sullivan P. H., Value-driven intellectual capital: How to convert intangible corporate
assets into market value, Wiley, New York 2000, s. 13-15 i 240.
33

36
Teece D. J., Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy, „Ricerche Economiche”, 40{4), 1986
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Sveiby, Teece, Edvinsson, Kaplan, Norton, Nonaka, Takeuchi, Sullivan
i Stewart. Mogą być oni uznani za pionierów kapitału intelektualnego, a wraz
z upływem lat liczba osób zajmujących się pojęciami kapitału intelektualnego
znacząco się zwiększyła, Dodatkowo tabela ukazuje także, jak dynamiczny był
rozwój tego pojęcia, czas od jego początków do znaczącego upowszechnienia
się to okres zaledwie ok. 20 lat.
Tab. 1.1. Rozwój kapitału intelektualnego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sullivan P. H., Value-driven intellectual
capital: How to convert intangible corporate assets into market value, Wiley, New York
2000, s. 238-244; Guthrie J., The management, measurement and the reporting of intellectual capital, London, 5 July 2000, s. 4-5; Brioschi E.T, Total Business Communication. Profiles and Problems for the New Century, Economia Contributi, Mediolan
2006, s. 69.

Podsumowując przedstawione w niniejszym rozdziale rozważania, w literaturze przedmiotu można odnaleźć informacje, iż współczesna koncepcja
kapitału intelektualnego wywodzi się z dwóch nurtów badawczych:
− kreacja i wykorzystanie wiedzy, relacje pomiędzy wiedzą a tworzeniem wartości,
− pomiar danych niefinansowych i ich relacji do tradycyjnych danych
finansowych, potrzeba rozwoju nowego systemu informacji.37
W dalszej części pracy nacisk będzie położony szczególnie na pierwszy
nurt, dotyczący wykorzystania wiedzy. Kwestie pomiaru danych finansowych będą pobocznym tematem. Tworzenie i wykorzystywanie nowej wiedzy
wydaje się mieć istotne znaczenie dla procesów absorpcji innowacji, które
będą omawiane w kolejnym rozdziale. Ponieważ to właśnie nurt kreacji i wykorzystania wiedzy będzie miał istotne znaczenie w dalszych rozważaniach,
Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 99.
37
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warto szerzej przypatrzeć się znaczeniu wiedzy w rozwoju teorii kapitału
intelektualnego.

Znaczenie wiedzy w teorii kapitału intelektualnego
We współczesnym świecie wiedza jest postrzegana jako strategiczny zasób, jako czwarty czynnik produkcji obok ziemi, pracy i kapitału. Zarówno
wiedza, jak i kapitał intelektualny był od zarania dziejów obecny w działaniach ludzi, jednak nigdy wiedza nie ogrywała tak istotnej roli, jak obecnie.
W erze postindustrialnej, w erze technologii informatycznych bogactwo jest
produktem wiedzy. Liczy się nie tylko naukowa wiedza zdobyta podczas studiów, ale również wiedza wynikająca z doświadczenia zawodowego, a także
informacje naukowo-techniczne. A zatem „surowcami” współczesnej technologii jest nie tylko wiedza pisemna, ale także multimedia i informacje przekazywane zarówno pisemnie jak i ustnie. Obecnie przedsiębiorstwa muszą się
nauczyć zarządzać wiedzą. Kapitał intelektualny jest narzędziem, jest wiedzą,
informacją, własnością intelektualną i zarazem podstawowym czynnikiem bogactwa firm, jest też potęgą ludzkiego umysłu.38
P. Drucker uznał, iż wkraczamy w największą w dziejach ludzkości zmianę. Według niego nowe społeczeństwo będzie społeczeństwem wiedzy, wiedza
będzie jego kluczowym zasobem, zaś „pracownicy wiedzy” będą dominującą
grupą wśród wszystkich pracowników.39 Wyzwaniem gospodarczym społeczeństwa post-kapitalistycznego będzie wydajność pracy opartej na wiedzy
oraz wydajność pracownika wiedzy. W odróżnieniu od teorii ekonomii z XIX
i XX wieku, wartość będzie kreowana przez wydajność i innowacyjność wiedzy w zastosowaniu do pracy.40
Z kolei I. Nonaka twierdził, że szczególnie w gospodarce, w której jedyną pewnością jest niepewność, jedynym pewnym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej może być wiedza. W sytuacji zmieniających się rynków,
nieustannym pojawianiu się nowych technologii, mnożeniu się konkurentów
oraz starzeniu się produktów niemal z dnia na dzień, szanse na sukces mają
tylko firmy konsekwentnie tworzące nową wiedzę, rozpowszechniające ją
szeroko w całej organizacji oraz szybko przekształcające ją w nowe produkty
Durlik I., Postęp technologiczny a ekonomia wiedzy i rola kapitału intelektualnego,
s. 19-25, [w:] red. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Dom Organizatora, Toruń 2005.
39
Drucker P.F., The Next Society. A Survey of The New Future, “The Economist”, Nov.
3 rd 2001, s. 4.
40
Drucker P. F., Post – capitalist … op. cit., s. 7.
38
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i technologie. Zostały one określone jako „kreowane przez wiedzę” przedsiębiorstwa (ang. knowledge-creating company), których jedynym działaniem są
nieustanne innowacje.41
T. Stewart uznając, że wiedza jest istotną wartością dla przedsiębiorstwa
dokonał jej podziału na trzy główne kategorie:
− wiedza w umysłach pracowników – rozumiana jako umiejętności,
doświadczenie, sposób wykonywania swoich obowiązków,
− wiedza zapisana w dokumentach lub na innych nośnikach (kasety
wideo, oprogramowanie, inne środki umożliwiające szybki dostęp)
− wiedza mogąca być przedmiotem ochrony patentowej, praw własności, znaków towarowych, czy poprzez tajemnice handlowe. 42
Najważniejszą kategorią jest wiedza w umysłach pracowników, gdyż tylko za jej pomocą można wytworzyć wiedzę będącą przedmiotem ochrony patentowej oraz wiedzę zapisywaną w dokumentach lub innych środkach.
Podążając śladami P. Druckera A. Toffler twierdził, iż wiedza nie jest już
tylko dopełnieniem władzy zawartej w pieniądzu i sile mięśni, a jest źródłem
siły o wysokiej jakości, jest źródłem władzy.43 Toffler uznał, iż wiedza jest
najbardziej demokratycznym źródłem siły, gdyż jest elastyczna, nieskończona
i w sposób ciągły może być wykorzystywana przez wiele osób.44
Traktując wiedzę jako zasób strategiczny, według B. Warzywniaka
i M. Staniewskiego45, możemy wyróżnić trzy główne podejścia badawcze pojawiające w badaniach organizacji opartej na wiedzy. Podejścia te zostały zaprezentowane graficznie w tabeli nr 1.2.
Pierwsze podejście zaprezentowane w powyższej tabeli dotyczy perspektywy kraju lub grupy krajów i odnosi się do gospodarki opartej na wiedzy. Kolejne dwa podejścia odnoszą się do perspektywy przedsiębiorstwa lub innych
Nonaka I., The Knowledge-Creating Company, “Harvard Business Review”, Vol. 69
Issue 6, Nov/Dec 1991, s. 96.
42
Stewart T. A., Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Bantam Doubleday Publishing, New York 1997, s. 278.
43
Toffler A., PowerShift: Knowledge. Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century, Bantam Books, 1990 [za:] Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company:
How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in
Entrepreneurship, 1995, s. 7.
44
Toffler A., The Third Wave, Bantam Books, New York, Toronto, London, Sydney,
Auckland 1990, s. 19.
45
Wawrzyniak B., Staniewski M.W., Gospodarka oparta na wiedzy – perspektywa
przedsiębiorstwa, [w:] red. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku
Światowego, Komitet Badań Naukowych, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2003,
s. 165 – 166.
41
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organizacji i są to: kapitał intelektualny oraz zarządzanie wiedzą. Podejście
dotyczące kapitału intelektualnego skupia się na badaniach wartości firmy
i udziału w niej kapitału intelektualnego, gdy tymczasem podejście dotyczące
zarządzania wiedzą odnosi się głównie do strategii organizacji i wykorzystania
wiedzy jako istotnego zasobu w procesie budowy i realizacji strategii.
Tab. 1.2. Podejścia badawcze odnoszące się do organizacji opartej na wiedzy
Nazwa
podejścia

1.Gospodarka oparta
na wiedzy

2.Kapitał
Intelektualny

Istota
podejścia

Transfer wiedzy oraz
kreowanie procesów
uczenia się
w społeczeństwach

Budowanie kapitału
wiedzy – ludzkiego
i strukturalnego, skierowanego na kreatywność
i innowacyjność

Główne
pytanie
badawcze

Jaki jest związek między
wiedzą a konkurencyjnością gospodarki i jak
są organizowane procesy
w polityce gospodarczej, uwzględniających
wiedzę jako zasób
strategiczny

Jaka jest wartość organizacji wykreowanej przez
kapitał intelektualny
i jak ona przekłada
się na produktywność
organizacji?

3.Zarządzanie wiedzą
Wykorzystanie lub
rozwijanie aktywów
wiedzy w procesach
budowania i realizacji
strategii organizacji

Jak i w jakim stopniu
jest wykorzystywana
wiedza w organizacji
z punktu widzenia strategii organizacji, w tym
budowania przewagi
konkurencyjnej

Źródło: Wawrzyniak B., Staniewski M.W., Gospodarka oparta na wiedzy – perspektywa przedsiębiorstwa, [w:] red. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy
Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Biuro Banku Światowego w Polsce,
Warszawa 2003, s. 166.

Pierwsze podejście zaprezentowane w powyższej tabeli dotyczy perspektywy kraju lub grupy krajów i odnosi się do gospodarki opartej na wiedzy. Kolejne dwa podejścia odnoszą się do perspektywy przedsiębiorstwa lub innych
organizacji i są to: kapitał intelektualny oraz zarządzanie wiedzą. Podejście
dotyczące kapitału intelektualnego skupia się na badaniach wartości firmy
i udziału w niej kapitału intelektualnego, gdy tymczasem podejście dotyczące
zarządzania wiedzą odnosi się głównie do strategii organizacji i wykorzystania
wiedzy jako istotnego zasobu w procesie budowy i realizacji strategii.
Specyficznym rodzajem wiedzy jest wiedza dotycząca powiązań pomiędzy technologiami i potrzebami, wiedza o istniejących problemach
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i organizowaniu sieci pośrednictwa. Jest to wiedza posiadana przez pracowników, wiedza powiązania z ich zdolnościami i umiejętnościami. R.B.Reich
uznał, iż niemal wszystkie zasoby przedsiębiorstwa wysokiej wartości wraz
z ich użytkowaniem tracą na wartości. Jedynym wyjątkiem są zdolności kluczowych pracowników w odniesieniu do umiejętności odkrywania i rozwiązywania problemów. Maszyny w trakcie użytkowania zużywają się, surowce się
wyczerpują, nawet patenty i prawa autorskie stają się przestarzałe. Tymczasem
zdolności, umiejętności i talenty, nie są typowym zasobem, gdyż wraz z ich
użytkowaniem rośnie ich wartość. Inżynierowie, mechanicy, czy strategiczni
organizatorzy, którzy rozwiązali wiele kluczowych problemów, w przyszłości
będą lepiej przygotowani do rozwiązywania jeszcze bardziej złożonych zadań.
Wartość tych pracowników, wartość kapitału ludzkiego rośnie wraz z nabywanym doświadczeniem. Dodatkowo wzrastająca przewaga doświadczonej
grupy ludzi przekłada się też na kolejne pokolenia, gdyż często dodatkowe zarobki umożliwiają inwestycje w kształcenie i szkolenie dzieci.46 Reich zauważa,
że wartość kapitału intelektualnego jako kluczowego zasobu korporacji rośnie
w porównaniu z kapitałem fizycznym. A ponieważ prawdziwa wartość organizacji tkwi w umysłach pracowników, wiele aktywów zniknie wraz z odejściem
najbardziej wartościowych pracowników. Oczywiście niektóre aktywa zostaną
np. patenty i prawa autorskie, lecz będą one szybko traciły na wartości, jako
chroniące odkryć dokonanych w danym momencie47. Jednocześnie warto
podkreślić, iż patenty nie obejmują wiedzy o istnieniu rynku, jego problemach, sposobach służeniu mu. Z tego względu często szybcy i mądrzy naśladowcy mogą odnieść większe korzyści na rynku niż błyskotliwi i oryginalni
wynalazcy. Przestarzałe rozwiązania starych problemów są zastępowane przez
nowsze.48
Mająca znaczenie w rozwoju kapitału intelektualnego tak zwana szkoła
zasobowa, określana też szkołą zasobów i kompetencji, jest też jedną z głównych koncepcji zarządzania strategicznego. Podkreśla ona potrzebę rozwoju
firmy poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów oraz własnego potencjału.
K. Obłój stwierdza, iż istotą tego podejścia jest założenie, iż organizacja jest
zbiorem umiejętności i aktywów (czyli zasobów), zaś przewaga konkurencyjna jest budowana poprzez umiejętne przekonfigurowanie tych zasobów
w kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa. Z kolei im lepiej sobie radzi dana
Reich R.B., Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 91 – 92.
47
Ibidem, s. 89.
48
Ibidem, s. 90.
46
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organizacja na rynku, im lepiej broni się przed imitacją lub substytucją ze
strony konkurencji, tym więcej warte, tym cenniejsze są posiadane przez daną
organizację zasoby, umiejętności i zbudowane kluczowe kompetencje. 49
Choć rozważania dotyczące wiedzy są w literaturze przedmiotu bardzo
szerokie, stanowią niemal oddzielną gałąź ekonomii wkraczając także w skalę
makroekonomiczną (chociażby „gospodarka oparta na wiedzy”), to jednak
na potrzeby niniejszej pracy nacisk będzie położony na tworzenie i wykorzystywanie wiedzy na poziomie przedsiębiorstw. Kreowanie i wykorzystywanie
wiedzy było podstawą do kształtowania się teorii kapitału ludzkiego, a później
również kapitału intelektualnego. Po dokonaniu przeglądu ewolucji teorii kapitału intelektualnego poprzez wykorzystanie znaczenia wiedzy, umiejętności,
kwalifikacji, warto przejść do przedstawienia różnic w samym definiowaniu
pojęcia „kapitał intelektualny”.
Charakterystyka definicji
kapitału intelektualnego
Wszystkie proponowane definicje zdają się mieć wspólne podstawy, jednak różnią się one pod względem kompozycji. Charakter kapitału intelektualnego i forma, jaką przybiera dla przedsiębiorstw, niekiedy przyjmują nieco odmienne postaci. Może być on bowiem surowcem/zasobem firmy, jak również
objawiać się w indywidualnych cechach pracowników. Czasem obejmuje też
jedynie sferę nie fizyczną, innym razem również obiekty materialne. Wszystkie definicje są jednak zgodne co do tego, że bez względu na swoją formę,
kapitał intelektualny jest niezwykle istotny dla działalności przedsiębiorstw,
zwłaszcza w warunkach dzisiejszej, opartej na wiedzy gospodarki.
Początkowo badacze i naukowcy koncentrowali się bardziej na podziale kapitału intelektualnego na poszczególne elementy niż jego definiowaniu.
Z czasem jednak stało się jasne, że dla lepszego zrozumienia i scharakteryzowania pojęcia oraz efektywnego jego wykorzystania, potrzebna jest definicja50.
Pierwsze definicje nie były zbyt precyzyjne, jednak stanowiły podstawę
dla dalszego rozwoju teorii zagadnienia. W 1988 r. J. S. Coleman określił
kapitał intelektualny jako „cenny zasób i zdolność do działania w oparciu

49
Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2007, s. 127-141.
50
Mitchell H. J., A Model for Managing Intellectual Capital to Generate Wealth, Massey
University, Albany 2010, s. 3.
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o wiedzę i poznanie”51. Równie nieprecyzyjnie pojęcie opisywane było m.in.
przez J. P. Walsh’a: „wartość danych przedsiębiorstwa”52, czy T. A. Stewart’a,
jako „wszystko, czego nie można dotknąć, ale co może zarobić dla firmy
pieniądze”53.
Rozwój teorii kapitału intelektualnego w drugiej połowie lat 90-tych, zaowocował nowymi, bardziej szczegółowymi definicjami, obejmującymi różne
aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Wspomniany wcześniej T. A. Stewart w 1997r. prezentuje znacznie bogatszy opis zagadnienia54:
• „zebrana, użyteczna wiedza”;
• „dane przedsiębiorstwa, które mogą zostać wykorzystane do wytworzenia dodatkowej przewagi”;
• „łączne zapasy zebranej wiedzy, informacji, technologii, praw własności intelektualnej, doświadczenia, organizacyjnego nauczania i kompetencji, systemów komunikacji zespołowej, relacji z klientami oraz marek, które są w stanie wytworzyć wartość dla firmy”.
Podobną „ewolucję” definicji kapitału intelektualnego można zauważyć
również u innych autorów. Np. N. Bontis opisuje zagadnienie w następujący
sposób:
• 1996: „różnica między rynkową wartością firmy a wartością jej
majątku”55;
• 2000: „całkowity zasób wspólnej wiedzy, informacji, technologii,
umiejętności, ekspertyz, własności intelektualnej, zarządzania zespołem
i satysfakcji klientów, które mogą zostać wykorzystane do wytworzenia
zysku organizacji”56;
• 2001: „zbiór zasobów nie fizycznych wraz z ich przepływami”57;

Coleman J. S. , Social capital in the creation of human capital, „American Journal of
Sociology”, vol.94, 1988, s. 95-120.
52
Walsh J.P., Ungson G.R., Organizational Memory, „Academy of Management Review”, 16(1), 1991, s. 57-91.
53
Stewart T. A., Brainpower: how intellectual capital is becoming America’s most valuable asset, „Fortune”, vol.3, 1991, s. 44-58.
54
Stewart T. A., Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Bantam Doubleday Publishing, New York 1997.
55
Bontis N., There’s a Price On Your Head: Managing Intellectual Capital Strategically,
„Business Quarterly”, 60 (4), Summer 1996, s. 44-47.
56
Bontis N., Keow W. C. C., Richardson S. , Intellectual capital and business performance in Malaysian industries, „Journal of Intellectual Capital”, vol.1, is. 1, 2000, s. 85-100.
57
Bontis N., CKO Wanted – Evangelical Skills Necessary: A review of the Chief Knowledge Officer position, „Knowledge and Process Management”, Vol. 8 No. 1, 2001, s. 29-38.
51
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• 2002: „zebrana wiedza, której źródłem są: personel, procedury organizacyjne i relacje sieciowe organizacji”58.
Przytoczone powyżej definicje, charakteryzują kapitał intelektualny na
różne sposoby, określając go zarówno jako wiedzę, zasób/surowiec, dane, wartości nie fizyczne, bądź też materialne. Dowodzi to jak złożone jest to pojęcie i jak subiektywne może być jego postrzeganie. W dalszej części rozważań
podjęta zostanie próba skategoryzowania definicji ze względu na ich podmiot
dominujący.
Jedna z dwóch głównych grup definicji przedstawia kapitał intelektualny jako wiedzę. Obok wymienionych już wcześniej definicji Bontis’a, czy
Stewart’a, można przytoczyć tu też słowa autorytetów w dziedzinie kapitału
intelektualnego, L. Edvinsson’a i M. S. Malone’a, opisujących zagadnienie,
jako „wiedza, która może zostać przekształcona w wartość”59. Wśród innych
badaczy, postrzegających kapitał intelektualny jako wiedzę, stanowiącą źródło
generowania korzyści (wartości, dóbr, zysków, przewagi konkurencyjnej itp.)
wymienić można m.in. takich autorów jak:
• Harrison S. , Sullivan P. H.: „wiedza, która może zostać zamieniona
w zysk”60;
• Nahapiet J., Ghoshal S. oraz Youndt M. A., Subramaniam M., Snell
S. A.: „suma całej wiedzy, jaką firmy wykorzystują w celu zwiększenia
swojej konkurencyjności”61 62.
• Zeghal D., Maaloul A.: „suma wiedzy, którą firma jest w stanie wykorzystać w procesach biznesowych do wytworzenia wartości”63.
Drugą dużą grupę definicji tworzy kapitał intelektualny, widziany jako
surowiec, zasób, bądź kapitał firmy, któremu często nadawany jest atrybut
niematerialności (nie fizyczności). Mowa tu m.in. o:
Bontis N., Choo C. W., The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press, New York 2002
59
Edvinsson L., Malone M.S. , Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2001, s. 40-42.
60
Harrison S. , Sullivan P. H., Profiting from intellectual capital: learning from leading
companies, Industrial and Commercial Training, Vol. 32, No 4, 2000, s. 34.
61
Nahapiet J., Ghoshal S. , Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational
Advantage, Academy of Management, „Academy of Management Review”, vol.23, is. 2, April
1998, s. 3.
62
Youndt M. A., Subramaniam M., Snell S. A., Intellectual capital profiles: An examination of investments and returns, „Journal of Management Studies”, vol.41, 2004, s. 451.
63
Zeghal D., Maaloul A., Analysing value added as an indicator of intellectual capital
and its consequences on company performance, „Journal of Intellectual Capital”, Emerald Group
Publishing Limited, Vol. 11 No. 1, 2010, s. 41.
58
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• Itami H. oraz Smith G. V.: „zespół zasobów warunkujących wartość
i konkurencyjność organizacji”64 65;
• Edvinsson L., Malone M.: „wszystkie zasoby niematerialne i zdolności
firmy, które mogą wytworzyć wartości lub przewagę konkurencyjną (…)
źródło niematerialnych (ukrytych) zasobów, przeważnie nie występujących
w bilansie”66;
• Bontis N.: „zbiór wielu nie fizycznych zasobów, które mogą udoskonalić funkcje biznesowe”67;
• Mavridis D.: „nie fizyczne zasoby reprezentujące potencjalną zdolność kreowania wartości”68;
• Brooking A., Motta E.: „ogół zasobów nie fizycznych, które pozwalają firmie funkcjonować”69;
• Brooking A.: „zbiór wielu nie fizycznych zasobów, które mogą udoskonalić funkcje biznesowe”70;
• Canibano L., Ayuso G. M., Sanchez M. P.: „kapitały, którym brak
formy fizycznej, ale mogące przynieść w przyszłości korzyści”71.
Wielu autorów uszczegóławia definicje wchodzące w skład powyższej
grupy, określając dodatkowo, jak rozumieć można surowce, czy zasoby
przedsiębiorstwa w kontekście kapitału intelektualnego:
• Roos G., Roos J.: „zespół nie fizycznych surowców, takich jak zdolności, umiejętności i kompetencje, które zwiększają wydajność organizacyjną i wytwarzają wartość”72.
• Low J., Kalafut P. C.: „zasoby niematerialne, obejmujące technologię,
markę, reputację, informacje o klientach i kulturę korporacyjną, które są
bezcenne dla siły konkurencyjnej firmy”73;
Itami H., Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge 1991.
Smith G. V., The New Role of Intellectual Property in Commercial Transactions, Wiley, New York 1994.
66
Edvinsson L., Malone M.S. , Kapitał intelektualny…. op.cit., s. 40-42.
67
Bontis N., CKO Wanted… op. cit., s. 29-38.
68
Mavridis D., Intellectual Capital Performance Drivers in the Greek Banking Sector,
„Management Research News”, Vol. 28, No. 5, 2005, s. 43-62.
69
Brooking A., Motta E., A taxonomy of intellectual capital and a methodology for auditing it, 17th Annual National Business Conference, McMaster University, Hamilton, Ontario,
24-26 January 1996.
70
Brooking A., Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millennium Enterprise,
Thomson Business Press, London 1996.
71
Canibano L., Ayuso G. M., Sanchez M. P., Accounting for intangibles: a literature
review, „Journal of Accounting Literature”, vol.19, 2000, s. 102-130.
72
Roos G., Roos J., Measuring your company’s intellectual performance, „Long Range
Planning”, 30(3), 1997, s. 413-426.
73
Low J., Kalafut P. C., Invisible Advantage - How Intangibles are Driving Business
Performance, Perseus Publishing, Cambridge 2002.
64
65
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Powyższe grupy definicji często przeplatają się ze sobą, czego owocem są
definicje łączące ich cechy, czyli przyrównujące wiedzę do kapitału, surowca
itp., bądź osadzające zasoby przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy:
• Roos J., Roos G., Dragonetti N. C., Edvinsson L.: „wszystkie oparte
na wiedzy niematerialne procesy i zasoby, które zwykle nie są wykazane
w bilansie, ale mogą być wykorzystane w przyszłości do zwiększenia wartości firmy”74;
• Sullivan P. H.: „wiedza, która może zostać przekształcona w przyszłe zyski, obejmująca zasoby, takie jak pomysły, wynalazki, technologie,
projekty, procesy i programy informatyczne”75.
• Chen H. M., Lin K. J.: „główne źródło organizacji pozwalające uzyskać przewagę konkurencyjną w gospodarce opartej na wiedzy”76;
• Marr B., Schiuma G.: „grupa zasobów wiedzy przypisana organizacji,
w znaczącym stopniu przyczyniająca się do zwiększania przewagi konkurencyjnej tej organizacji, poprzez zwiększanie wartości poszczególnych
kluczowych partnerów”77;
• Wall A., Kirk R., Martin G.: „główny zasób organizacji, służący do
zyskania przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy”78;
• Lev B., Zambon S. : „wartości niepieniężne oraz zasoby nie fizyczne,
takie jak innowacyjność, wiedza, badania i rozwój, szkolenia pracownicze, czy satysfakcja klientów, będące podstawą procesu kreowania wartości firmy”79;
• Ordonez de Pablos P.: „zasoby oparte na wiedzy, które przyczyniają
się do wytworzenia przewagi konkurencyjnej firmy”80.
Obok niematerialnego ujęcia kapitału intelektualnego, powstały też
definicje, które rozszerzają zakres zagadnienia również na sferę materialną,
Roos J., Roos G., Dragonetti N. C., Edvinsson L., Intellectual Capital: Navigating
the New Business Landscape, MacMillan Press, London 1997.
75
Sullivan P.H., Profiting from intellectual capital, „Journal of Knowledge Management”, 3(2), 1999, s. 132-142.
76
Chen H. M., Lin K. J., The role of human capital cost in accounting, „Journal of
Intellectual Capital”, 5(1), 2004, s. 116-130.
77
Marr B., Schiuma G., Measuring and managing intellectual capital and knowledge
assets in new economy organizations, [w:] Bourne M., Handbook of Performance Measurement,
Gee Publishing, London 2004, s. 369-411.
78
Wall A., Kirk R., Martin G., Intellectual capital measuring the immeasurable?, Jordan
Hill, Oxford Linacre House: CIMA Publishing, An imprint of Elsevier, 2004.
79
Lev B., Zambon S. , Intangibles and intellectual capital: an introduction to a special
issue, „European Accounting Review”, Vol. 12 No. 4, 2003, s. 597-603.
80
Ordonez de Pablos P., Intellectual capital reports in India: lessons from a case study,
„Journal of Intellectual Capital”, 6 (1), 2005, s. 141-149.
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np. „dosłownie wszystkie formy wiedzy, obejmujące kulturę, normy, wartości,
dynamikę grupową, wiedzę i umiejętności indywidualne, prezentacje, zestawienia, schematy i dokumentację”81.
Niektórzy badacze wciąż odnoszą się do definicji Galbraith’a z lat 60tych, podkreślając indywidulną rolę jednostki (osoby), bądź jej znaczenie
w zbiorowości, tworzącej kapitał intelektualny:
• Makki M.A., Lodhi s. A., Rahman R.: „kreatywne zdolności ludzkiego mózgu lub umysłu”82;
• Pulic A.: „wszyscy pracownicy i ich zdolności wytwarzania wartości
dodanej”83;
• Shih K.H., Chang C.J., Lin B.: „rodzaj aktywności potencjału umysłowego, który wykorzystuje wiedzę do wytworzenia wartości”84.
Większość specjalistów przyjmuje jednak znacznie szerszy zakres znaczeniowy definicji i postrzega ludzi (kapitał ludzki) jako jedną z części składowych tworzących kapitał intelektualny.
Pozostałe definicje kapitału intelektualnego stanowią wypadkową
wszystkich powyższych grup głównych i pośrednich, charakteryzując pojęcie
jako różnicę między wartością księgową i rynkową przedsiębiorstwa, czynniki kształtujące kulturę i filozofię organizacji, materiał intelektualny, ogólnie
pojęte zachowania pracowników, wiedzę o określonej użyteczności i wartości
(niekoniecznie stanowiącą źródło generowania dodatkowych dóbr i korzyści)
itp., bądź też opisują zagadnienie w sposób, który uniemożliwia jednoznaczne
jego skategoryzowanie w zgodzie z wyżej przyjętymi uwarunkowaniami:
• Edvinsson L., Malone M. S. : „relacje z klientami i partnerami,
działania innowacyjne, infrastruktura firmy oraz wiedza i umiejętności
członków organizacji”85;

Ferrier F., McKenzie P., Intellectual Capital: Managing the New Performance Drivers.
Information, resources and basic steps to self-evaluation, Centre for the Economics of Education
and Training, Melbourne 2002, s. 2.
82
Makki M. M. A., Lodhi S. A., Rahman R., Intellectual Capital Performance of Pakistani Listed Corporate Sector, „International Journal of Business Management”, Vol. 3, No. 10,
October 2008, s. 45-51.
83
Pulic A., VAIC – an Accounting Tool for IC Management, „International Journal of
Technology Management”, 20(5-8), 2000, s. 702-714.
84
Shih K.H., Chang C.J., Lin B., Assessing knowledge creation and intellectual capital
in the banking industry, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 11 No. 1, 2010, s. 72-89.
85
Edvinsson L., Malone M.S. , Kapitał intelektualny…op.cit., s. 40-42.
81

36

ZNACZENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

• Marr B. oraz Prusak L. oraz Klein D. A.: „materiał intelektualny,
który został sformalizowany i wykorzystany do wytworzenia kapitałów
o wyższej wartości”86;
• Ali Naghi Amiri, Gholamreza Jandaghi, Majid Ramezan: „różnica
w wartości pomiędzy kapitałami materialnymi (fizycznymi i finansowymi)
a wartością rynkową”87;
• Caddy I.: „różnica między niematerialnymi aktywami a niematerialnymi pasywami”88;
• Ordonez de Pablos P.: „różnica między wartością rynkową firmy a jej
wartością księgową”89;
• Roos J., Roos G., Dragonetti N., Edvinsson L.: „suma wiedzy członków firmy oraz praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w postaci znaków
handlowych, patentów i marek”90;
• Sveiby K. E.: „wiedza, doświadczenie, potencjał umysłowy pracowników, a także zasoby wiedzy przechowywane w bazach danych organizacji, przejawiające się w jej kulturze oraz filozofii”91;
• Huang D. i in,: „zbiór mądrości, inteligencji, kreatywności i kluczowych dla przedsiębiorstwa kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia
sukcesu w coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce światowej, w której
dominuje technologia i wiedza”92;
• Klein D. A.: „zarejestrowane dane przedsiębiorstwa oraz wiedza,
umiejętności i doświadczenia jego pracowników jako właściwości
niewidzialne”93;
Marr B., Perspectives on Intellectual Capital. Multidisciplinary Insights into Management, Measurement and Reporting, Elsevier, London 2005; Prusak L., Working Knowledge: How
Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Cambridge 1998;
Klein D. A., Prusak L., Characterising Intellectual capital, Centre for Business Innovation, Ernst
and Young, Cambridge 1994.
87
Amiri A. N., Jandaghi G., Ramezan M., An Investigation to the Impact of Intellectual
Capital on Organizational Innovation, „European Journal of Scientific Research”, EuroJournals
Publishing, Vol.64 No.3, 2011, s. 472.
88
Caddy I., Intellectual Capital: Recognizing Both Assets and Liabilities, „Journal of
Intellectual Capital”, vol.1, 2000, s. 129-146.
89
Ordonez de Pablos P., Intellectual capital reports in India: lessons from a case study,
„Journal of Intellectual Capital”, vol.6, 2005, s. 141-149.
90
Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinsson L., Intellectual Capital: Navigating
the New Business Landscape, MacMillan Press, London 1997.
91
Sveiby K.E., The intangible assets monitor, „Journal of Human Resource Costing and
Accounting”, Vol. 2, No. 1, 1998, s. 73-97.
92
Huang D. Miyoshi J., La Torre D., Marshall A., Perez P., Peterson C., Exploring
the Intellectual, Social and Organizational Capitals at LA's BEST, “CSE Technical Report 714”,
University of California, Los Angeles, Vol. 8, Nr 2, May 2007, s. 2
93
Klein D.A., The Strategic Management of Intellectual Capital, Butterworth-Heinemann Pub, New York 1998, s. 1-7.
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• Nahapiet J., Ghoshal S. : „wiedza i zdolność poznawcza zbiorowości
społecznej, takiej jak organizacja, wspólnota intelektualna, czy praktyka
zawodowa”94;
• Reid J.: „wiedza, informacje, umiejętności i doświadczenia, które posiadają wartość ekonomiczną i umożliwiają osiągnięcie wzrostu poprzez
zastosowanie w projektach przemysłowych”95;
• Rastogi P. N.: „zdolność przedsiębiorstwa do koordynowania, operowania i użytkowania jej zasobów wiedzy w celu wytworzenia wartości”96;
• Rivette K.: „bogactwo intelektualne, takie jak dane, informacje, własność intelektualna i doświadczenia, które mogą zostać wykorzystane
w celu pozyskania dóbr”97;
• Ding Y., Li G.: „kwestie znane wszystkim członkom firmy, mogące
pomóc przedsiębiorstwu uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku”98.
Przytoczenie definicji kapitału intelektualnego kilkudziesięciu różnych
autorów, pozwoliło na opracowanie macierzy (tab. 1.3), która ukazuje, w jaki
sposób zagadnienie to postrzegane jest przez specjalistów oraz jakie główne
jego cechy i składniki są najczęściej wyróżniane. Pozwoli to na przyjęcie jednej, najbardziej trafnej definicji, która wykorzystywana będzie w dalszej części
opracowania.
Tab. 1.3. Macierz definicji kapitału intelektualnego
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Advantage, Academy of Management. „Academy of Management Review”, vol.23, is. 2, April
1998, s. 3-7.
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Reid J., Intellectual capital, „Business Quarterly”, Vol.62. is. 3, 1998, s. 15.
96
Rastogi P.N., The Nature and Role of IC: Rethinking the process of value creation and
sustained enterprise growth, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 4, No. 2, 2003, s. 227-248.
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Rivette K., Discovering New Value in Intellectual Capital, „Harvard Business Review”, Jan-Feb 2000, s. 54-66.
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Ding Y., Li G., Study on the Management of Intellectual Capital, „International Journal of Business and Management”, Vol. 5, No. 2, February 2010, s. 213-216.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie definicji ww. autorów.

Analiza niemal 50-ciu definicji kapitału intelektualnego, pochodzących
z ostatnich 25-ciu lat, pozwoliła na zidentyfikowanie pojęć najczęściej wykorzystywanych w literaturze do opisywania zagadnienia. W powyższej tabeli
znalazły się jedynie najczęściej pojawiające się w definicjach określenia, podczas gdy pozostałe zostały z zestawienia wykluczone.
Zdecydowanie najczęściej kapitał intelektualny określa się mianem zasobu, surowca, bądź kapitału, tworzonego przez wiedzę, której wyraźnym przejawem są umiejętności, kompetencje i zdolności. Nadaje mu się atrybut niematerialności (nie fizyczności) i przypisuje się go firmie, przedsiębiorstwu, czy
też organizacji. Rzadziej podmiotem zagadnienia są ludzie (jedno z określeń
usuniętych z zestawienia ze względu na niską popularność), którzy funkcję tą
pełnią głównie w pierwszych definicjach pojęcia. Specjaliści zwracają przy tym
uwagę na twórczą rolę kapitału intelektualnego i podkreślają jego potencjał
generowania dodatkowych korzyści, bądź dóbr w postaci zysków, przewagi
konkurencyjnej, dodatkowej wiedzy, innowacyjności itp.
Zgodnie z powyższymi wnioskami, w dalszej części pracy stosowana będzie następująca, najbardziej kompleksowa definicja kapitału intelektualnego: niematerialne zasoby wiedzy przedsiębiorstwa, mogące zostać wykorzystane
w przyszłości do zdobycia i utrzymania przewag konkurencyjnych oraz do zwiększenia innowacyjności firmy.
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Struktura kapitału intelektualnego
Wielu autorów opierało swoje postrzeganie kapitału intelektualnego na
wyodrębnionych jego częściach składowych. Mimo iż większość definicji zdaje się mieć te same korzenie ideologiczne, to niektóre z nich mogą wyróżniać
się, poprzez identyfikację nieco odmiennych składników zagadnienia i wykorzystanie do jego opisania różnego słownictwa. Różne sposoby postrzegania
kapitału intelektualnego przez autorów definicji, prezentuje poniższa tabela
(nr 1.4) oraz rys. 1.1.
Na potrzeby badania zaprezentowanego w dalszej części pracy przyjęto,
iż kapitał intelektualny składa się z trzech elementów: kapitału ludzkiego, kapitału strukturalnego określanego też organizacyjnym oraz kapitału społecznego określanego też relacyjnym lub klienckim. Jest to podejście najczęściej
występujące wśród autorów zajmujących się tematyką kapitału intelektualnego. Rysunek 1.1 prezentuje bardziej szczegółowy przegląd poszczególnych
składników kapitału intelektualnego wraz z jego częściami składowymi. Warto podkreślić, iż Kaplan i Norton będący twórcami jednej z definicji kapitału
intelektualnego, są także autorami zbilansowanej karty wyników będącej rozszerzeniem przedstawionej koncepcji kapitału ludzkiego.
Tab. 1.4. Składniki kapitału intelektualnego wg różnych autorów
SKŁADNIKI KAPITAŁU
INTELEKTUALNEGO

ZWOLENNIK PODEJŚCIA

Kapitał
Ludzki

Edvinsson i Malone (1997), Stewart
(1997), Ross i in. (1998), Allee (1999),
Sullivan (1999), Saint-Onge (1999),
Harrison I Sullivan (2000), Joia (2000)

Alternatywne nazewnictwo:
Aktywa oparte na ludziach:
Indywidualne kompetencje:
Zasoby ludzkie:

Brooking (1996)
Sveiby (1997)
Fletcher i in. (2003)
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Kapitał
strukturalny
Alternatywne nazewnictwo:
Aktywa infrastrukturalne:
Kapitał innowacyjny:
Struktura wewnętrzna:
Aktywa strukturalne:
Aktywa intelektualne:
Zasoby strukturalne:
Składniki dodatkowe:
Aktywa własności intelektualnej:
Kapitał procesowy:

Edvinsson i Malone (1997), Stewart
(1997), Roos i in. (1998), Allee (1999),
Saint-Orge (1999), Fletcher i in. (2003)
Brooking (1996)
Joia (2000)
Sveiby (1997)
Sullivan (1999)
Sullivan (1999), Harrison i Sullivan
(2000)
Fletcher i in. (2003)
Brooking (1996)
Joia (2000)

Kapitał relacyjny

Joia (2000)

Alternatywne nazewnictwo:
Kapitał kliencki:
Aktywa rynkowe:
Struktura zewnętrzna:
Kapitał zewnętrzny:
Zasoby relacyjne:

Stewart (1997), Saint-Onge (1999)
Brooking (1996)
Sveiby (1997)
Allee (1999)
Fletcher i in. (2003)

Źródło: Mitchell H. J., A Model for Managing Intellectual Capital to Generate Wealth,
Massey University, Albany 2010, s. 8

Brak jednej, powszechnie obowiązującej definicji kapitału intelektualnego, znajduje swoje odzwierciedlenie w różnorodnym postrzeganiu klasyfikacji
jego elementów strukturalnych. Powyższe: tab. 1.4 i rys. 1.1 obrazują różne
podejścia autorów do identyfikacji składników zagadnienia. Ukazują również
pewne cechy wspólne. Zdecydowana większość specjalistów dzieli bowiem
kapitał intelektualny na kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny99. Niekiedy
wyróżniane są pewne dodatkowe elementy, jednak główne elementy pozostają
te same i czasem różnią się jedynie nazewnictwem.
Sveiby K. E., The new organizational wealth… op. cit.; Bontis N., Intellectual capital:
an explanatory study that develops measures and models, „Management Decision”, Vol. 36, No.
2, 1998, s. 63-76; Saint-Onge H., Tacit knowledge: the key to strategic alignment of intellectual
capital, „Strategy and Leadership”, Vol. 24, No. 2, 1996, s. 10-14; Atalay M., Anafarta N.,
Enhancing Innovation Through Intellectual Capital: A Theoretical Overview, „Journal of Modern
Accounting and Auditing”, Vol. 7, No. 2, February 2011, s. 205-206; Tayles M., Pike R.,
Sofian S. , Intellectual capital, management accounting practices and corporate performance – Perceptions of managers, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, Vol. 20, No. 4, 2007,
s. 522-548.
99
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Rys. 1.1. Schemat klasyfikacji kapitału intelektualnego

Źródło: Yun Ji Moon, Hyo Gun Kym, A Model for the Value of Intellectual Capital,
„Canadian Journal of Administrative Sciences”, 23(3), s. 257

Kapitał ludzki
Wszystkie umiejętności i zdolności ludzi pracujących w organizacji100
i przez nich wykorzystywane101. Kapitał ludzki nie jest jedynie kosztem, czy
wydatkiem, koniecznym do zminimalizowania, lecz także cennym zasobem,
który firmy muszą wysoko cenić102. Jest to najcenniejsza część kapitału intelektualnego103, a pieniądze na niego wydane nie powinny być uznawane za
wydatek, a za inwestycję104. Dostarcza organizacji kompetencji, wpływa na
100
Lynn B. E., Intellectual capital: unearthing hidden value by managing intellectual
assets, „Ivey Business Journal”, vol.64, is. 3, 2000, s. 48-52.
101
Schultz T. W., Investment in human capital, „American Economic Review”, vol. 51,
1961, s. 1-17.
102
Becker G. S. , Human Capital, Columbia University Press, New York 1975.
103
Ahonen G., Generative and commercially exploitable intangible assets [w:] Gröjer
E. J. E., Stolowy H., Classification of intangibles , HEC School of Management, Paris 2000,
s. 206-214.
104
Petty R., Gutherie J., Intellectual capital literature review: Measurement, reporting
and management, „Journal of Intellectual Capital, vol.1, is. 2, 2000, s. 155-176.
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relacje z klientami i jest źródłem własności intelektualnej105. Może dostarczyć
firmie przewagi konkurencyjnej, ponieważ jest cenny, rzadki, niepowtarzalny
i niezastępowalny106 oraz jest źródłem innowacji107 108 109 110. Jest nieoddzielny
od swojego posiadacza (człowieka)111, dlatego może opuścić organizację, gdy
odchodzą z niej ludzie112 113. J. Guthrie zidentyfikował następujące elementy
kapitału ludzkiego: know-how, szkolenia, profesjonalizm, badania nad wytwarzaniem danych, badania nad tworzeniem zdolności/umiejętności, radość
z przedsiębiorczości, innowacyjności, akceptowania i odrzucania umiejętności oraz rewolucjonizmu114. Miarą kapitału ludzkiego może być np. liczba
pracowników posiadających tytuł magistra, bądź średnia długość stażu pracy
pracownika115.

Kapitał strukturalny / organizacyjny
Procesowa infrastruktura wsparcia oraz bazy danych organizacji, umożliwiające funkcjonowanie kapitału ludzkiego116; systemy, sieci, kultura, kanały
dystrybucji i inne „zdolności organizacyjne”, opracowane w celu odpowiedzi
na potrzeby rynku117. Na kapitał strukturalny składa się również własność
Fincham R., Roslender R., Intellectual capital as management fashion: a review and
critique, „European accounting review”, vol. 12, is. 4, 2003, s. 752-779.
106
Wright P. M., McMahan G. C., McWilliams A., Human resources and sustained
competitive advantage: A resource-based perspective, „International Journal of Human Resource
Management”, vol.5, is. 2, 1994, s. 301-324.
107
Webster E., The growth of enterprise intangible investment in Australia, „Information
Economics and Policy”, vol. 12, is. 1, February 2000, s. 1-25.
108
Bontis N., Assessing knowledge assets: A review of the models used to measure intellectual capital, „International Journal of Management Reviews”, vol.3, is. 1, 2001, s. 41-60.
109
Amiri A. N., Jandghi G., Alvani S. M., Hosnavi R., Ramezan M., Increasing the
Intellectual Capital in Organization: Examining the Role of Organizational Learning, „European
Journal of Social Sciences”, Vol. 14, No. 1, 2010, s. 100.
110
Van Buren M., Virtual coffee klatch, „Technical Training”, Vol. 9, No. 5, 1998, s.
42-46.
111
Fernández E., Montes J. M., Vasquez C. J., Typology and strategic analysis of intangible resources. A resource-based approach, „Technovation”, vol.20, is. 2, 2000, s. 81-92.
112
Amiri A. N., Jandaghi G., Ramezan M., An Investigation… op. cit., s. 473.
113
Chen Y. C., Lin M. J. J., Chang C. H., The Influence of Intellectual Capital on New
Product Development Performance – The Manufacturing Companies of Taiwan as an Example,
„Total Quality Management”, Vol. 17, No. 10, 2006, s. 1323-1339.
114
Guthrie J., The Management, Measurement and the Reporting of Intellectual Capital,
„Journal of Intellectual Capital”, Vol. 2, is. 1, 2001, s. 27-41.
115
Basta M., Bertilsson R., Innovation and Internal Reporting Reporting of Intellectual
Capital – An Empirical Study, Gothenburg 3.06.2009, s. 8.
116
Maddocks J., Beaney M., See the invisible and intangible, „Knowledge Management”, March 2002, s. 16-17.
117
Kok A., Intellectual Capital Management as Part of Knowledge Management Initiatives at Institutions of Higher Learning, „Electronic Journal of Knowledge Management”, Vol. 5,
Is. 2, 2007, s. 185.
105
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intelektualna (w postaci znaków handlowych, patentów, praw własności – posiadane przez firmę i chronione prawem) i surowce infrastrukturalne (cechy
organizacyjnych metod i procedur)118. Jest to wszystko, co pozostaje na miejscu pracy, po opuszczeniu go przez pracownika na koniec dnia roboczego119.
Edvinsson i Sullivan zdefiniowali kapitał strukturalny, jako infrastrukturę,
która zachęca kapitał ludzki do tworzenia i rozwijania wiedzy120. Może on
być posiadany przez firmę oraz być przedmiotem handlu121. A. Brooking zidentyfikowała pięć kluczowych składników kapitału strukturalnego: filozofię
zarządzania, kulturę korporacyjną, procesy zarządcze, systemy informatyczne,
systemy sieciowe i relacje finansowe122. Według N. Bontis’a są to wszystkie
nie-ludzkie magazyny wiedzy organizacji, obejmujące bazy danych, wykresy,
instrukcje, strategie, zwyczaje i wszystko, czego wartość dla firmy jest wyższa
niż tego wartość materialna123. Kapitał strukturalny może być wyrażany np.
przez liczbę pozyskanych patentów, czy wartość oprogramowania124.

Kapitał relacyjny / społeczny / kliencki
Ogólna definicja opisuje kapitał relacyjny, jako wszystkie zasoby powiązane z zewnętrznymi zależnościami firmy, jej klientami, dostawcami, czy
instytucjami badawczo-rozwojowymi125; charakteryzuje on relacje firmy z jej
partnerami i sposób, w jaki postrzegają oni przedsiębiorstwo126, dlatego też
kapitał ten nazywa się niekiedy klienckim i stanowi wartość franszyzy firmy,
udziałów w rynku, rentowność klienta127 oraz jego lojalność wobec organizacji128. Nie jest możliwe zwiększenie wartości rynkowej firmy i wydajności

Ricceri F., Intellectual capital and knowledge management: Strategic management of
knowledge resources, Routledge Chapman & Hall, New York 2008, s. 59-91.
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Edvinsson L., Sullivan P., Developing a model for managing intellectual capital, „European Management Journal”, vol.14, is. 4, 1996, s. 356-364.
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Mention A. L., Intellectual Capital, Innovation and Performance: a Systematic Review
of the Literature, „Business and Economic Research”, Vol. 2, No. 1, 2012, s. 4.
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Brooking A., Intellectual Capital: Core Assets… op. cit.s. 129.
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Bontis N., Keow W. C. C., Richardson S. , Intellectual capital… op. cit. s. 85-100.
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Basta M., Bertilsson R., Innovation and Internal Reporting… op. cit., s. 9.
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organizacyjnej bez uwzględnienia tego aspektu129. Miarą kapitału relacyjnego
może być satysfakcja klienta, bądź udział firmy w rynku130.
Zbiorcze przedstawienie struktury kapitału intelektualnego i elementów
go tworzących, przedstawia rys. 1.2. Jest to zestawienie najczęściej występujących elementów kapitału intelektualnego, które będzie też stosowane w dalszej części pracy
Pomimo tego, że kapitał intelektualny jest podobny do zasobów materialnych w kwestii generowania dodatkowych dóbr i przyszłych zysków, to
jednak różni się od nich pod pewnymi względami131:
• Kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny często generują zyski dzięki
wzajemnemu oddziaływaniu, dlatego też inwestować w nie należy nie
indywidualnie, a całościowo.
• Kapitał strukturalny może być posiadany i kontrolowany przez
menedżerów.
• Kapitał ludzki i relacyjny nie może być własnością firmy132, ale musi
być dzielony z pracownikami, klientami i dostawcami.
• W przeciwieństwie do zasobów fizycznych, które mogą być angażowane do realizowania danego zadania w określonym czasie, kapitał intelektualny może być zwielokrotniany (np. system obsługi klienta, zapewniający wsparcie tysiącom interesariuszy w tym samym momencie).
• Firmy używające kapitału intelektualnego do pracy opartej na wiedzy
mogą osiągać wyższe zyski niż te nastawione na rozwiązania związane
z produkcją masową.
Wzajemne oddziaływanie poszczególnych elementów kapitału intelektualnego stało się inspiracją do badań nad wpływem kapitału intelektualnego na
absorpcję innowacji. Skoro inwestycje w kapitał intelektualny mogą generować zyski, to mogą także wpływać na zwiększanie przewag konkurencyjnych
i mieć znaczenie dla tworzenia i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie.
Jednak wpływ ten jest zapewne zależny od sposobu zarządzania kapitałem
intelektualnym w danej organizacji, czyli w jaki sposób dana firma rozwija
i wykorzystuje posiadane przez siebie zasoby niematerialne.

Chen J., Zhu Z. H., Xie H. Y., Measuring intellectual capital: A new model and
empirical study, „Journal of Intellectual Capital”, vol.9, is. 4, 2004, s. 195-212.
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Basta M., Bertilsson R., Innovation and Internal Reporting… op. cit. s. 9.
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Talukdar A., What is Intellectual Capital? And why it should be measured, Attainix
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Rys. 1.2. Klasyfikacja kapitału intelektualnego

Źródło: Marr B., Management Accounting Guideline. Impacting Future Value: How to
Manage your Intellectual Capital, The Society of Management Accountants of Canada,
2008, s. 6.

Rozwijanie i wykorzystanie kapitału
intelektualnego w przedsiębiorstwie
Rozwijanie i wykorzystanie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
jest elementem sprawnego zarządzania kapitałem intelektualnym na poziomie
przedsiębiorstwa. Współcześnie coraz częściej podkreśla się rolę zarządzania
wiedzą i zarządzania kapitałem intelektualnym w osiąganiu coraz lepszych wyników firmy. Powinno to mieć również bezpośrednie znaczenie dla wzrostu
innowacyjności danej firmy poprzez zwiększenie jej zdolności do absorpcji
innowacji.
Zarządzanie kapitałem intelektualnym przynosi przedsiębiorstwu szereg
korzyści, jak np. skrócenie czasu od projektu do finalnego produktu, redukcja
kosztów, „recycling” kapitału strukturalnego i wytwarzanie wyższej wartości dodanej poprzez rozwój wspólnych funkcji, tworzenie nowych powiązań
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i kombinacji oraz generowanie wartości będących ich efektem133. Zarządzanie
kapitałem intelektualnym stwarza również organizacji możliwość zrozumienia wartości dostępnej wiedzy i ukierunkowanie jej na tworzenie innowacji134.
Główne korzyści wynikające z zarządzania kapitałem intelektualnym, przedstawiono na rys. 1.3.
Część korzyści zarządzania kapitałem intelektualnym, przedstawionych
na powyższym rysunku, posiada niemal wyłącznie efekt marketingowy (lepszy wizerunek, zadowolenie klientów), część przekłada się na wyniki przedsiębiorstwa (wzrost wartości rynkowej, bardziej efektywne procesy biznesowe,
produktywny kapitał ludzki), część służy poprawie organizacji firmy (lepsza
komunikacja). Jednak rysunek ten nie pokazuje najważniejszej korzyści z zarządzania kapitałem intelektualnym – korzyści w postaci osiągania przewag
konkurencyjnych i lepszych możliwości absorpcji innowacji.
Zarządzanie kapitałem intelektualnym polega na rozpoznaniu wartości,
reprezentowanej przez zasoby niematerialne przedsiębiorstwa oraz nowych
szans, jakie tworzą. Z natury jest to kapitał diametralnie różniący się od zasobów fizycznych, dlatego wymaga również innych metod zarządczych135.
Zarządzanie polega na operowaniu czterema składnikami, które połączone tworzą cykl, prowadzący do zwiększania wartości rynkowej firmy. Trzy z
nich związane są z kapitałem intelektualnym, podczas gdy czwarty ma charakter finansowy. Inwestycje w kapitał ludzki dają bowiem bardziej kompetentnych i zdolnych pracowników, którzy opracowują lepszy kapitał strukturalny
organizacji. Rozwinięty kapitał ludzki i strukturalny ma z kolei wpływ na
kształtowanie kapitału relacyjnego i dostarczanie nowych produktów, wyższych jakościowo usług, bądź bardziej wartościowych klientów. Połączone
działania poszczególnych podmiotów tworzących kapitał intelektualny, przynoszą zaś większą wydajność, innowacyjność, efektywność itp. i skutkują rozwojem kapitału finansowego136. Gdy część zysków wykorzystywana jest do
rozwoju składników firmy opartych na wiedzy, cykl wzajemnych oddziaływań
zachowuje ciągłość (rys. 1.4) i prowadzi do przyszłego wzrostu i zwiększania
wartości organizacji137.
Ding Y., Li G., Study of the Management… op. cit., s. 214.
Mitchell H., Viehland D., Generating Wealth Through Innovations: Is It Necessary
to Manage Intellectual Capital? [w:] Ribiere V., Worasinchai L., 8th International Conference
on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning – ICICKM 2011,
Bangkok, 27-28 October 2011, s. 368.
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Rys. 1.3. Korzyści z zarządzania kapitałem intelektualnym

Źródło: Jelčić K., Intellectual Capital: Handbook of IC Management in Companies,
Intellectual Capital Center Croatia, Zagreb 2007, s. 13
Rys. 1.4. Cykl zarządzania kapitałem intelektualnym

Źródło: Akpinar A. T., Akdemir A., Intellectual Capital, 1999, s. 339.
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Efektywne zarządzanie identyfikuje najważniejsze aspekty umiejscowienia kapitału intelektualnego w organizacji, ukazuje ich powiązania i czyni je
dostępnymi dla czynności planistycznych i strategii organizacyjnej. Jest to jednak proces złożony i wymagający wzajemnej współpracy podmiotów w niego
zaangażowanych138. Stopień powiązania strategii przedsiębiorstwa z kapitałem
intelektualnym i jego wpływ na końcowy sukces, decydują o tym, w jakim
zakresie działania zarządcze skoncentrowane będą na rozwoju składników niematerialnych firmy i zwiększania ich wartości139.
Z perspektywy organizacji istnieje pewna słabość związana z kapitałem
intelektualnym, ponieważ firma nie posiada ludzi, a jedynie „wynajmuje” ich
na określony czas. Jednakże przedsiębiorstwa posiadają dostęp do wiedzy pracowników, których zatrudniają, i od których „wynajmują” usługi w zamian
za wynagrodzenie. Gdy ludzie opuszczają organizację, zabierają ze sobą swoją
wiedzę i umiejętności140.
Menedżerowie muszą mieć świadomość, że kapitał intelektualny ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Owa świadomość powinna jednak wywoływać określone reakcje. Muszą potrafić oni rozwijać inteligencję, pobudzać
innowacyjność i rozwijać integralność141. Jeśli dobrze będą wywiązywać się
ze swoich obowiązków, kapitał intelektualny będzie się rozwijał, zwiększając
zasób wiedzy142. Należy mieć przy tym na uwadze, że wiedza może wystąpić
zarówno w postaci wyraźnej jak i „cichej”, gdzie pierwsze określenie dotyczy
wiedzy opisanej językiem formalnym w postaci wydruków, materiałów multimedialnych, liczb, kodów, formularzy, obrazów itp.143, podczas gdy „cicha”
wiedza oznacza doświadczenie, kreatywność, nauczanie, które mogą zostać
wyrażone i rozpowszechniane w formie informacji144.
Różni autorzy propagują odmienne podejścia do kwestii zarządzania kapitałem intelektualnym. Przykładowo Roos (1998), Bahra (2001) czy Peppard
i Rylander (2001) są zwolennikami ujęcia holistycznego145. Rastogi utrzymuje,
Miles G., Miles R. E., Perrome V., Edvinsson L., Some Conceptual And Research
Barriers To The Utilization Of Knowledge, „California Management Review”, 40(3), Spring
1998, s. 281-288.
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że podejście takie może być postrzegane, jako holistyczna (całościowa) zdolność przedsiębiorstwa do koordynowania, rozporządzania i lokowania swoich
zasobów wiedzy w celu tworzenia wartości, zgodnie z wizją przyszłości firmy146. Mniej kontrolowalna i bardziej systemowa perspektywa proponowana
przez Saint-Onge, polega na reorganizacji struktury przedsiębiorstwa, aby nałożyć wagę (znaczenie) na współzależności między kapitałem indywidualnym,
strukturalnym i klienckim147, co w efekcie miałoby zwiększyć szansę na lepsze interakcje wśród wspomnianym grup kapitałów. Y. Ding i G. Li uważają
z kolei, że procesy zarządzania kapitałem intelektualnym powinny obejmować
trzy warstwy148:
1. Warstwa wewnętrzna (rdzeń) – na tym poziomie zarządzanie wiedzą
może zapewnić „platformę wiedzy” dla ekspansji kapitału intelektualnego poprzez przyswajanie wiedzy zewnętrznej, integrację wewnętrznej
i w efekcie, tworzenie nowej wiedzy.
2. Warstwa ekspansji – na tym poziomie kapitał intelektualny przedsiębiorstwa może zwiększyć swoją wartość poprzez ekspansję, a następnie
przenieść ów wzrost na całą organizację.
3. Warstwa strategiczna – jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie kapitałem intelektualnym musi przebiegać zgodnie
ze strategią rozwoju organizacji i zapewniać zgodne z nią ulepszenia
i usprawnienia.
Poprzez procesy odnowy, organizacji i przekształcania zasobów wiedzy
przedsiębiorstwo definiuje swoje przyszłe zdolności i maksymalizuje wartość
składników intelektualnych. Firmy odczuwają potrzebę ciągłej kontroli nad
podążaniem w określonym kierunku, usprawniania swoich działań, porzucania czynności nieprzynoszących więcej zysków i zastępowaniu ich nowymi.
Wiedza organizacyjna również powinna być stale monitorowana, aby przedsiębiorstwo miało pewność, czy nie straciła ona swojej pierwotnej wartości.
Jej zasób może być zwiększany, poprzez przyjmowanie nowych pracowników
wraz z ich zróżnicowanymi perspektywami, stanowiącymi potencjał kreowania nowej wiedzy149.
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W procesie zarządzania kapitałem intelektualnym bierze również udział
zaangażowanie jednostek. Wszystko zaczyna się od zrozumienia celów i kierunków, w jakich podąża organizacja i uzyskania świadomości, że zasoby niematerialne są strategicznym dobrem związanym z wydajnością przedsiębiorstwa. To z kolei powiązane jest z wkładem poszczególnych pracowników.
Rolą zarządzania jest zaproponowanie i wspieranie takich metod pracy,
które zachęcą i pomogą w przekształceniu indywidualnych zdolności w wartości organizacyjne (i odwrotnie, co systematycznie wzmacnia efekty synergii
w przedsiębiorstwie). Co więcej, zarządzanie musi zrobić wszystko, aby wyeliminować czynniki hamujące, które uniemożliwiają optymalne wykorzystanie potencjału istniejącego w firmie. Koncepcja kapitału intelektualnego i jej
wdrożenie stwarza konieczność opracowania nowej perspektywy strategicznego zarządzania, systematyki, metod, czy systemów pomiarowych150.
Przygotowując się opracowania strategii zarządzania kapitałem intelektualnym, trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników. Zanim menedżer podejmie
się realizacji planu dysponowania zasobami niematerialnymi firmy, powinien
znać odpowiedzi na następujące pytania151:
• Jakie cele chcemy osiągnąć wykorzystując nasz kapitał intelektualny?
• W jakim stopniu zadania kapitału intelektualnego spójne będą ze
strategią biznesową firmy?
• Jakie działania kapitału intelektualnego będą dla nas odpowiednie?
• Jaki rodzaj pracowników powinien zostać zaangażowany w planowane działania (prawnicy, technolodzy, biznesmeni itp.)?
• Kto będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie wartości z kapitału intelektualnego organizacji (np. kierownik ds. rozwoju biznesu, wiceprzewodniczący ds. badań i rozwoju, szef rady własności intelektualnej itp.)?
• Jaka część kapitału intelektualnego stanowić będzie główny podmiot
procesów zarządczych (własność intelektualna, wartości intelektualne,
kapitał ludzki ze swoją wiedzą i know-how itp.)?
• Gdzie osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie wartości z kapitału intelektualnego będzie kierowała swoje raporty (do jakiego działu przedsiębiorstwa, do jakiej osoby)?
• Czy naszym zamiarem jest aktywne czy też bierne uczestnictwo w
wykorzystaniu kapitału intelektualnego?
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• W jakim stopniu zarządzanie kapitałem intelektualnym będzie scentralizowane i zdecentralizowane?
• Jak wiele zasobów firmy wejdzie w obszar zarządzania kapitałem
intelektualnym?
Znając odpowiedzi na powyższe pytania, można zacząć podejmować stosowne działania. Marr B. zaproponował 5-etapowy model zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie (rys. 1.5).
Model zaprezentowany na powyższym rysunku stanowi przejście w pięciu krokach od identyfikacji kapitału intelektualnego do raportowania kapitału intelektualnego poprzez mapowanie kluczowych czynników, mierzenie
i zarządzanie kapitałem intelektualnym.
Bardzo zbliżony model, ale rozbudowany o aspekt motywowania pracowników zaproponowała K. Jelčić, która wyróżniła następujące fazy zarządzania, mające służyć za podstawę do stworzenia przez organizację własnego
podejścia do dysponowania kapitałem intelektualnym152:
Faza 1. Budzenie świadomości znaczenia kapitału intelektualnego
Świadomość jest stopniowo rozwijana w całej firmie poprzez literaturę,
wykłady, dyskusje i warsztaty. Wszyscy pracownicy gotowi będą zaakceptować
nie tylko ideę, ale również podjąć wysiłek realizacji projektu tylko wtedy, gdy
będą mieli pełną świadomość tego, czego dotyczy i jakie korzyści przyniesie
(zarówno zbiorowe jak i indywidualne). Budzi to także zaangażowanie zatrudnionych osób. Aby z kapitału intelektualnego wydobyć wartość, niezbędne
jest przekonanie pracowników, że ich wkład oddziałuje na zdolność organizacji do stałego rozwoju i współzawodniczenia z rynkowymi rywalami153.
Kluczowe znaczenie ma również świadomość znaczenia kapitału intelektualnego wśród najwyższych władz firmy. Tylko bowiem wtedy zarządzanie
wiedzą i kapitałem intelektualnym może otrzymać należyte wsparcie.
Faza 2. Wizualizacja i kategoryzacja kapitału intelektualnego firmy
Aby uzyskać całościowy obraz sytuacji z różnych perspektyw, konieczne jest, aby w tym etapie uczestniczyło najwyższej kierownictwo zespołu
interdyscyplinarnego.
o Kategoryzacja czynników niematerialnych według schematu kapitału
intelektualnego (kapitał strukturalny, kliencki, ludzki itd.) i praca zgodnie z nim.

152
153

Jelčić K., Intellectual Capital. Handbook of IC… op. cit., s. 43-45.
Mitchell H. J., A Model for Managing Intellectual Capital… op. cit., s. 48.

53

ROZDZIAŁ 1

o Analiza obecnego stanu firmy w zakresie kapitału intelektualnego
(silne i słabe strony, potencjały, ograniczenia).
o Zdefiniowanie celów i pożądanej sytuacji w przedsiębiorstwie w odniesieniu do kapitału intelektualnego,
o Określenie i zabezpieczenie kluczowych zasobów niematerialnych
(inne w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, np. w branży żywieniowej
najważniejszy będzie kapitał kliencki).
o Ustalenie priorytetów czynników kapitału intelektualnego (szczególna uwaga powinna być skupiona na głównych kreatorach wartości
firmy).
o Identyfikacja krytycznych czynników kapitału intelektualnego – o
najwyższym priorytecie w kategorii ulepszenia/rozwoju.
o Włączenie do istniejącej strategii (skupienie się na czynnikach niematerialnych powinno spotkać się z rozszerzeniem strategii w kierunku
zarządzania surowcami w bardziej optymalny sposób).
o Opracowanie konspektów (wizualizacja procesów zarządzania zasobami nie fizycznymi w formie wykresów i grafik).
Rys. 1.5. Pięcio-etapowy model zarządzania kapitałem intelektualnym

Źródło: Marr B., Management Accounting Guideline. Impacting Future Value: How to
Manage your Intellectual Capital, The Society of Management Accountants of Canada,
2008, s. 7.

Faza 3. Wyznaczanie sposobów zarządzania kluczowymi czynnikami
Nie są znane metody zarządzania kapitałem intelektualnym, które byłyby uniwersalne, odpowiednie dla każdej firmy. Każde przedsiębiorstwo jest
inne i samo powinno wypracować najodpowiedniejsze dla siebie sposoby, wykorzystując istniejące modele jedynie jako bazę. Filar stanowią następujące
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składniki: strategia, kultura, ludzie, technologie, środowisko rynkowe. Na
tym etapie kluczowe znaczenie ma wzajemna komunikacja w firmie (zarówno
w dół, jak i w górę struktury organizacyjnej).
Faza 4. Ustalanie systemu mierzenia wydajności kapitału intelektualnego
Zgodnie z powiedzeniem: „co nie może zostać zmierzone, nie może być
zarządzane”, aby dysponować kapitałem intelektualnym, niezbędne jest wprowadzenie systemów jego pomiaru w celu monitorowania zasobów niematerialnych. Wartości i miary pozwalają organizacjom zarządzać. Odnosi się to
również do kapitału ludzkiego. Bez dokonania odpowiedniej oceny, niemożliwe jest zrozumienie aktualnych poziomów efektywności, stwierdzenie czy
zasoby niematerialne uległy rozwojowi czy degradacji, bądź określenie czy podejmowane czynności i inicjatywy wpływają na wydajność154. Konieczne jest
zachowanie ostrożności podczas wyboru metod szacowania z uwagi na informacje, jakie faktycznie są potrzebne dla realizacji wyznaczonych celów. Systematyczność i ciągłość pomiarów jest przy tym koniecznością, gdyż tylko stała
weryfikacja, wskazywanie i wyróżnianie słabości oraz ich niwelowanie, może
doprowadzić do ostatecznego sukcesu155. M. Antosova i A. Csikosova wyróżniają dwie główne grupy metod wartościowania kapitału intelektualnego156:
o metody wyrażana miarami – oznacza wykorzystanie znaków ilościowych i jakościowych, które pozwalają na opracowanie indeksu wskaźników kapitału intelektualnego;
o metody wyrażane cenami – wykorzystanie wartości monetarnej (pieniężnej), która powiązana jest z miarą użyteczności danego obiektu.
Faza 5. Opracowanie nowego systemu raportowania
Jeśli nie istnieje system raportowania prac związanych z kapitałem intelektualnym, nie można oczekiwać zrozumienia tak ze strony pracowników,
jak i potencjalnych inwestorów. Aby kierować podwładnymi, muszą być oni
informowani o tym, co się dzieje, aby mogli dostosowywać się do zaistniałych
sytuacji. Pozwala to także na unaocznienie luk, wynikających ze słabości związanych z konkurentami, klientami, czy dostawcami oraz efektywne opracowanie sposobów ich wypełnienia157. Ponadto zewnętrzne raportowanie kapitału
intelektualnego (w formie załączników czy raportów rocznych), pomaga zaś
Marr B., Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual Capital, The
Society of Management Accountants of Canada, 2008, s. 24.
155
Ferrier F., McKenzie P., Intellectual Capital: Managing… op. cit., s. 22-25.
156
Antosova M., Csikosova A., Intellectual Capital in Context of Knowledge Management [w:] Pachura P., The Economic Geography of Globalization, InTech, 27 July 2011, s. 121.
157
Bontis N., There’s a Price On Your Head… op. cit., s. 40-47.
154
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innym przedsiębiorstwom zapewnić wgląd w ogólny obraz podejmowanych
starań, co umożliwia i ułatwia uzyskanie wyższych wyników w przyszłości.
Różni partnerzy coraz bardziej doceniają taką formę dzielenia się wiedzą
i w przyszłości może się to stać standardem w niektórych krajach.
Faza 6. Motywowanie pracowników
Wiele osób obawia się nowego i nieznanego, ponieważ upatrują w tym
zagrożenia dla swojej aktualnej pozycji. Im jaśniej przedstawione zostaną konsekwencje oraz korzyści płynące z wprowadzenia nowego systemu (zarówno
na ogólnym jak i indywidualnym poziomie), tym łatwiej jest pracownikom
zidentyfikować się z programem. Nagradzanie i działania motywacyjne oraz
pokonywanie ewentualnych obaw i rozwiewanie wątpliwości, odgrywają
ogromną rolę. Jako że radykalne przekształcenia struktur w gospodarce opartej na wiedzy mają kluczowe znaczenie, władze firmy muszą o tym pamiętać.
Właśnie dlatego przedsiębiorstwa muszą tworzyć i realizować odpowiednią
wizję, misję, strategię, politykę i cele oraz równomiernie „rozprzestrzeniać” je
w całej organizacji.
Od wielu lat wartość przedsiębiorstwa nie zależy tylko od tradycyjnych,
mierzalnych aktywów. Realna wartość firmy w coraz większym stopniu zależy
od wartości niematerialnych. Od lat 50. XX wieku zaczęto coraz bardziej dostrzegać różnicę pomiędzy wartością księgową aktywów netto a wartością rynkową przedsiębiorstw. W roku 1953 w gospodarce Stanów Zjednoczonych
zauważono, iż udział aktywów niematerialnych w wartości księgowej systematycznie rośnie. W 2001 roku przedsiębiorstwa notowane na giełdzie były
średnio o czterokrotnie wyższej wartości rynkowej (giełdowej) niż to wynikało
z wartości księgowej, aktywa niematerialne w wartości księgowej osiągnęły
wówczas poziom 3,91. 158 Im większa jest to różnica, tym większe pojawia się
zainteresowanie sposobami jej rzetelnego pomiaru.
Dodatkowo wiedza dotycząca wartości kapitału intelektualnego umożliwia szacowanie wartości bogactwa całego kraju. D.Jorgenson i A.Pachon oszacowali, iż wartość zasobów w USA w 1982 roku wyniosła ok. 96 % wartości
majątku całego USA.159 Mierzenie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
może również wygenerować dodatkowe korzyści, jak np. analiza zewnętrznych i wewnętrznych zmian, zwiększenie motywacji pracowników, pomoc
Ujwary – Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 7
159
Jorgenson D, Pachon A. The Accumulation of Human and Non-human Wealth.
In: The Determinants of National Saving and Wealth. London: MacMillan; 1983. s. 302-350.
158
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w dokonywaniu strategicznych decyzji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, alokacja surowców. Analizując przykłady firm Skandia, czy Celemi
Consulting można zauważyć, że odpowiednie zarządzanie kapitałem intelektualnym, w tym jego mierzenie i wartościowanie, jest ważnym czynnikiem
mogącym się przyczynić do zwiększenia przewag konkurencyjnych. W celu
podjęcia starań mających na celu oszacowanie wartości kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, zarząd firmy musi mieć przeświadczenie o zasadności podejmowanych działań, o racjonalności ponoszonych wydatków, musi
znać cel i korzyści, jak np. stworzenie instrumentu wewnętrznej kontroli, czy
rozwoju strategicznego. Powodem dokonywania pomiaru kapitału intelektualnego może być czynnik zewnętrzny lub wewnętrzny. Wśród powodów
wewnętrznych wymienić można minimalizację kosztów poprzez bardziej wydajne zarządzanie posiadanymi zasobami. Do powodów zewnętrznych można zaliczyć możliwość uzyskania danych dotyczących oczekiwanych zysków
w przyszłości, które to dane mogą zostać przekazane obecnym i spodziewanym inwestorom oraz partnerom.160
Pionierem mierzenia kapitału intelektualnego jest skandynawska firma
ubezpieczeniowa Skandia AFS, która w 1994r. opracowała załącznik do raportu rocznego, w którym analizowano niematerialne zasoby przedsiębiorstwa, oparte na wiedzy. Obejmował on informacje m.in. o klientach, pracownikach, czy procesach strukturalnych w połączeniu z danymi finansowymi
z poprzednich okresów oraz z prognozami na przyszłość161. Opracowanie
posiadało na tyle wysoką wartość merytoryczną dla funkcjonowania firmy
i jej procesów zarządczych, że model, który powstał na jego bazie, stał się
wkrótce narzędziem powszechnie stosowanym również w innych organizacjach i przedsiębiorstwach.
Firmy, które wykorzystały kapitał intelektualny jako narzędzie zarządzania strategicznego, uzyskały przewagę nad rynkowymi rywalami oraz zwiększyły zyski udziałowców. O sile oddziaływania tego elementu na odniesienie
sukcesu przez przedsiębiorstwo, decyduje przede wszystkim jego odpowiednie mierzenie (wartościowanie). Tylko wtedy bowiem możliwe jest efektywne
nim zarządzanie (zgodnie z powiedzeniem: „co może być zmierzone, może być
też zarządzane, a co może być zarządzane, może zostać również zmierzone”)162.
160
Hunter L., Webster E., Wyatt A., Measuring Intangible Capital: A Review of Current
Practice, Working Paper No. 16/04, Intellectual Property Research Institute of Australia, Melbourne, March 2005.
161
Kavida V., Sivakoumar N., Intellectual Capital: A Strategic Management Perspective,
„The IUP Journal of Knowledge Management”, Vol. 7, No. 5 & 6, 2009, s. 63.
162
Ibidem, s. 58.
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Wśród głównych korzyści wynikających z mierzenia i wartościowania kapitału intelektualnego, wymienić można163:
• Identyfikację i mapowanie zasobów niematerialnych.
• Rozpoznanie dróg przepływu wiedzy w organizacji.
• Nadanie priorytetów poszczególnym czynnikom wiedzy.
• Przyspieszenie nauczania w organizacji.
• Stały monitoring wartości kapitałów i odnajdywanie dróg zwiększania wartości.
• Lepsze zrozumienie wpływu wiedzy na tworzenie wewnętrznych
zależności.
• Zrozumienie sieci społecznych organizacji oraz identyfikacja czynników (agentów) je zmieniających.
• Wzrost innowacyjności.
• Wzrost liczby działań kooperacyjnych oraz kultury dzielenia się wiedzą, jako rezultat wzrostu świadomości o korzyściach płynących z zarządzania wiedzą.
• Zwiększoną samoocenę pracowników organizacji i wzrost ich
motywacji.
• Powstawanie kultury zorientowanej na wydajność.
Podstawowym problemem mierzenia kapitału intelektualnego jest niemożność oszacowania zjawiska społecznego i otrzymania wyniku choćby
zbliżonego do naukowej dokładności. Wszystkie systemy pomiarowe muszą opierać się na stałych i wskaźnikach, które często są bardzo oddalone od
zdarzeń, które wywołały dane zjawisko. Tworzy to podstawową niespójność
między oczekiwaniami menedżerów, obietnicami twórców metod mierniczych, a rzeczywistymi możliwościami w/w systemów164. Oprócz tego, na kapitał intelektualny składają się także czynniki ukryte i niepodzielne, które co
prawda mają ogromny potencjał generowania korzyści w przyszłości, jednak
zarządzanie nimi (z mierzeniem włącznie) jest trudne i często nie jest w pełni
kontrolowalne (rys. 1.6)165.

Kannan G., Aulbur W. G., Intellectual Capital Measurement Effectiveness, „Journal
of Intellectual Capital”, Vol. 5, No. 3., 2004, s. 390.
164
Sveiby K.E., Methods for Measuring Intagible Assets, 2001, updated April 2010,
http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods. htm [dostęp 19 lutego 2013r.]
165
Ruiz V. R. L., Navarro J. L. A., Pena D. N., Economic Development and Intellectual
Capital: An International Study, „Revista de Economia Mundial”, vol.29, 2011, s. 211-236.
163
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Bontis N. wyróżnił następujące ograniczenia systemów pomiaru kapitału
intelektualnego w przedsiębiorstwie166:
• Istniejące metody odnoszą się do organizacji jako całości i nie
uwzględniają pojedynczych składników lub wiedzy pracowniczej.
• Nie łączą dawnych wyników z przyszłymi przewidywaniami, bądź
ilościowych miar finansowych z miarami jakościowymi.
• Nie jest mierzona dynamika behawioralna i jej wpływ na ekonomię
organizacji.
• Nie istnieje system pomiaru efektywności procesu przechwytywania
„cichych” przepływów wiedzy.
Powyższe ograniczenia mogą zostać przezwyciężone dzięki integracji
miar finansowych organizacji z percepcyjnymi, procesowymi i systemowymi.
Pozwoli to na identyfikację kluczowych czynników, wpływających na efektywność kapitału intelektualnego lub go ograniczających.
W literaturze przedmiotu można znaleźć dziesiątki metod mierzenia
kapitału intelektualnego. Przeważnie różnią się one postrzeganiem samego
pojęcia, technikami jego pomiaru i innymi szczegółami. Większość z nich
zaprojektowana jest w kierunku relacji wynik-powód. Pozostałe opierają się
na analizach przyczyn aktualnej wydajności kapitału intelektualnego oraz jej
prognoz na przyszłość. Metody szacowania tego składnika przedsiębiorstwa są
też często znacznie bardziej złożone od modeli badawczych pozostałych jego
elementów. Ich wynikiem może być bowiem tak jedna wartość jak i zespół
różnych wskaźników i parametrów167. Rys. 1.7 przedstawia najbardziej popularny podział miar kapitału intelektualnego.
Model pomiaru kapitału intelektualnego powinien opierać się na jasnym
zdefiniowaniu problemu. Uzależniony jest od tego bowiem wybór dalszych
technik wartościowania. Ogólny schemat modelu dokonywania pomiaru
przedstawia rys. 1.8.

Bontis N., Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure
intellectual capital, „International Journal of Management Reviews”, vol. 3 nr 1, 2001,
s. 41-60.
166

Uziene L., Model of Organization’s Intellectual Capital Measurement, „Inzinerine
Ekonomika-Engineering Economics”, vol.21, is. 2, 2010, s. 151-159.
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Rys. 1.6. Struktury, w których dokonywany jest pomiar kapitału intelektualnego

Źródło: Ruiz V. R. L., Navarro J. L. A., Pena D. N., Economic Development and Intellectual Capital: An International Study, „Revista de Economia Mundial”, 29, 2011,
s. 217

Rys. 1.7. Przykładowe miary kapitału intelektualnego

Źródło: Harrison S. , Sullivan P.H., Profiting from Intellectual Capital. Learning
from Leading Companies, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 1, No. 1, 2000, s. 44
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Rys. 1.8. Struktura modelu pomiaru kapitału intelektualnego

Źródło: Uziene L., Model of Organization's Intellectual Capital Measurement, „Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics”, vol.21, is. 2, 2010, s. 154.
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Zwykle można wyróżnić sześć faz mierzenia kapitału intelektualnego168:
1. Analiza sytuacji w firmie – opierająca się na analizie środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, obejmująca aktualną sytuację, jak i pożądaną sytuację, odpowiadająca na pytanie, czy w ogóle firma potrzebuje
pomiaru kapitału intelektualnego. Jeśli odpowiedź jest negatywna, na
tym kończy się pomiar kapitału intelektualnego w firmie.
2. Wyznaczenie celu pomiaru kapitału intelektualnego
3. Ocena możliwości pomiaru kapitału intelektualnego przy uwzględnieniu wymagań i ograniczeń pomiaru,
4. Analiza dotycząca wyboru metody pomiaru – w oparciu o test przydatności metody pomiaru kapitału intelektualnego,
5. Wybór metody pomiaru kapitału intelektualnego
6. Podjęcie decyzji odnośnie wyboru pomiaru kapitału intelektualnego.
Specjaliści w tematyce zarządzania kapitałem intelektualnym, opracowali szereg różnorodnych narzędzi, służących jego pomiarowi. W literaturze
często przyjmuje się ich podział na dwie grupy169:
1. Metody syntetyczne – najprostsza z metod tej grupy polega na obliczaniu różnicy między rynkową i księgową wartością firmy. Opiera się
ona na założeniu, że wartość rynkowa odzwierciedla prawdziwą wartość
przedsiębiorstwa. Wadą jest duża wrażliwość wartości kapitału intelektualnego na zmiany zachodzące w otoczeniu (np. deregulacja rynku). Do
grupy tej można zakwalifikować m.in. następujące metody: „Q” Tobin’a,
CIV (Calculated Intangible Value), KCE (Knowledge Capital Earnings
/ Zyski Kapitału Wiedzy), czy VAIC™ (choć według niektórych autorów
VAIC™ jest trudny do jednoznacznego sklasyfikowania).
2. Metody analityczne – polegają na identyfikacji szeregu czynników,
na podstawie których dokonywany jest następnie pomiar kapitału intelektualnego. Wadą tego rodzaju rozwiązania jest jego indywidualne
dostosowanie do struktury firmy. Każde przedsiębiorstwo jest bowiem
inne, zaś osoby dokonujące pomiaru, samodzielnie ustalają kryteria i
wybierają podmioty analizy. Może to więc stwarzać ryzyko nieobiektywności lub manipulacji. Najpopularniejszym narzędziem z tej grupy
jest model Skandia Navigator Edvinsson’a, czy też Monitor Zasobów
Niematerialnych (IAM) Sveiby’ego.
Ibidem, s. 155.
Paździor A., Paździor M., Measurement of Intellectual Capital in a Company, International Conference 2012.
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Bardziej szczegółową klasyfikację narzędzi mierniczych zaproponowali
Malhotra i Sveiby, którzy zidentyfikowali cztery podstawowe grupy metod
pomiaru kapitału intelektualnego170:
1. Metody kapitalizacji rynku (MKR) – obliczenie różnicy między wartością rynkową firmy a kapitałem własnym udziałowców. Z jednej strony jest to użyteczna metoda, której rezultaty wykorzystywane są później
w wewnętrznych analizach porównawczych. Z drugiej jednak strony nie
dostarcza ona informacji na temat poszczególnych składników kapitału intelektualnego, gdyż skupiając się jedynie na aspektach pieniężnych,
pomija istotne dla całościowego obrazu kwestie socjo-ekonomiczne, czy
związane z rozwojem kapitału ludzkiego171.
2. Metody rentowności aktywów (MRA) – zasoby materialne oraz roczne zestawienia finansowe porównywane są do średnich wyników przedsiębiorstwa. Zarobki znajdujące się ponad średnią są wykorzystywane do
wartościowania zasobów niematerialnych.
3. Metody bezpośredniego kapitału intelektualnego (MBKI) – poszczególne komponenty są identyfikowane i oceniane.
4. Metody tablicy wyników (MTW) – szereg składników kapitału intelektualnego jest identyfikowanych i porównywanych z wyznaczonymi
wcześniej wartościami i wykresami tablicy wyników172.
Metody umożliwiające oszacowanie wartości w postaci pieniężnej (MKR,
MRA), użyteczne są podczas fuzji, czy zakupu przedsiębiorstw. Są też dobrym
narzędziem do porównywania zasobów niematerialnych firm, działających
w tej samej branży. Dzięki ich stosowaniu wykształcają się modele i reguły
wartościowania kapitału intelektualnego, które wykorzystywane są w przyszłości, dając usystematyzowane dane porównawcze. Niestety metody te, ze
względu na ukazywanie wszystkiego w postaci pieniężnej, mogą być powierzchowne i nie ukazywać pełnej wartości przedsiębiorstw. Czasem ich wykorzystanie może być wręcz niemożliwe, np. w przypadku niektórych organizacji
non-profit, czy instytucji sektora publicznego.

170
Malhotra Y., Measuring knowledge assets of a nation: knowledge systems for development. United Nations Advisory Meeting of the Department of Economic and Social Affairs: Division of Public Administration and Development Management, New York, 4 – 5 September 2003,
s. 10-12; Sveiby K.E., Methods for Measuring Intagible Assets, 2001, updated April 2010, http://
www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods. htm [dostęp 19 lutego 2013r.].
171
Malhotra Y., Measuring knowledge... op. cit., s. 12.
172
Jelčić K., Intellectual Capital. Handbook of IC Management in Companies, Intellectual Capital Center Croatia, Zagreb 2007, s. 41.
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Metody MBKI i MTW z kolei ukazują szczegółowy obraz „zdrowia” organizacji. Oceniane są dane jej składniki, jednak nie pod względem ich wartości pieniężnej, dzięki czemu te sposoby pomiaru mogą znaleźć zastosowanie
w podmiotach, w których wcześniej wymienione modele nie mogły zostać
użyte. Z drugiej jednak strony metody te, badając poszczególne składniki różniących się od siebie przedsiębiorstw, stwarzają konieczność opracowywania
indywidualnych kryteriów oceny i wyznaczania odmiennych jej podmiotów.
W rezultacie otrzymane dane dostarczają co prawda szczegółowych informacji,
jednak ze względu na wysokie zróżnicowanie kryteriów, ich porównanie np.
z danymi innych firm może być niezwykle trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Poza tym tego rodzaju analizy kapitału intelektualnego mogą dostarczać
ogromnych ilości danych, których analiza, zwłaszcza w przypadku mocno rozbudowanych przedsiębiorstw, może być niezwykle trudna i czasochłonna173.
Zamieszczona w aneksie nr 1 tabela przedstawia metody mierzenia zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, wchodzących w skład czterech zidentyfikowanych grup, w kolejności chronologicznej. Tabela ta reprezentuje
jedynie niewielką część prób opracowania odpowiednich modeli szacowania
kapitału intelektualnego. Sam Sveiby stworzył ich ponad 30. Główny problem leży w tym, że ich autorzy próbują zaproponować własne metody, zamiast współpracować w celu zwiększenia efektywności swoich prac i stworzenia jednego, uniwersalnego narzędzia174. Obecnie ciężko jest planować,
implementować i kontrolować proces, którego głównym celem jest zwiększenie produktywności zasobu, którego wartość jest trudna do zmierzenia,
a jego umiejscowienie w strukturze podmiotów własności organizacji jest niejednoznaczne. Jednak dzięki rosnącej efektywności metod pomiaru kapitału
intelektualnego, przedsiębiorstwa otrzymują coraz skuteczniejsze narzędzia,
pozwalające na realizację ich głównego celu, jakim jest maksymalizacja wartości w dłuższym okresie czasu175.
Z uwagi na fakt, iż w ramach przeprowadzanych badań, anonimowe
ankiety utrudnią dostęp do danych finansowych firmy, gdyż większość pracowników może nie posiadać wglądu do finansów swojego przedsiębiorstwa,
konieczne będzie zrezygnowanie z zaawansowanych metod pomiaru kapitału intelektualnego skupiając się na wyrażaniu przez ankietowanych opinii na

Sveiby K.E., Methods for Measuring Intagible Assets, 2001, updated April 2010,
http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods. htm [dostęp 19 lutego 2013r.]
174
Basta M., Bertilsson R., Innovation and Internal Reporting of Intellectual Capital,
Gothenburg 2009, 9.
175
Paździor A., Paździor M., Measurement of Intellectual Capital… op. cit.
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zadane pytania. Dodatkowo w ocenie zależności pomiędzy kapitałem intelektualnym i absorpcją innowacji istotna będzie ocena poszczególnych elementów kapitału intelektualnego: kapitału ludzkiego, strukturalnego i społecznego. Ponieważ nie jest dostępne uniwersalne narzędzie pozwalające na pomiar
kapitału intelektualnego każdej firmy, zaś istniejące metody pomiaru kapitału
intelektualnego są trudne do zastosowania w krótkim badaniu ankietowym,
w badaniu przeprowadzonym na potrzeby niniejszej pracy zrezygnowano
z pomiaru kapitału intelektualnego skupiając się na analizie korelacji.
Budowa wartości firmy
na podstawie kapitału intelektualnego
Ostatnią częścią rozważań teoretycznych dotyczących kapitału intelektualnego jest podrozdział dotyczący budowy wartości firmy na podstawie kapitału intelektualnego. Innowacyjność firmy, zdolność do absorpcji innowacji
także może być wartością firmy. Inwestycje w kapitał intelektualny budując
wartość firmy powinny prowadzić do absorpcji innowacji. A zatem pewne
rozważania zamieszczone w tej części pracy mogą mieć znaczenie dla uzyskanych później wyników pracy empirycznej.
W ostatnich dekadach środowiska akademickie zainteresowały się rolą
wiedzy w rozwoju biznesu. Ogólny wniosek rozważań mówił, że zdolności
organizacyjne oparte są na zarządzaniu wiedzą, która jest źródłem stabilności
organizacyjnej i przewagi konkurencyjnej176. Przyjęta wcześniej definicja kapitału intelektualnego mówi, że może on zostać wykorzystany do tworzenia
przewagi konkurencyjnej, a także zwiększania wartości firmy. W powszechnym mniemaniu wartość odnosi się przeważnie do wyceny pieniężnej, jednak
ekonomiści rozwinęli postrzeganie tego zagadnienia, dzięki czemu może być
ono wykorzystane w odniesieniu do zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa i w środowisku charakterystycznym dla kapitału intelektualnego. O ile
pojęcie wartości dodanej organizacji jest zrozumiałe i oznacza różnicę między
całkowitym dochodem, pomniejszonym o koszt wydatków, to pojęcie kreowania wartości nie jest już tak łatwo definiowalne177. P. H. Sullivan opisuje

Chang W. S. , Hsieh J. J., Intellectual Capital and Value Creation – Is innovation
Capital a Missing Link?, „International Journal of Business and Management”, Vol. 6, No. 2,
February 2011, s. 3.
177
Mačerinskienè I., Survilaitè S. , Company’s Value Added and Its Intellectual Capital
Coherence, „Business: Theory and Practice”, 12(2), 2011, s. 184.
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wartość, jako „miarę użyteczności, jaką posiadanie danej rzeczy, przynosi jej
posiadaczowi”178.
Głównym założeniem działalności przedsiębiorców jest generowanie
przyszłych dochodów. Skoro całe funkcjonowanie firmy podporządkowane
jest temu celowi, można więc również założyć, że organizacja tworzy wiedzę
z zamiarem późniejszego pozyskania z niej określonych zysków. Takie podejście w stosunku do kapitału intelektualnego, pozwala stwierdzić, że jego
dwie podstawowe funkcje w przedsiębiorstwie to kreowanie i pozyskiwanie
wartości (rys. 1.9)179.
Jak widać na rys. 1.9, proces kreowania wartości podporządkowany jest
kapitałowi ludzkiemu firmy. To bowiem człowiek jest źródłem wiedzy, jej
tworzenia i współdzielenia180. Pozostałe składniki kapitału intelektualnego
pełnią głównie funkcję wykorzystywanych narzędzi i biorą udział w pozyskiwaniu (ekstrakcji) wartości.
Rys. 1.9. Kreowanie i pozyskiwanie wartości przez kapitał intelektualny

Źródło: Harrison S. , Sullivan P. H., Profiting from intellectual capital: learning from
leading companies, Industrial and Commercial Training, Vol. 32, No 4, 2000, s. 35.

Rolę kapitału ludzkiego podkreśla w swojej teorii również C. Hughes, która proponuje model „ludzie jako technologia” (rys. 1.10). Zgodnie
Sullivan P. H., Profiting from intellectual capital, „Journal… op. cit., s. 134.
Mitchell H. J., A Model for Managing Intellectual Capital… op. cit., s. 17.
180
Cabrita M. S., Vaz J. L., Creating Value from Intellectual Capital: An Approach
Based in the Specification of Models, Portuguese Journal of Management Studies, Vol. 13, No.
2, 2008, s. 223.
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z teoriami wielu naukowców, wartość kreowana jest poprzez rozwój technologii, bądź inwestycje w kapitał ludzki. Hughes łączy oba te założenia pod pojęciem rozwoju zasobów ludzkich. Model ten pokazuje, że na uzyskanie przez
firmę przewagi na rynku składa się zespół określonych wartości181:
• położenia – siła i struktura wewnątrz organizacji,
• użytkowania – wartość wytworzona w miejscu pracy,
• utrzymania – systemy, procesy i narzędzia, konieczne do utrzymania
technologii,
• modyfikacji – ulepszenia i mniejsze bądź większe modyfikacje
technologii,
• czasu – okres potrzebny człowiekowi lub technologii na wykonanie
wyznaczonych zadań.
Rys. 1.10. Model „ludzie jako technologia”

Źródło: Hughes C., „People as technology” conceptual model: toward a new value creation paradigm for strategic human resource development, „Human Resource Development Review”, 9(1), 2010.

Podstawowym problemem tradycyjnych wskaźników biznesowych,
takich jak przychody, przepływy pieniężne, zyski, udział w rynku, czy
181

Mačerinskienè I., Survilaitè S. , Company’s Value Added… op. cit., s. 185.
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przodownictwo technologiczne jest to, że w rzeczywistości nie dostarczają one
informacji o tym, czy firma generuje wartości dla właścicieli i udziałowców,
czy nie. O kreowaniu wartości można mówić tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo wytwarza więcej, niż zainwestowało w surowce. Przez długi czas panowało powszechne mniemanie, że im mniejszy koszt, tym wyższy zysk. Nowoczesne teorie definiują jednak aktywność biznesową, jako wartość dodaną i
dobrobyt, co stanowi dużo bardziej złożone podejście182.
Jak pokazuje rys. 1.11, do osiągnięcia zysków niezbędne jest nawiązanie bliskich relacji z klientami. Trzeba również zdawać sobie sprawę z tego,
że materialne formy tworzenia wartości (dochody), zależne są od form nie
fizycznych. Z kolei zwiększenie zasobów niematerialnych możliwe jest przez
podejmowanie starań, mających na celu kreowanie wartości niematerialnych.
Klucz do sukcesu leży w tworzeniu relacji przyczynowo-skutkowych między
tymi dwoma formami kreowania wartości. Innymi słowy, można powiedzieć,
że głównym wyzwaniem przedsiębiorstwa jest stworzenie warunków, które
zapoczątkują powstawanie wartości niematerialnych i wywołają ich transformację w formy fizyczne183.
Zdolność tworzenia wartości z zasobów intelektualnych w dużej mierze
uzależniona jest od sposobów zarządzania i wprowadzania odpowiednich strategii biznesowych w firmach. Przykładowo, wiodące firmy zwiększały wydajność swoich procesów badawczo-rozwojowych poprzez mocniejsze łączenie
wewnętrznych czynności B+R ze swoimi strategiami biznesowymi i poleganiu na zewnętrznych źródłach w celu pozyskiwania dostępu do pełnej wiedzy
i dopełniania portfeli technologicznych184. OECD (Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju) wyróżniła trzy podstawowe drogi, którymi firma
może generować wartości w oparciu o kapitał intelektualny185:
1. Zwiększenie nadwyżek konsumenckich.
2. Zwiększenie nadwyżek producenckich.
3. Zwiększenie wartości rynkowej firmy.
Poszczególne składniki kapitału intelektualnego w różnym stopniu
wpływają na kreowanie wartości. Badanie przeprowadzone przez H. Salleh’a
i C. C. Huang’a wśród malezyjskich przedsiębiorstw, pozwoliło na wskazanie
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10 głównych elementów o największej sile oddziaływania (rys. 1.12). Wyniki
okazały się być zgodne z podobnymi analizami prowadzonymi m.in.
Rys. 1.11. Schemat tworzenia wartości w firmie

Źródło: Jelčić K., Intellectual Capital. Handbook of IC Management in Companies,
Intellectual Capital Center Croatia, Zagreb 2007, s. 22.

przez Bukh’a (2003), czy Eccles’a (2001)186. Składnik kapitału intelektualnego
o największym wpływie na generowanie wartości, powiązany jest z kapitałem
ludzkim, który ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa187. Inny z elementów związanych z pracownikami (motywacja) znalazł się jednak dopiero na
miejscu dziewiątym. Można również zauważyć, że aż 6 z 10 czynników wiąże
się z rozwojem kapitału klienckiego. Jest to wynik zgodny z badaniami Abdel-Maksoud’a (2005), który zidentyfikował terminowość i liczbę skarg klientów,
Salleh K., Huang C. C., Value Creation Through Knowledge Management And Intellectual Capital: An Empirical Investigation [w:] Ribiere V., Worasinchai L., Proceedings of the
8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational
Learning, Vol. 1, The Institute for Knowledge and Innovation, Bangkok 27-28 October, 2011,
s. 482.
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jako czynniki o kluczowym znaczeniu dla brytyjskich przedsiębiorstw188. Rysunek pokazuje, iż najważniejszym składnikiem kreującym wartość dla firmy
jest wiedza, doświadczenie, kompetencje i know-how pracowników. Jest to
o tyle istotne zagadnienie, że w dalszej części pracy będą analizowane czynniki
wpływające na absorpcję innowacji i być może składniki kreujące wartość dla
firmy będą też pozytywnie wpływać na jej zdolność do opracowywania i wdrażania nowych produktów lub usług.
Podążanie wspomnianymi wcześniej drogami generowania wartości na
bazie kapitału intelektualnego, pozostając w zgodzie z wizją i strategią firmy
oraz z wykorzystaniem dostępnych surowców i zachowaniem odpowiednich
czynności, a także w oparciu o wskaźniki obrazujące aktualną sytuację, w jakiej znajduje się firma, prowadzi do generowania przez kapitał intelektualny
różnych wartości (rys. 1.13). Badanie przeprowadzone przez S. Harrison’a
i P. H. Sullivan’a, zaowocowało wskazaniem przez przedsiębiorców najpopularniejszych z nich189:
1. Zyski:
•
o
o
o
o
•
o
o
o
o
o

przychody z produktów i usług poprzez:
sprzedaż,
należności licencyjne,
joint venture,
sojusze strategiczne;
przychody z samej własności intelektualnej poprzez:
sprzedaż,
należności licencyjne,
dotacje joint venture (odpisy od podatku),
premie cenowe,
zwiększenie sprzedaży.

2. Położenie strategiczne:
•
podział rynku,
•
przodownictwo (innowacyjne, strategiczne itp.),
•
ustawienie standardowe,
•
rozpoznawalność nazwy poprzez:
o markę,
o znaki handlowe,
o reputację.
188
189
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3. Pozyskiwanie cudzych innowacji.
4. Lojalność klienta.
5. Redukcje kosztów.
6. Zwiększona produktywność.
Rys. 1.12. 10 głównych składników kapitału intelektualnego kreujących wartość dla
firmy

Źródło: Salleh K., Huang C. C., Value Creation Through Knowledge Management And
Intellectual Capital: An Empirical Investigation [w:] Ribiere V., Worasinchai L., Proceedings of the 8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning, Vol. 1, The Institute for Knowledge and Innovation,
Bangkok 27-28 October, 2011, s. 482.

Firmy przypisują kapitałowi intelektualnemu pewne zakresy ról, w celu
pozyskania z niego określonych wartości. Podczas gdy większość ludzi przede
wszystkim wyobraża sobie funkcję generowania zysków, istnieje też szereg innych ról, przynoszących przedsiębiorstwom różnorodne korzyści190:
• Role defensywne:
o ochrona produktów i usług, będących rezultatem innowacyjności kapitału intelektualnego firmy;

190

Harrison S. , Sullivan P. H., Profiting from intellectual capital… op. cit., s. 37-38.
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o swoboda projektowania;
o unikanie sporów.
• Role ofensywne:
o generowanie dochodów:
	 - z produktów i usług, będących rezultatem innowacyjności firmy,
	 - z własności intelektualnych firmy,
	 - z intelektualnych zasobów firmy,
	 - z wiedzy i know-how firmy;
o tworzenie standardów na nowych rynkach lub dla nowych produktów i usług;
o pozyskiwanie dostępu do cudzych technologii;
o pozyskiwanie dostępu do nowych rynków;
o jako podłoże dla nowych sojuszy biznesowych;
o wsparcie dla działań biznesowych firmy;
o tworzenie barier dostępu dla nowych konkurentów.
Wśród wskazanych ról ofensywnych znajduje się pozyskiwanie dostępu
do cudzych technologii, które może się przekładać na absorpcję bierną innowacji, czyli wprowadzanie do firmy produktów i procesów będących kopiowaniem istniejących już rozwiązań. Z kolei wymienione powyżej tworzenie
standardów dla nowych produktów i usług może sprzyjać absorpcji czynnej
innowacji, czyli opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań będących innowacyjnymi w skali kraju lub świata.
Kreowanie i pozyskiwanie wartości przy pomocy kapitału intelektualnego jest mocno zakorzenione w filozofii funkcjonowania każdej firmy. Takie
ukierunkowanie koncepcji zarządzania, stanowi długoterminową strategię organizacji, która nie wiąże się z wypracowywaniem zysków w krótkich okresach
czasu. Wręcz przeciwnie – głównym celem jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do generowania wartości w perspektywie długoterminowej191. Kapitał intelektualny posiada wartość, której nie może równać się żaden inny
zasób organizacji. Rozpoznanie jej jako kluczowego czynnika, generującego
przyszłe korzyści wymaga odpowiedniego zarządzania. Firmy chcące zachować stałą przewagę konkurencyjną, postrzegają kapitał intelektualny oraz procesy związane z jego dysponowaniem za podstawowy składnik wytwarzania
przyszłej wartości192. Efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym może
również tworzyć wartość dla przedsiębiorstwa w postaci zwiększenia zdolności
191
192

72

Jelčić K., Intellectual Capital. Handbook of IC… op. cit., s. 23.
Mitchell H. J., A Model for Managing Intellectual Capital… op. cit., s. 20-21.

ZNACZENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

do absorpcji innowacji, może się przekładać na wyższy poziom innowacyjności danej firmy. Warto zatem teraz przybliżyć strategie wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie i sprawdzić, czy mają one odniesienie do kapitału
intelektualnego.
Rys. 1.13. Tworzenie wartości przez kapitał intelektualny

Źródło: Aguero C., Sanchez P., Intellectual Capital and Knowledge Management in
Collaborative Networks, s. 3.
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Strategia wprowadzania
innowacji w przedsiębiorstwie

Istota, rodzaje i źródła innowacji
W obecnym świecie tempo przetwarzania informacji jest bardzo wysokie,
zaś innowacje muszą być wprowadzane przez przedsiębiorstwa bardzo szybko,
by dana organizacja miała szansę konkurowania na międzynarodowym rynku. Firmy muszą bardzo szybko reagować na zmiany dokonywane na rynku,
a innowacje muszą wprowadzać szybciej niż konkurencja. Nie wystarczy
prosta znajomość obsługi komputera, by firma mogła być postrzegana jako
innowacyjna. Tworzenie innowacji, szczególnie poprzez wymianę informacji
i tworzenie wiedzy, ma na celu opracowanie metod pozwalających na zapewnienie klientom coraz bardziej zaawansowanych usług lub produktów. Amerykański ekonomista i przedsiębiorca Paul Romer uważał, iż innowacyjność
oparta na wiedzy może zapewnić praktycznie nieograniczone możliwości sukcesu i wzrostu gospodarczego1.
Określenie „innowacja” pochodzi od łacińskiego słowa „innovatio”
oznaczającego odnowienie oraz od łacińskiego słowa „innovare” oznaczającego „odnawiać”. Zgodnie ze Słownikiem wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego słowo „innowacja” zostało zdefiniowane jako „wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona, nowość,
reforma”.2

Romer P.M., Increasing Returns and Long-Run Growth, „The Journal of Political
Economy”, vol. 94, is. 5, Oct 1986, s. 1002-1037.
2
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, pierwsze wydanie w Internecie, http://www.slownik-online.pl/kopalinski/5A71EDB9DECA10C8C12565
E30026D687.php, dostęp 10.01.2013.
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Pojęcie innowacji zostało wprowadzone do teorii ekonomii przez
J. A. Schumpetera w 1912 r., który umieścił innowacyjność w centrum rozważań, sprecyzował trudności, które muszą być pokonane w celu wdrożenia
innowacji, podkreślał różnice pomiędzy wynalazkiem a innowacją. Według
Schumpetera bardzo duże znaczenie ma zastosowanie wynalazku w procesie
produkcji. Istotą innowacji może być:
− wprowadzenie na rynek nowego produktu lub rodzaju produktów,
który nie był dotychczas oferowany konsumentom,
− wprowadzenie nowej metody lub technologii produkcji, dotychczas
niestosowanej w danej branży,
− stworzenie nowego rynku, takiego, który dotychczas nie istniał dla
danej branży, niezależnie od tego, czy dany rynek istniał wcześniej,
− dotarcie do nowego źródła surowców, półproduktów lub dostaw,
niezależnie od tego, czy dane źródło wcześniej istniało, czy musiało zostać stworzone,
− wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej dla jakiejś branży,
przemysłu np. utworzenie monopolu. 3
Dla Schumpetera liczyła się innowacja, czyli pierwsze zastosowanie danego rozwiązania, a nie rozpowszechnianie tego rozwiązania, które było przez
niego określane mianem imitacji. Dużą wagę przykładał do osiągania korzyści
ekonomicznych z wdrażania i praktycznego zastosowania innowacji.4 Twierdził, że motorem, który napędza wzrost gospodarczy są osoby z własną wizją
i inwestorzy z pieniędzmi, które mogą przeznaczyć na nowe produkty.5
Obecnie najbardziej rozpowszechnioną definicję innowacji prezentuje
tzw. Oslo Manual, czyli Podręcznik Oslo, podręcznik dotyczący innowacji
opracowany przez OECD i Eurostat. Innowacje w szerokim ujęciu to: „Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu
(wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.”6 W węższym ujęciu: „Innowacja to wdrożenie jednego lub
kilku typów innowacji, na przykład innowacji w obrębie produktu i procesu.”7
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i Kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 19.
5
Becker G., Make the Word safe for creative destruction, “Business Week”, February
23, 1998, p.20.
6
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji., OECD, Eurostat, Wydanie trzecie (PL), Warszawa 2008, s. 48.
7
Ibidem, s. 48.
3

4
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Z punktu widzenia Metodologii Oslo minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest nowość lub znaczące udoskonalenie na poziomie firmy, niezależnie od tego, czy zostały one opracowane przez daną firmę, czy też przyswojone
od innych podmiotów. Metodologia Oslo wyróżnia cztery typy innowacji:
1.
2.
3.
4.

innowacje w obrębie produktów,
innowacje w obrębie procesów,
innowacje marketingowe,
innowacje organizacyjne.

Pierwszy typ innowacji jest definiowany jako: „Innowacja produktowa
(product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub
znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu
znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów
i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech
funkcjonalnych.8” Jako produkt jest tu rozumiany wyrób lub usługa, zaś innowacja w obrębie produktów może opierać się na wykorzystaniu nowej wiedzy,
technologii, zastosowań lub istniejącej wiedzy, ale w połączeniu z technologią. Warto pamiętać, iż innowacją produktową nie będą zmiany sezonowe,
rutynowe aktualizacje lub modernizacje, czy zmiany nie pociągające za sobą
znaczącej zmiany cech funkcjonalnych lub zastosowań.
Drugim najbardziej znanym typem innowacji są innowacje procesowe,
definiowane jako: „Innowacja procesowa (process innovation) czyli innowacja
w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.”9 Różny może być cel wprowadzania
innowacji procesowych: obniżenie kosztów dostawy lub kosztów jednostkowych produkcji, poprawa jakości, produkcja lub dostarczanie nowych produktów, produkcja lub dostawa znacząco udoskonalonych produktów.
Trzecim typem innowacji, który nie został zdefiniowany w pierwszych
wersjach Podręcznika Oslo, jest innowacja marketingowa: „Innowacja marketingowa (marketing innovation) to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.”10 Warto przy tym podkreślić,
iż celem wprowadzenia innowacji marketingowej, może być chęć wejścia na
nowe rynki zbytu, dążenie do lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, nowe
8
9
10

Ibidem, s. 50.
Ibidem, s. 51.
Ibidem, s. 52.

77

ROZDZIAŁ 2

pozycjonowanie produktu lub usługi na rynku w celu zwiększenia sprzedaży.
Zgodnie z Metodologią Oslo innowacja marketingowa musi być elementem
szerszej strategii marketingowej firmy lub nowej koncepcji, która umożliwi
odejście od dotychczas stosowanych metod.
Ostatnim typem innowacji jest innowacja organizacyjna definiowana
jako: „Innowacja organizacyjna (organisational innovation) to wdrożenie nowej
metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.”11 Kluczowym elementem
tej innowacji jest warunek, że musi ona wynikać ze strategicznych decyzji
kierownictwa, nie może być wynikiem działania oddolnego oraz nie mogła
do tej pory być stosowana w danej firmie. Celem wprowadzenia innowacji
organizacyjnej może być obniżenie kosztów dostaw, podniesienie poziomu
zadowolenia z pracy, redukcja kosztów administracyjnych lub transakcyjnych,
uzyskanie dostępu do nowych aktywów, które dotychczas nie były przedmiotem wymiany handlowej.
Główny Urząd Statystyczny podaje również swoją definicję innowacji
rozumianej jako: „Pod pojęciem innowacji rozumie się wdrożenie nowego lub
istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji
miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Nowy lub istotnie ulepszony produkt zostaje wdrożony, gdy jest wprowadzony na rynek. Nowe procesy, metody
organizacyjne lub metody marketingowe zostają wdrożone, kiedy rozpoczyna się
ich faktyczne wykorzystywanie w działalności przedsiębiorstwa.”12 A zatem analogicznie jak w Metodologii Oslo, minimalny poziom innowacyjności został
przyjęty jako nowość dla przedsiębiorstwa.
W literaturze polskiej S. Gomułka prezentuje ogólną definicję innowacji
jako: „akt jakościowej zmiany w gospodarce, gdy rozpoczyna się produkcja nowego
produktu (stosowanie nowego procesu), jak i sam ten produkt (proces).13” Jednocześnie Gomułka stawia wyraźną granicę pomiędzy innowacją a wynalazkiem,
który jest definiowany jako nowy produkt lub proces produkcji. Nowy sposób organizacji działalności przedsiębiorstwa jest również zaliczany do procesu
produkcyjnego. Innowacja ma miejsce wówczas, gdy opracowany wynalazek,
po serii ulepszeń i inwestycji, zostanie wdrożony. Jeśli wynalazek nie znajdzie

Ibidem, s. 53.
Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 20092011, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012, s. 13.
13
Gomułka S. , Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE - Centrum Analiz
Społeczno – Ekonomicznych, Warszawa 1998, s. 17.
11
12
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komercyjnego zastosowania, pozostanie jedynie wynalazkiem, nie stając się
innowacją.
Dosyć ciekawe podejście do wyodrębniania typów innowacji prezentuje
W. Świtalski definiując czteroargumentową funkcję postaci14:

T (q) = T (N, D, O, Z)
gdzie:
T(q) oznacza wartość funkcji generatywnej, q = 1, 2, …, Q; (Q = 90);
T – operator generowania elementarnych typów innowacji;
N, D, O, Z to zbiory wartości przyjmowanych przez poszczególne argumenty.
gdzie:
− N jest zależny od trzech nośników innowacji: w postaci produktu (P), procesu wytwórczego (W) lub zmiany organizacyjnej (S),
− D jest zależny od typu innowacji: przełomowego (B), podstawowego (F) lub
przyrostowego (I),
− O jest zależny od rodzaju innowacji: oryginalne / absolutne (A) lub wtórne
(C),
− Z jest zależny od źródła innowacji: oparte na wynikach badań (R), na wynikach badań rynku (M), na pomysłach racjonalizatorskich (U), innowacje stanowiące reakcję na nieoczekiwane zdarzenia (E) lub innowacje kopiowane (K).

Dodatkowo podkreślona została różnica pomiędzy innowacjami kopiowanymi (K) a wtórnymi (C) , gdzie innowacje wtórne opierają się na regulowanym procesie dyfuzji innowacji (zakup licencji, patentu, wzoru użytkowego), zaś kopie są nieudokumentowane umowami, jest to naśladownictwo
mogące służyć powstaniu nowego produktu lub innego procesu. 15
P. Drucker źródeł innowacji upatruje w pojęciu zmiany, określając innowację „systematyczna innowacja polega na celowym i zorganizowanym poszukiwaniu zmian oraz na systematycznej analizie możliwości, jakie te zmiany
mogą oferować dla innowacji ekonomicznej bądź społecznej.”16 Wskazuje on
na siedem źródeł możliwości innowacyjnych. Pierwsze cztery źródła znajdują się w przedsiębiorstwie rozumianej jako firma lub instytucja użyteczności

Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 106.
15
Ibidem, s. 106-108.
16
Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli Innowacje i przedsiębiorczość, Wydawnictwo
Studio Emka, Warszawa 2004, s. 39.
14
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publicznej lub wewnątrz sektora przemysłu i usług, mogą być zatem zauważone przede wszystkim przez osoby znajdujące się wewnątrz danej organizacji:17
1. To, co niespodziewane – niespodziewany sukces lub porażka, niespodziewane wydarzenie zewnętrzne,
2. Niezgodność – różnica pomiędzy stanem faktycznym, a założeniami,
P.Drucker określa to jako: niezgodność pomiędzy rzeczywistością istniejącą
faktycznie a rzeczywistością, jaką zakłada się, że jest, albo ”powinna być”.
3. Potrzeba procesu,
4. Zmiany w strukturze branży lub rynku, ale zmiany zaskakujące
wszystkich.
Druga grupa możliwości innowacyjnych dotyczy zmian odbywających
się poza przedsiębiorstwem:
5. Zmiany ludnościowe (demografia),
6. Zmiany w postrzeganiu, tendencji i znaczeniu,
7. Nowa wiedza – zarówno naukowa, jak i nienaukowa.
Z kolei E. Stawasz prezentuje kilka podziałów źródeł innowacji. Z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorstwa proponuje podział na źródła zewnętrzne i wewnętrzne. Do źródeł zewnętrznych zalicza się wyniki badań naukowych i technicznych prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych,
na uczelniach, licencje i know-how zakupione lub uzyskane od innych przedsiębiorstw, transfer techniki, wspólne projekty, konferencje naukowe, publikacje fachowe, wystawy itp. Do wewnętrznych źródeł zalicza wyniki prac
prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo i jego jednostki badawczo-rozwojowe, projekty wynalazcze zgłoszone przez pracowników firmy, w szczególności przez kadrę menedżerską.18
Kolejnym spotykanym w literaturze kryterium podziału innowacji jest
skala, która umożliwia nam podział na dwie kategorie: innowacje radykalne
(ang. radical innovations) i przyrostowe (ang. incremental innovations). Podział ten wprowadził najprawdopodobniej Abernathy w 1978 roku, choć
autorstwo nie jest pewne, gdyż klasyfikacja taka pojawiła się u wielu osób
i choć była nieco inaczej nazywana, to miała takie samo znaczenie. Klasyfikacja umożliwia podział na dwa typy innowacji:
1. Innowacje radykalne – przełomowe, rewolucjonizujące, polegające
na wprowadzeniu nowych produktów lub usług,
Ibidem, s. 40 – 151.
Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
1999, s. 22.
17
18
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2. Innowacje przyrostowe – modernizujące, innowacje usprawniające
istniejące produkty lub procesy.19
Radykalna innowacja odgrywa kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorstw
i całych gospodarek, łączy niektóre rynki, kreuje nowe i niszczy stare rynki.
Może doprowadzić małą firmę, tzw. „outsider”-a do pozycji lidera w przemyśle, ale także może położyć kres gigantom, którzy zaniechali wprowadzania
innowacji. Firmy, którym uda się wprowadzić radykalne innowacje dominują
na światowych rynkach promując międzynarodową konkurencyjność swoich
regionalnych gospodarek. Radykalne innowacje stymulują wzrost rynku, prowadzą do sukcesu firmy i wzrostu gospodarczego całego kraju. Z tych powodów kadra zarządzająca i rządy na całym świecie mają świadomość krytycznego znaczenia radykalnych innowacji.20
Ten podział innowacji jest też definiowany jako różnica pomiędzy:
„robieniem lepiej tego, co już robiliśmy” (ang. „doing better what we already do”),
a „robieniem czegoś, czego wcześniej nie robiliśmy” (ang. „doing what we did not
do before”). Innowacja radykalna znajduje się w centrum uwagi, jest czymś
pożądanym, ale udana radykalna innowacja zdarza się bardzo rzadko. Najczęściej próby wprowadzenia radykalnych innowacji zawodzą, określa się, że
ok. 96 % prób kończy się niepowodzeniem, a wprowadzenie z sukcesem radykalnej innowacji w jakimś konkretnym obszarze zdarza się raz na 5-10 lat.21
Z uwagi na dopuszczalną rzadkość występowania radykalnych innowacji,
przeważająca większość występujących innowacji ma charakter przyrostowy,
a zatem w celu wprowadzenia teorii mającej większe zastosowanie praktyczne,
w dalszej części pracy będzie przyjęta klasyfikacja innowacji zgodna z Oslo
Manual, tzn. podział na innowacje produktowe, procesowe, marketingowe
i organizacyjne.

19
Pini P., Santangelo G.D, The Underlying Internal Processes of Incremental and Radical Innovations: An Empirical Analysis of the Reggio Emilia Industrial Districts, Serie Working
paper n3, Universita di Ferrara - Dipartimento Economia Istituzioni Territorio, 2005, s. 1 – 3.
20
Tellis G. J., Prabhu J.C., Chandy R.K., Radical Innovation Across Nations: The Preeminence of Corporate Culture, “Journal of Marketing” vol. 73, January 2009, American Marketing Association, s. 3.
21
Norman D. A., Verganti R., Incremental and radical innovation: design research
versus technology and meaning change, manuskrypt przedłożony do “Design Issues”, March
2012, s. 5 – 6, źródło: http://jnd.org/dn.mss/Norman%20%26%20Verganti.%20Design%20
Research%20%26%20Innovation-18%20Mar%202012.pdf, [dostęp: 10..03.2012]
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Miary innowacyjności
Podejmowanie działalności innowacyjnej jest procesem długotrwałym,
pełnym przeszkód, ograniczeń i zobowiązań, wymagającym znajomości rynku i metod wejścia na niego. W poprzednim podrozdziale zostały omówione
bariery podejmowania działalności innowacyjnej. Jeśli pokonanie barier okaże się możliwe przy wsparciu instytucjonalnym w zakresie działalności proinnowacyjnej, przedsiębiorstwa mogą rozpocząć prowadzenie innowacyjnych
działań, wprowadzanie nowych produktów, usług, metod organizacyjnych
i marketingowych. Jednakże osoby zarządzające firmami pragną posiadać szerokie informacje o prowadzonych działaniach, chcą mieć możliwość porównania się z konkurencją, a dodatkowo móc oszacować wydajność, skuteczność
i dopasowanie realizowanych strategii do faktycznych działań. W tym celu
został zaprojektowany szereg mierników dedykowanych do pomiaru innowacyjności, zarówno na poziomie mikroekonomicznym, jak i w skali całej
gospodarki, grupy państw, czy świata.
Na poziomie makroekonomicznym najczęściej wykorzystywanym narzędziem w sposób kompleksowy mierzącym poziom innowacyjności całych
gospodarek europejskich jest Karta Wyników Innowacyjności Unii Europejskiej, czyli Innovation Union Scoreboard opracowana przez Komisję Europejską we współpracy z Maastricht Economic and Social Research and Training
Centre on Innovation and Technology (MERIT). Obecnie dostępne jest trzecie wydanie rankingu innowacyjności w Unii Europejskiej (2013), który jest
publikowany w miejsce Europejskiej Karty Wyników Innowacyjności (ang.
European Innocation Scoreboard) ukazującej się corocznie w latach 20012009. Unijna tablica innowacyjności dzieli kraje na grupy:
1. liderzy innowacji (Szwecja, Dania, Niemcy, Finlandia),
2. innowacyjni naśladowcy (Luksemburg, Belgia, Wielka Brytania, Holandia, Austria, Irlandia, Francja, Słowenia, Cypr, Estonia),
3. umiarkowani innowatorzy (Włochy, Portugalia, Czechy, Hiszpania,
Węgry, Grecja, Malta, Słowacja, Litwa),
4. skromni innowatorzy (Polska, Rumunia, Bułgaria, Łotwa).
Badanie umożliwia ocenę innowacyjności gospodarek poszczególnych
krajów i jest jednocześnie próbą zestawienia uzyskanych wyników z USA, Japonią i Chinami. Niestety w porównaniu z rokiem 2010 Polska w badaniu
z roku 2013 spadła z grupy umiarkowanych innowatorów do grupy skromnych innowatorów, chociaż wyniki ogólne kraju pozostały na praktycznie
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niezmienionym poziomie względem poprzedniego badania, to jednak inne
kraje z najsłabszej grupy osiągnęły postęp wskaźników na tyle wysoki, że Polska spadła do niższej grupy zamieniając się miejscami z Litwą (rys. 2.1).22
Rys. 2.1. Zmiany w innowacyjności krajów – European Union Scoreboard 2013

Źródło: European Commission, Innovation Union Scoreboard 2013, European Union
2013, Figure 7: Progress since the launch of the Europe 2020 strategy, p.15.

Powyższy rysunek przedstawia zarówno obecną pozycję Polski w rankingu European Union Scoreboard (EUS), jak i pozycję w rankingu z 2010
roku. Polska znajduje się obecnie w grupie najsłabszej, w grupie skromnych
innowatorów uzyskując miejsce na czwartej od końca pozycji. Wynik uzyskany przez Polskę znajduje się daleko poniżej średniej dla Unii Europejskiej, nie
porównując już nawet sytuacji do krajów skandynawskich będących liderami
rankingu.
Ranking krajów jest wykonywany na bazie szeregu wskaźników pogrupowanych w osiem zestawów obejmujących:
1.
2.
3.
4.
22

p.11-15.

zasoby ludzkie,
otwarty, atrakcyjny system badań,
finanse i wsparcie,
inwestycje przedsiębiorstw,
European Commission, Innovation Union Scoreboard 2013, European Union 2013,
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5.
6.
7.
8.

powiązania przedsiębiorczości,
zasoby intelektualne,
innowatorzy,
efekty ekonomiczne.23

Wysokość wzrostu gospodarczego w Polsce w roku 2012 na poziomie
0,4 % spowodowała, iż nawet w grupie „skromnych innowatorów” Polska
znajduje się na nienajlepszej pozycji „powolnego wzrostu”, tym samym nasz
kraj został wyprzedzony przez Rumunię (1,2 %), Bułgarię (0,6 %) i najlepszą w tej grupie Litwę (4,4%).24 Pod względem postępów w odniesieniu do
wskaźników innowacyjności w okresie 2008-2012 Polska znajduje się w dolnej lewej ćwiartce wykresu charakteryzując się jednym z niższych wskaźników
innowacyjności i niższą od przeciętnej stopą wzrostu wskaźników innowacyjności (rys. 2.2).
Rys. 2.2 Wzrost wskaźników innowacyjności w okresie 2008-2012.

Źródło: European Commission, Innovation Union Scoreboard 2013, European Union
2013, Figure 4: Growth in innovation performance 2008-2012, p.11.

Jednym z najbardziej popularnych wskaźników pozwalających na ocenę potencjału innowacyjnego jest liczba patentów i zgłoszeń międzynarodowych, w tym w szczególności do Europejskiego lub Amerykańskiego Urzędu
23
24
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Patentowego (jako miara innowacyjności firmy), a także liczba aplikacji patentowych w przeliczeniu na milion mieszkańców (jako wskaźnik innowacyjności gospodarki) A zatem ochrona patentowa uzyskana w obrębie kraju
(np. w Polskim Urzędzie Patentowym) nie jest wystarczająca do konkurowania na globalnym rynku. Według danych OECD w Polsce liczba zgłoszeń do
Europejskiego Urzędu patentowego w 2008 roku wyniosła 4,3 w przeliczeniu
na 1 milion mieszkańców, gdy tymczasem średnia dla krajów Unii Europejskiej to 127,2 zgłoszenia. Polska tym samym wyprzedza tylko Litwę, Bułgarię
i Rumunię. Większość krajów ściśle się wyspecjalizowało, 20 % lub więcej
zgłoszeń patentowych z danego kraju należy tylko do jednej sekcji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (IPC – International Patent Classification).
Dla Polski, Dani, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Węgier, Słowenii i Wielkiej Brytanii specjalizacja w obszarze patentowania łączy się z „potrzebami
ludzi” (ang. human necessities, IPC, sekcja A). Powyżej 20 % zgłoszeń patentowych z Belgii, Czech, Cypru i Portugalii jest w kategorii „chemia, metalurgia”
(sekcja D).25
Oprócz liczby patentów, istnieje wiele wskaźników umożliwiających
pomiar innowacyjności w przedsiębiorstwach. Do najbardziej popularnych
należą26:
• wysokość wydatków na badania i rozwój w całkowitych wydatkach
firmy,
• liczba publikacji w czasopismach naukowych,
• stopa zysku uzyskana na innowacyjnych produktach lub usługach –
średnia dla krajów UE wynosi 13,2 %,
• odsetek eksportu produktów średniej i wysokiej techniki w ogólnym
eksporcie,
• odsetek eksportu usług wymagających dużego zaangażowania wiedzy
w ogólnym eksporcie,
• zatrudnienie przy czynnościach wymagających intensywnego wykorzystania wiedzy – ten wskaźnik obecnie coraz rzadziej jest stosowany,
choć w przeszłości był popularny,
• liczba osób zatrudnionych przy pracach badawczo-rozwojowych,
• odsetek personelu naukowego w ogólnej liczbie zatrudnionych,

25
Eurostat, Science, technology and innovation in Europe, Publications office of the
European Union, Belgia 2012, s. 80.
26
Science, Technology & Innovation Indicators 2012, Dutch Ministry of Education,
Culture and Science, Netherlands, Ultrecht December 2012, s. 12 – 53.
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• liczba zatrudnionych osób z wyższych wykształceniem w ogóle
zatrudnionych,
• wzrost produktywności siły roboczej.
W niektórych badaniach np. PARP, GUS, pomiar innowacyjności
przedsiębiorstw jest wykonywany poprzez wyliczenie odsetka innowacyjnych
przedsiębiorstw w ogóle przedsiębiorstw zarejestrowanych. Jako innowacyjne
przedsiębiorstwo, zgodnie z definicją przytoczoną już wcześniej, uznaje się
firmę, która w analizowanym okresie (najczęściej ostatnich 3 lat) wdrożyła
przynajmniej jeden innowacyjny produkt, proces, metodę marketingową
lub organizacyjną. Z uwagi na potencjalne trudności w uzyskaniu danych
finansowych np. dotyczących wydatków na badania i rozwój oraz niewiedzę pracowników dotyczących wielu danych na poziomie przedsiębiorstwa
(np. odsetek eksportu produktów średniej i wysokiej techniki, liczba osób
zatrudnionych przy pracach B+R) na potrzeby badania przyjęto za miarę innowacyjności udzielenie pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące wdrożenia innowacyjnego produktu, procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej. Zgodnie z definicją przyjętą przez OECD i Eurostat założono jako
wystarczający poziom innowacyjności wprowadzenie nowości na poziomie
danego przedsiębiorstwa.
Cele prowadzenia działalności innowacyjnej
Rozpoczęcie działań innowacyjnych przez przedsiębiorstwo ma zwykle
swój początek w niezaspokojonych, potencjalnych lub realnych potrzebach
rynku. Chęć sprostania tym potrzebom prowadzi poprzez badania naukowe
do powstania wynalazku, który ma nadane cechy użytkowe konkretnego produktu lub procesu. W wyniku prowadzonej działalności badawczej, następuje
praktyczne zastosowanie wiedzy lub wzrost zasobów nowej wiedzy. A zatem
to od systematycznego tworzenia i wykorzystania wiedzy zależą możliwości
rozwojowe danego przedsiębiorstwa.27
Wiele przedsiębiorstw uznaje prowadzenie działalności innowacyjnej za
jedyną słuszną strategię, która umożliwia im osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Warto się jednak zastanowić, jakie są cele podejmowania i prowadzenia działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa. Najszersze badania odnoszące się do Polski w tym zakresie zostały wykonane przez Główny Urząd
27
Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 58-59.
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Statystyczny jako poszerzone badanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle oraz w sektorze usług w latach 2006-2008, opartych na
metodologii badania i kwestionariuszu CIS 2008 - Community Innovation
Survey 2008, a także jako badanie skrócone obejmujące badanie działalności
przedsiębiorstw innowacyjnej w przemyśle i w sektorze usług w larach 20072009. Badania zostały przeprowadzone wśród przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie. Niezależnie od sektora prowadzonej działalności (sektor usług
lub przemysłowy), największe znaczenie przy podejmowaniu działalności innowacyjnej w Polsce ma chęć poprawy jakości wyrobów i usług. Zgodnie
z badaniami wykonanymi przez GUS, wśród przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w latach 2006-2008 ponad połowa oceniła znaczenie poprawy
jakości wyrobów lub usług jako wysoki cel28. Kolejnym istotnym celem prowadzenia działalności innowacyjnej było dążenie do zwiększania asortymentu
wyrobów lub usług, a na trzecim miejscu – chęć zwiększenia udziału w rynku.
Istotnym czynnikiem jest także chęć zwiększenia zdolności produkcyjnych dla
wyrobów lub usług, a także parcie do zastępowania przestarzałych produktów
lub procesów. Jako nieco mniej istotny cel zostało określone wejście na nowe
rynki, poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, dążenie do poprawy elastyczności produkcji, czy minimalizacja osobowych kosztów pracy przeliczanych
na jednostkę produktu.
Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw przemysłowych
i usługowych są zaprezentowane na rys. 2.3. Badanie GUS zostało przeprowadzone wśród innowacyjnych przedsiębiorstw, które zostały poproszone o
ocenę znaczenia wskazanych celów29:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwiększenie asortymentu wyrobów lub usług
zastąpienie przestarzałych produktów lub procesów;
wejście na nowe rynki;
zwiększenie udziału w rynku;
poprawa jakości wyrobów lub usług;
poprawa elastyczności produkcji;
zwiększenie zdolności produkcyjnych dla wyrobów lub usług;
poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy;
obniżka osobowych kosztów pracy na jednostkę produktu.

28
Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 20062009, GUS, Warszawa 2010, s. 33-34.
29
Ibidem, s. 33.
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Rys. 2.3. Cele działalności innowacyjnej w Polsce

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010, s. 34.

Każdy przedsiębiorca mógł wskazać więcej niż jeden cel i został proszony
o ocenę w czterostopniowej skali: znaczenie „wysokie”, „średnie”, „niskie” lub
„bez znaczenia”. Przeprowadzone badanie wykazało też istotne różnice w układzie regionalnym, różnice przekraczające nawet 20 %. Przykładowo znaczenie
celu „zwiększenie asortymentu wyrobów lub usług” zostało ocenione jako „wysokie” w przemyśle woj. pomorskim przez 63,8 % przedsiębiorstw, zaś w woj.
lubelskim już tylko przez 42 %. W odniesieniu do sektora usług najwyższy
wskaźnik pojawił się w woj. lubelskim (59,3%), zaś najniższy w woj. lubuskim
(co piąta osoba).30 Badanie pokazało, że zdecydowanie najważniejszym celem
podejmowania działalności innowacyjnej w Polsce jest chęć poprawy jakości
wyrobów lub usług, a dopiero na drugim miejscu znalazło się zwiększenie
asortymentu wyrobów lub usług. Wskazuje to zatem na adaptacyjne zachowania polskich przedsiębiorców, którzy zamiast wprowadzać nowe wyroby
lub usługi skupiają się bardziej na unowocześnianiu już istniejących. Poprawa
jakości produktów może być postrzegana jako ulepszanie procesu produkcji
(innowacja procesowa), a w przypadku istotnej zmiany produktu może być
innowacją produktową, jednak na niskim poziomie (skala przedsiębiorstwa,
30
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regionu lub branży), nie będzie innowacją na skalę kraju lub świata. Dopiero
drugi pod względem ważności cel – „zwiększenie asortymentu wyrobów lub
usług” może być postrzegany jako chęć opracowania i wdrożenia nowych, wysoce innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług). Choć i tu nie da się wykluczyć kopiowania istniejących rozwiązań od konkurencji. Wskazywane cele
działalności innowacyjnej w Polsce sugerują, iż prawdopodobnie zachowania
polskich przedsiębiorstw cechuje niski poziom innowacyjności.
Według badań PARPu są dwa równorzędne główne motywy wdrażania
innowacji: utrzymanie lub poprawa pozycji na rynku oraz poprawa jakości
wyrobów lub usług, choć inne cele również zostały wysoko ocenione (powyżej
2). Warto jednak podkreślić, iż założenia przedsiębiorstw przyjęte na początku
przystępowania do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć nie zostały w pełni
osiągnięte, co jest widoczne w różnicach oceny zgodności motywu z efektami
(rys. 2.4). 31
Rys. 2.4 Znaczenie motywów wdrażania innowacji oraz stopień zgodności motywów
z osiągniętymi efektami.

Źródło: M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 100.

Największe rozbieżności wystąpiły w odniesieniu do motywu „wypełnienie przepisów lub standardów, w tym UE”. Może to oznaczać, iż wypełnianiu standardów związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Unii
Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 102.
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Europejskiej początkowo było nadawane niskie znaczenie, jednak faktyczna
realizacja tych projektów odbiegała od oczekiwań. Być może procedury biurokratyczne okazywały się być znacznie ważniejsze niż to było początkowo
zakładane. Może to prowadzić do przejścia od czynnika umożliwiającego prowadzenie działalności innowacyjnej (dofinansowanie z UE) do bariery utrudniającej funkcjonowanie (konieczność postępowania zgodnie z ustalonymi
procedurami, bariery biurokratyczne).
Istotnym celem długoterminowej strategii przedsiębiorstw w odniesieniu
do innowacji jest kreowanie i wydobywanie wartości oraz budowa przewagi
konkurencyjnej firmy. Wartość ta może się przejawiać w efekcie odpowiedniego zarządzania całym procesem innowacji w danym przedsiębiorstwie.
Wprowadzane innowacje mogą się przełożyć na:
• generowanie dochodów ze sprzedaży innowacyjnych produktów
i usług lub samej innowacji np. poprzez opłaty licencyjne, sprzedaż patentu, przychody z joint-venture, czy aliansu strategicznego,
• pozycjonowanie strategiczne zapewnione poprzez lepszy udział
w rynku, osiągnięcie przywództwa rynkowego, poprawę marki, wizerunku lub reputacji, ustanawianie nowych standardów,
• pozyskiwanie nowych innowacji spoza firmy,
• zapewnienie lojalności klientów,
• zmniejszenie kosztów,
• zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa.32
Dla spółek notowanych na giełdzie rozpoczęcie prowadzenia działalności innowacyjnej sprzyja wzrostowi wartości akcji tych firm. Według
K.M. Kelm, V.K. Narayanan i G.E.Pinches już nawet samo ogłoszenie o realizacji projektów badawczych przekłada się na wzrost wartości przedsiębiorstw
poprzez wzrost ceny akcji, gdyż rynek odbiera inwestycje w badania i rozwój jako sygnał o zwiększeniu wartości przedsiębiorstwa. Większy wzrost ma
miejsce przy informacjach o projektach gotowych do komercjalizacji, gdyż
wdrożenie nowych produktów lub usług do praktyki gospodarczej może stanowić bezpośrednie źródło przychodów.33 A zatem inwestorzy dobrze oceniają dokonywanie inwestycji w innowacje uznając, że ponoszenie wydatków
na prace badawczo-rozwojowe jest wydatkiem, który będzie procentował,
32

1999.

ICM Group LLC, The Value of Intellectual Property to the Corporation, October

Kelm K.M., Narayanan V.K,.Pinches G.E, Shareholder value creation during R&D
innovation and commercialization stages, “Academy of Management Journal”, 1995, vol. 38,
nr 3, s. 770-786.
33
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który przyniesie dodatkową wartość firmie. Jeżeli wiadomo, że dobrze jest
prowadzić działania innowacyjne, warto przemyśleć, w jaki sposób mają one
być prowadzone. Podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia prac badawczych lub wdrożenia innowacji nie może być przypadkowe, powinno być
elementem długookresowej wizji firmy, powinno się wpisywać w określoną
strategię postępowania.
H.I. Ansoff uznawany za prekursora myślenia strategicznego, podkreślał konieczność gruntownego, rzetelnego rozpoznania otoczenia jako podstawę budowy strategii, szczególnie strategii opartej na działaniach innowacyjnych. Otoczenie współczesnego przedsiębiorstwa podlega częstym i nieraz
burzliwym zmianom, charakteryzuje się pojawianiem się coraz większej liczby
zmian o cechach nowości, rosnącą szybkością zmian, wzrostem intensywności
i kosztami występujących zmian, a także coraz bardziej złożonym charakterem
wszystkich zmian i działań. Konieczne jest zatem dokonanie analizy istniejącego otoczenia, ale także próba predykcji zmian w otoczeniu, które będą miały miejsce w przyszłości. Rozpoznanie otoczenia i śledzenie trendów zmian
jest istotne szczególnie przy działalności innowacyjnej, która charakteryzuje
się wysokim ryzykiem prowadzonych działań i dodatkowo wymaga długiego
odstępu czasu od pomysłu do wdrożenia wynalazku do produkcji i sprzedaży.34 Pomimo upływu prawie 30 lat od sprecyzowania założeń myślenia strategicznego przez Ansoff’a przyjęte przez niego podejście wydaje się być słuszne,
nawet przy zmienionych realiach rynkowych. Tempo dokonywania zmian
sytuacji rynkowych jest coraz szybsze, przedsiębiorstwa przy podejmowaniu
decyzji muszą brać pod uwagę coraz więcej czynników, dlatego zasadne jest
oparcie decyzji na gruntownej analizie sytuacji przedsiębiorstwa i otoczenia,
w którym funkcjonuje.
M.E. Porter scharakteryzował kierunki przedsięwzięć innowacyjnych
w zależności od przyjętych typów strategii konkurencji. W odniesieniu do
innowacji produktowej zakłada się rozwój produktu oparty o różne przesłanki
w zależności od przyjętej strategii konkurencji35:
− strategia kosztowego przywództwa – w celu obniżenia kosztów produkcji działania upraszczające konstrukcję, zmniejszające koszty materiałów itp.

Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985, s. 49
Porter M.E., The Competitive Advantage, Free Press, New York 1985, s. 178 [za:]
Stawasz W., Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin,
Warszawa 2005, s. 46-47.
34
35
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− strategia różnicowania produktu – zmiany w zakresie produktu
umożliwiające podnoszenie jakości,
− strategia koncentracji i konkurencji cenowej – rozwój produktu
w celu zapewnienia zaspokojenia potrzeb dotyczących jakości przy minimalnym koszcie, w odniesieniu do konkretnego segmentu rynku,
− strategia koncentracji i konkurencji przez różnicowanie produktu –
rozwój produktu w celu lepszego od konkurencji zaspokojenia wymagań
dotyczących jakości, bez koncentracji na konkretnym segmencie rynku.
W odniesieniu do innowacji w procesach technologicznych kierunki
przedsięwzięć innowacyjnych będą trochę się różnić w zależności od
typu strategii konkurencji36:
− strategia kosztowego przywództwa –.obniżenie pracochłonności lub
zużycia materiałów, zwiększenie korzyści skali poprzez zmiany procesu,
wykorzystanie zjawiska uczenia się,
− strategia różnicowania produktu – dążenie do wyższej jakości, lepszej
kontroli nad przebiegiem produkcji i wyższej elastyczności produkcji
poprzez zmiany procesu technologicznego,
− strategia koncentracji i konkurencji cenowej – zmiana procesu w celu
zapewnienia zaspokojenia potrzeb danego segmentu rynku, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów obsługi,
− strategia koncentracji i konkurencji przez różnicowanie produktu
– dążenie do podwyższenia wartości i jakości poprzez zmiany procesu
i lepsze zaspokojenie wymagań danej grupy docelowej (segmentu rynku).
Według J. Baruka strategia innowacji powinna obejmować wybór nowej
techniki, technologii i organizacji pracy, a także kwestie pozyskania nowych
rozwiązań i możliwości ich wykorzystania, z uwzględnieniem zagadnień prawnych, administracyjnych, społecznych, finansowych, strukturalno-procesowych, środowiskowych i strategicznych.37 Działalność innowacyjna w przedsiębiorstwie powinna opierać się na pełnym systemie działania zbudowanym
z pięciu elementów: ludzi, zadań, technologii, struktury i strategii. A zatem
strategia jest kluczowym elementem działalności badawczo-rozwojowej, zaś
sprawne zarządzanie działalnością innowacyjną jest jednym z głównych czynników wpływających na efektywność wprowadzanych zmian.

Ibidem, s. 47.
Baruk J., Zarządzanie działalnością innowacyjną, [w:] red. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001, s. 167.
36
37
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W. Janasz uznaje, iż strategia innowacyjna jest długofalowym planem
rozwoju technicznego firmy i jej produktów lub usług. W małych i średnich
przedsiębiorstwach strategie najczęściej opierają się na działaniach intuicyjnych, gdy tymczasem w dużych i wielkich przedsiębiorstwach mają zwykle
charakter sformalizowany.38
Z kolei w kontekście klasyfikacji marketingowej Doyle i Bridgewater
proponują strategię innowacyjną ukierunkowaną przede wszystkim na rynek,
pokazując następującą klasyfikację strategii39:
1. Innowacje są zdeterminowane przez dział marketingu przedsiębiorstwa, który często ma decydujące zdanie przy wprowadzaniu nowych
produktów lub usług.
2. Drugim typem są innowacje dokonywane przez nabycie z zewnątrz
nowych rozwiązań naukowo-technicznych.
3. Strategia poprzez działania nastawione na wynalazki, opatentowany
wynalazek jest ważnym elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej.
4. Strategia innowacji zorientowanych na rynek, czyli pełna orientacja
marketingowa oparta na trzech zasadniczych filarach:
a.
skupienie uwagi na klientach, budowanie długotrwałych relacji z kluczowymi klientami,
b.
budowanie wewnętrznych i zewnętrznych, ale efektywnie
funkcjonujących sieci i partnerstw,
c.
umiejętności i zaangażowanie kadry menedżerskiej i innych
pracowników posiadających zdolności do komunikowania się.
A.H. Jasiński podkreśla, iż opracowanie skutecznej strategii zarządzania
innowacjami wymaga gruntownego rozpoznania otoczenia, zrozumienia sytuacji występującej poza przedsiębiorstwem, analizy rynku, sektora B+R, zaś
w mniejszym stopniu dotyczy tego, co dzieje się wewnątrz firmy. Z tego
względu strategia działalności innowacyjnej powinna być wspierana dobrym
marketingiem rozumianym jako badania marketingowe i działania marketingowe. Wymagana jest także dobra organizacja i sprawne funkcjonowanie pionu produkcyjnego przedsiębiorstwa, w którym to pionie dochodzi do wdrożenia nowego rozwiązania naukowo-technicznego.40
38
Red. Janasz W., Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005, s. 38.
39
Doyle P., Bidgewater S. , Innovation in marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford 1998, s. 8-12.
40
Jasiński A.H. Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, s. 52.
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Podsumowując, najbardziej oczekiwanym z punktu widzenia efektów
celem działalności innowacyjnej powinno być dążenie do wprowadzenia nowych produktów lub usług. Tylko takie podejście umożliwia uzyskanie trwałej
przewagi konkurencyjnej i zdobycie strategicznego wpływu w branży poprzez
wdrożenie wysoce-innowacyjnego produktu, procesu, metody marketingowej
lub organizacyjnej. Skuteczne wprowadzenie nowego produktu wymaga nie
tylko podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności innowacyjnej, lecz także dokonanie gruntownej analizy sytuacji rynkowej i sytuacji wewnątrz firmy. Tylko na tej podstawie możliwe jest wypracowanie skutecznej długoterminowej
strategii zarządzania działalnością innowacyjną.
Bariery dotyczące
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
Jednym z czynników pozwalających na zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstw jest podejmowanie działalności innowacyjnej. Jednak przedsiębiorstwa, które chcą podejmować działalność związaną z wysokimi technologami są narażone na wiele wewnętrznych i zewnętrznych barier, które
nie tylko utrudniają wprowadzanie innowacji, ale również decydują o przeżywalności przedsiębiorstw w danej branży bądź regionie. Do barier wewnętrznych można zaliczyć kwestie doświadczenia i kompetencji kadry zarządzającej, posiadane środki finansowe, zasoby ludzkie, kwestie organizacyjne, czy
zaplecze materialne. Bariery zewnętrzne są najczęściej niezależne od przedsiębiorców i mogą dotyczyć sytuacji na regionalnym rynku, uwarunkowań
prawnych, gospodarczych. Jednym z podstawowych problemów przy podejmowaniu działalności innowacyjnej jest niechęć twórców do dzielenia się wynikami prowadzonych prac badawczych, brak wystarczającego zaangażowania
w komercjalizację efektów wysiłków intelektualnych. Bariera ta wynika często
z niewiedzy odnośnie potencjalnych korzyści z wdrożenia innowacji, ale także
z obaw przed wchodzeniem na nieznane dotąd obszary działalności. W wielu krajach istnieją ciągle bariery w przepływie wiedzy i informacji pomiędzy
jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami. Świat naukowy jest ciągle postrzegany jako hermetyczny, świat gospodarki wydaje się rządzony brutalnymi
regułami konkurencyjnej walki. Choć w ostatnich latach tworzenie mostów
pomiędzy nauką a gospodarką stało się jedną z kluczowych strategii polityk gospodarczych wielu wysokorozwiniętych lub rozwijających się krajów,
w dalszym ciągu wiele pozostaje do zrobienia w tym obszarze. Istnieje kilka
rodzajów klasyfikacji barier związanych z podejmowaniem i prowadzeniem
94
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działalności innowacyjnej. Z uwagi na źródło, trudności, z jakimi stykają się
przedsiębiorcy podejmujący działalność innowacyjną, można podzielić na trzy
główne grupy:
•
•
•

bariery finansowe,
bariery organizacyjne,
bariery rynkowe.

W tym podziale dokonanym tematycznie, trudno jest jednak jednoznacznie przydzielić bariery albo do grupy organizacyjnych albo do rynkowych, gdyż część trudności posiada cechy wspólne dla obydwu grup.
Zgodnie z kwestionariuszem stosowanym w ubiegłych latach przez Unię
Europejską i OECD41 czynniki utrudniające działalność innowacyjną można
podzielić na trzy różne grupy:
• ekonomiczne – związane z ryzykiem ekonomicznym, kosztami innowacji, trudnościami w pozyskaniu środków finansowych,
• wewnętrzne – czynniki związane z wewnętrznymi procedurami administracyjnymi firmy, brakiem wykwalifikowanej kadry, brakiem lub
niewystarczającą wiedzą dotyczącą rynku docelowego, czy technologii,
• pozostałe – przepisy prawne, normy, kwestie dotyczące administracji
publicznej, brak reakcji klientów na wprowadzanie nowych produktów
i usług na rynek.
Jednak ta klasyfikacja również może dostarczyć trudności w zaszeregowaniu czynników związanych przykładowo z polityką innowacyjną państwa
dotyczącą zachęt finansowych do podejmowania działalności innowacyjnej
(charakter ekonomiczny czynnika, lecz klasyfikacja wskazuje bardziej na zaszeregowanie do kategorii „pozostałe”).
Stosowana w latach 2004 i 2006 w Community Innovation Survey (CIS)
questionnaire klasyfikacja barier dotyczących innowacyjności obejmuje pięć
kategorii42:
• bariery finansowe związane z innowacjami (brak finansowania z zewnętrznych względem przedsiębiorstwa źródeł),
• bariery dotyczące umiejętności (brak wykształconego personelu),
• bariery dotyczące braku informacji dotyczących technologii,
41
Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych
w latach 1998-2000, Warszawa 2002, s. 95.
42
Za: Holzl W., Janger J., Innovation across Firms and Countries, “WIFO Working
papers”, nr 426, Vienna 2012, s. 10 -11.
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•
•

bariery związane z informacjami o rynkach,
brak partnerów do wprowadzania innowacji lub trudności

Pierwsza grupa obejmuje bariery finansowe, natomiast kolejne cztery dotyczą barier związanych z wiedzą. Firmy były proszone o wskazanie istotności
tych pięciu barier z wykorzystaniem 4 stopniowej skali: wysoka ważność, powyżej przeciętnej, niska istotność, nie ważne.
Sczegółowe bariery dotyczące absorpcji innowacji można wyszczególnić
na podstawie badania, przeprowadzonego przez P.J.Trotter’a i J. Vaughan’a
wśród brytyjskich firm43:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysoki koszt,
brak komunikacji pomiędzy działami/oddziałami,
zarządzanie wyższego szczebla,
słabe zrozumienie techniczne/naukowe,
polityka wewnętrzna,
niewystarczające procesy decyzyjne,
nadmierne asekuranctwo,
brak umiejętności wśród pracowników,
nacisk na przyrostowe usprawnienia.

Wspomniane wyżej badanie umożliwiło wskazanie głównych barier innowacji w przedsiębiorstwach (rys. 2.5) i unaocznienie różnego stopnia ich
oddziaływania. Respondenci oceniali poszczególne bariery w pięciostopniowej
skali, gdzie 1 uznawane było za brak bariery, podczas gdy 5 oznaczało silną
barierę.
Badanie wykazało, że zdecydowanie największą barierę dla absorpcji i
dyfuzji innowacji stanowi koszt całego procesu. Bez wątpienia jest to poważny
problem, jednak skuteczna implementacja nowatorskich rozwiązań oraz skuteczne nimi zarządzanie, może pomóc zredukować wydatki poprzez identyfikację nowych, wartościowych szans, porzucenie projektów, które mają nikłe
szanse na zakończenie sukcesem, czy podejmowanie tylko tych działań, które
rokują dobre prognozy na skuteczną realizację. W ten sposób koszt, rozumiany jako wartość surowców i czasu zainwestowanych w niewłaściwe projekty, może zostać ograniczony, skutkiem czego eliminuje się straty i uwalnia

Wyszczególnienie własne na podstawie: Trotter P. J., Vaughan J.,Innovation in UK
companies. An Evaluation of the Implementation of Best Practice in Front End Innovation Processes
and Methodologies, „International Journal of Innovation Science”, 4(4), 12/2012, s. 198.
43
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zasoby dla przedsięwzięć o wyższym potencjale. Większość pozostałych barier
ma przeważnie charakter poza-procesowy lub kulturowy44.
Rys. 2.5. Bariery innowacji w firmach

Źródło: Trotter P. J., Vaughan J., ,Innovation in UK companies. An Evaluation of the
Implementation of Best Practice in Front End Innovation Processes and Methodologies,
„International Journal of Innovation Science”, 4(4), 12/2012, s. 198.

Dla łatwiejszego zrozumienia trudności, z jakimi spotkać się może proces
absorpcji innowacji, można wyróżnić ich podział na następujące grupy45:
• Bariery związane z użytecznością
Trudności te mają miejsce, gdy innowacja nie jest kompatybilna z przyzwyczajeniami, czy zachowaniami jej odbiorców. Bariera ta często ma charakter psychologiczny i opiera się na głęboko zakorzenionych wierzeniach,
systemach wartości, przekonaniach, czy postrzeganiu określonych kwestii
w sposób nadający nowatorskim produktom/usługom/technologiom cechy
nie akceptowalności lub nieużyteczności.
• Bariery związane z wartością
Organizacja może nie chcieć absorbować danej innowacji, postrzegając
ją za nie dość wartościową (np. gdy nie oferuje ona większych wartości niż

Trotter P. J., Vaughan J.,Innovation in UK companies. An Evaluation of the Implementation of Best Practice in Front End Innovation Processes and Methodologies, „International
Journal of Innovation Science”, 4(4), 12/2012, s. 199.
45
http://nptel.iitm.ac.in/courses/110105029/pdf%20sahany/module%208l40.pdf
(dostęp 27 marca 2013r.)
44
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dostępne dotychczas substytuty, bądź jeśli koszty jej wchłaniania wydają się
być wyższe niż potencjalne korzyści, które oferuje).
Wartość często powiązana jest z ceną i tak też postrzegają innowacje
jej odbiorcy, którzy najpierw widzą kwotę, jaką będą musieli zapłacić np. za
nową technologię, a dopiero później zaznajamiają się z korzyściami, jakie ze
sobą niesie. Nawet więc, jeśli dana innowacja ma wysoką wartość, to wyrażenie jej w formie pieniężnej może być dodatkową barierą, która zadecyduje
o rezygnacji z jej pozyskania.
• Bariery związane z ryzykiem
Odbiorcy okazują niechęć do skorzystania z innowacyjnego produktu,
usługi, bądź technologii, bojąc się podejmowania ryzyka, jakie ze sobą niesie
(funkcjonalnego, finansowego, czasowego itp.). Pogłębia to z czasem trudności z absorpcją innowacji, gdyż firma obawiająca się wprowadzenia nowatorskiego rozwiązania, utwierdza się w korzystaniu z dotychczasowych alternatyw
i tym trudniej jest jej w przyszłości zmienić swoje przyzwyczajenia.
• Bariery związane z czynnikami psychologicznymi
Dotyczą pracowników organizacji i ich nastawienia, wierzeń, wartości,
moralności, stylu życia, kultury, przyzwyczajeń itp.
Sama innowacja niesie ze sobą tak duży potencjał, że wpływać może
na zmniejszanie barier, hamujących jej absorpcję i dyfuzję. W praktyce implementacja nowatorskich rozwiązań może zredukować koszty, zmniejszyć
wieloznaczeniowość, osłabić ryzyko handlowe i techniczne oraz ugruntować
firmę w podążaniu drogą ku rozwojowi i komercjalizacji swoich nowych produktów, usług, bądź technologii.
Przykład korzystnego oddziaływania innowacji na bariery ją ograniczające prezentuje poniższy rysunek.
Wydaje się, iż najszerszą i jednocześnie najbardziej neutralną klasyfikacją barier dotyczących działalności innowacyjnej jest prosty podział na dwie
grupy:
• bariery zewnętrzne – podażowe, popytowe i związane z otoczeniem,
mogą być finansowe, strukturalne, związane z działaniami rządu, ryzykiem rynkowym, obecną sytuacją polityczną itp.
• bariery wewnętrzne – związane z zasobami przedsiębiorstw, osobowością pracowników, umiejętnościami pracowników i kadry zarządzającej, mogą obejmować obszar finansowy, strategiczny i inne.
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Rys. 2.6. Wpływ innowacji na ograniczanie jej własnych barier

Źródło: Trotter P. J., Vaughan J.,Innovation in UK companies. An Evaluation of the
Implementation of Best Practice in Front End Innovation Processes and Methodologies,
„International Journal of Innovation Science”, 4(4), 12/2012, s. 200.

Klasyfikację taką zaproponował A. Piater w 1984 roku wykonując badania na zlecenie Komisji Wspólnot Europejskich dotyczące innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw Jako główne bariery zostały wówczas
wskazane: 1. efekt edukacji i szkoleń pracowników w przedsiębiorstwach,
2. czynnik działań banków w odniesieniu do finansowania innowacji,
3. czynnik związany z podejmowaniem działań przez firmy venture capital
w zakresie finansowania innowacji, 4. efekt norm regulacyjnych i procedur
w fabrykach w odniesieniu do nowych produktów. 46 Dodatkowo w ramach
grup barier wewnętrznych i zewnętrznych możemy wyróżnić poszczególne
czynniki utrudniające podejmowanie działalności innowacyjnej. Bariery zewnętrzne możemy podzielić na rynkowe, finansowe, strukturalne, zaś bariery
wewnętrzne na związane z ludźmi, dotyczące strategii lub strukturalne. Możemy zastosować jeszcze wiele dodatkowych klasyfikacji barier utrudniających

46
Cooney T., O’Connor A., Perceived barriers to innovation in small to medium enterprises (SMEs), “Irish Marketing Review,” vol. 9, 1996, s. 89.
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prowadzenie działalności innowacyjnej, jednak warto się zastanowić, jakie
mają one faktyczne przełożenie na podejmowanie działalności.
O tym, jak trudno jest prowadzić innowacyjną działalność w przemyśle
i usługach, świadczyć może odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw w ogólnej
liczbie przedsiębiorstw. Niestety odsetek ten spada, zarówno w odniesieniu do
działalności usługowej, jak i dotyczącej przemysłu, dane zebrane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostały zaprezentowane na rys. 2.7. Niestety
w Polsce odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw w ogólnej liczbie firm spadł
w okresie 2007-2009 względem okresu 2004-2006. Oznaczać to może, iż pojawia się coraz więcej barier mogących stanowić poważne utrudnienie w prowadzeniu działalności innowacyjnej, a część z nich jest przyczyną zaniechania
podejmowania wprowadzania innowacji do przedsiębiorstw.
Rys. 2.7 Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle i usługach w latach 2004-2006,
2006 – 2008 i 2007-2009 jako % ogółu przedsiębiorstw

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, RAPORT POLSKA 2011, Gospodarka
– Społeczeństwo - Regiony, 2012.

Aby wiedzieć, jak można pokonywać bariery, warto dopasować strategię
ich przełamywania w podziale na bariery wewnętrzne i zewnętrzne, znając
poszczególne typy istniejących przeszkód w podejmowaniu działalności innowacyjnej. Warto podkreślić, iż zarówno wśród barier wewnętrznych, jak i zewnętrznych możemy wyróżnić bariery finansowe i strukturalne, zaś pozostałe
typy będą różne w zależności od sposobu oddziaływania barier (zewnętrzne
lub wewnętrzne).
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Bariery wewnętrzne
Do barier wewnętrznych związanych z działalnością innowacyjną możemy zaliczyć:
• trudności związane z zasobami – w tej kategorii mieści się zarówno
brak środków w danym przedsiębiorstwie, brak czasu personelu zarządzającego, niewystarczająca lub brak kultury organizacyjnej, nieadekwatne do potrzeb systemy np. informatyczne, księgowe itp.
• trudności związane z osobowością poszczególnych ludzi, przykładowo awersja kadry zarządzającej do ryzyka, opór pracowników przed
wprowadzaniem zmian, brak zainteresowania twórczymi możliwościami
pracowników i ich wykorzystaniem, brak umiejętności tworzenia warunków do dzielenia się wiedzą.47
Najbardziej dotkliwe w prowadzeniu działalności innowacyjnej spośród
czynników wewnętrznych są bariery finansowe. Można do nich zaliczyć problemy z pozyskaniem finansowania, co jest szczególnie istotnym czynnikiem
dla młodych, innowacyjnych, dopiero powstających przedsiębiorstw, niewystarczające środki na promocję, reklamę, konieczność finansowania projektów
z własnych środków, a także opóźnienia w płatnościach przez kontrahentów.
W badaniach prowadzonych przez GUS i inne ośrodki najczęściej jako
najbardziej istotną barierę innowacyjności dla przedsiębiorstw innowacyjnych
w Polsce wskazuje się właśnie bariery finansowe.48 Brak środków finansowych
i możliwości pozyskania ich z zewnątrz znacząco wyprzedził inne bariery wskazywane przez przedsiębiorstwa. W przypadku prowadzenia wysoko-zaawansowanych prac badawczych wiele firm napotyka problemy finansowe w związku
z kapitałochłonnością podejmowanych działań. Z uwagi na konieczność angażowania wysokich nakładów oraz wysokie ryzyko związane z prowadzeniem
prac badawczych, w wielu krajach wprowadza się model finansowania lub
współfinansowania prowadzonych badań ze środków publicznych. Przy badaniach podstawowych, które nie mają bezpośredniego zastosowania praktycznego, rola wsparcia publicznego jest tym bardziej istotna. W.M. Cohen
i D.A. Lavinthal zauważyli pozytywny efekt związany z finansowaniem badań
podstawowych ze środków publicznych – poniesione nakłady publiczne na
Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 316.
48
Barczak B., Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
ze środków publicznych, [w:] Wspólna Europa innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, praca
zbiorowa pod red. Brdulak H., Gołębiowskiego T., Difin, Warszawa 2003, s. 123.
47
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badania podstawowe zachęcają firmy do dalszych inwestycji, tym razem już
prywatnych środków, na innowacje.49
Według badań zaprezentowanych przez K. Kozioł na grupie 46 przedsiębiorstw wysokiej technologii z Polski, Niemiec, Danii i Szwecji, istnieją
różnice w postrzeganiu barier działalności innowacyjnej przez przedstawicieli
przedsiębiorstw z różnych krajów, choć ciągle najwyższe znaczenie mają bariery natury finansowej. W krajach zachodnioeuropejskich jako najbardziej
istotną barierę wskazano zbyt wysokie koszty wprowadzania innowacji, a dopiero na drugim miejscu - zbyt wysokie ryzyko wprowadzania innowacji na
rynek. Istotne znaczenie ma również brak popytu rynkowego na innowacje,
a brak środków finansowych i pomysłów znalazł się dopiero na dalszym miejscu. Tymczasem polscy przedsiębiorcy jako najistotniejszą barierę wskazali wysokie oprocentowanie kredytów, na drugim miejscu był brak środków
finansowych, a na trzecim, ex aequo, wysokie koszty wprowadzania innowacji
oraz brak polityki innowacyjnej państwa.50
Według SOOIPP z poziomu makroekonomicznego innowacyjność
w Polsce napotyka następujące bariery51: główną barierą wskazaną przez przeważającą większość kierowników rządowych jednostek i ogólnopolskich instytucji działających na rzecz innowacyjności był brak instrumentów finansowych
odnoszących się do rynku innowacji, głównie widoczny w postaci trudności
w pozyskaniu zewnętrznego finansowania (85,5 %), na drugim miejscu znalazła się niska skłonność do współpracy na linii przedsiębiorcy - instytucje
sfery naukowej oraz niekorzystna struktura nakładów publicznych na naukę
(47,5 %), a na trzecim miejscu jako bariera został wymieniony brak zidentyfikowanych, strategicznych obszarów polskiej gospodarki oraz brak koordynacji polityki innowacyjnej (42,5 %).
R. Woodward podkreśla, iż niski poziom innowacyjności polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowi główną barierę rozwoju tego
sektora. Jako główne trudności wskazuje zbyt małą podaż pomysłów innowacyjnych mogących być podstawą do tworzenia i rozwoju firm w zaawansowanych sektorach. Kolejną istotną barierą są niskie zdolności menedżerskie

49
Cohen W.M., Levinthal D.A., Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning
and Innovation, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 35, No. 1, Special Issue: Technology,
Organizations, and Innovation, Mar., 1990, s. 148..
50
Kozioł K., Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wysokiej technologii
w Unii Europejskiej, [w:] red. Szabłowski J., Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006, s. 136-137.
51
Ośrodki Innowacji w Polsce, PARP, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Poznań, Warszawa 2005, s. 29-30.
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i słaba znajomość innowacyjnych technik zarządzania wśród kadry zarządzającej i właścicieli małych i średnich firm. Dopiero na trzecim miejscu zostały
wymienione wysokie koszty pozyskiwania środków finansowych jako czynnik
blokujący rozwój sektora MSP.52 Chociaż analizy Woodward’a dotyczą jedynie sektora MSP, to jednak wydaje się, że mogą zostać przeniesione na grunt
wszystkich przedsiębiorstw. Szczególnie problemy odnoszące się do kadry
menadżerskiej są powszechnie występujące niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Tymczasem sposób zarządzania przedsiębiorstwem wydaje się być
kluczowym czynnikiem umożliwiającym tworzenie i wdrażanie innowacji.
Również R. Tiwari R. i S. Buse w przeprowadzonych badaniach przedsiębiorstw zdiagnozowali istotną barierę rozwoju innowacyjności w postaci
trudności z wykwalifikowaną siłą roboczą. Respondenci zgłaszali duże problemy ze znalezieniem odpowiedniego, wykształconego personelu, aż 71 %
badanych miało problemy w ciągu ostatnich 3 lat ze znalezieniem odpowiedniego kandydata i niemal wszyscy spośród osób zgłaszających ten problem
odnosiło go do trudności w odniesieniu do pracy doświadczonych inżynierów,
choć bariera ta dotyczyła także innych osób: menedżerów, czy osób z wyższym
wykształceniem.53
W badaniach mikroprzedsiębiorstw w Polsce wykonanych na zlecenie
PARPu54 podstawową barierą wewnętrzną wprowadzania innowacji wśród
mikroprzedsiębiorstw są czynniki finansowe, na drugim miejscu – niewystarczające zasoby techniczne, a na trzecim – brak lub niewielkie dotychczasowe
doświadczenie we wdrażaniu innowacji. Prezentację wewnętrznych czynników utrudniających wprowadzanie innowacji zamieszczono na rys. 2.8
A zatem ponownie dochodzimy do czynnika ludzkiego, choć ujętego od
innej strony, nie braków w zakresie zarządzania, lecz braków w doświadczeniu.
Do czynnika ludzkiego nawiązuję także inne trudności tj. brak poparcia ze
strony kierownictwa, niskie kwalifikacje pracowników, niechęć pracowników
do wdrażania nowości. Ciekawą barierą jest też „brak / niewłaściwy system
motywacyjny stymulujący kreatywność pracowników”, gdyż jest to trudność
leżąca na styku barier finansowych i ludzkich.
Woodward R., Finansowanie innowacyjnych MŚP – czy pieniądze i innowacyjne idee
spotykają się w Polsce? [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki, Zeszyty Innowacyjne, red. Górzyński M. i Woodward R., CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa
styczeń 2003, s. 11.
53
Tiwari R, Buse S. , Bariers to Innovation in SMEs: Can the Internationalization of
R&D Mitigate Their Effects? [w:] Proceedings in the First European Conference on Knowledge for
Growth: Role and Dynamics of Corporate R&D, Seville, Spain, October 8-9, 2007, s. 11.
54
Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 102.
52
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Rys. 2.8. Znaczenie wewnętrznych czynników utrudniających wprowadzanie
innowacji

ocena wg skali: 1 – bez znaczenia, 2 – znaczenie umiarkowane, 3 – znaczenie wysokie.
Źródło: M.Juchniewicz, B.Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 102.

W ramach wewnętrznych czynników utrudniających podejmowanie
działalności innowacyjnej możemy wyróżnić także inne bariery niż tylko
finansowe, choć bez wątpienia aspekty związane z posiadaniem środków
finansowych na prowadzenie prac badawczych występują na pierwszym miejscu w tej grupie. W literaturze przedmiotu napotykamy różne klasyfikacje
wewnątrz grupy barier wewnętrznych (tabela 2.1).
Lista barier wewnętrznych ograniczających możliwości prowadzenia
działalności innowacyjnej może być bardzo długa. Możliwych klasyfikacji
barier istnieje bardzo dużo i ich podział wydaje się być zależny od rodzaju
wykonywanego badania. Jedynie istnienie wewnętrznych barier finansowych
jako oddzielnej kategorii wydaje się być dosyć powszechnie stosowane i nie
pozostawiające wątpliwości.
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Tab. 2.1. Klasyfikacja wewnętrznych barier innowacji
Bariery innowacyjności
Bariery finansowe:
- utrudniony dostęp do zewnętrznego
finansowania,
- wysokie koszty innowacji

Nazwisko autora
Acs i Audretsch (1990), Baldwin
i Gellatly (2004), Rammer i in.
(2006)

Niedobór wykwalifikowanego personelu Ylinenpaa (1998), FES(2004),
lub trudności w dostępie do wykwalifiko- Rammer i in. (2005, 2006)
wanego personelu
Ograniczenia wewnętrzne dotyczące
wiedzy potrzebnej do przeprowadzenia
procesu innowacyjnego

Mohnen i Rosa (1999) Rammer i in.
(2005), BMBF (2006),

Braki w wiedzy dotyczącej dostępu do
rynku:
- w zakresie sprostania oczekiwaniom
klientów,
- zakresie wejścia na zagraniczne rynki

Ylinenpaa (1998), Baldwin i Lin
(2002), Frenkel (2003), Galia i Legros (2004), HWWA (2004),
Friedrich (2004), Hewitt-Dundas
(2006),

Braki informacji i wiedzy o technologiach Frenkel (2003), Galia i Legros (2004),
Braki w zakresie praw własności
intelektualnej

Baldwin i Gellatly (2004),
BMBF (2006)

Źródło: Luksjanska R., Internal and external innovation hindering obstacles at SME,
Latvia University of Agriculture, Latvia 2010, s. 4, a także: Tiwari R, Buse S., Bariers
to Innovation in SMEs: Can the Internationalization of R&D Mitigate Their Effects?
[w:] Proceedings in the First European Conference on Knowledge for Growth: Role and
Dynamics of Corporate R&D, Seville, Spain, October 8-9, 2007, s. 8-9.

Bariery zewnętrzne
Najprostszą klasyfikacją barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej jest podział na zewnętrzne i wewnętrzne bariery. Jednak nawet przy takim podziale nie unikniemy występowania niektórych czynników zarówno
w aspekcie barier wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wielu autorów kwalifikuje trudności finansowe zarówno do barier o charakterze wewnętrznym, jak
i zewnętrznym, nie stawiając wyraźnej granicy pomiędzy nimi. Przykładowo
w badaniu niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonych
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przez R. Tiwari oraz S. Buse55 jako główna bariera zewnętrzna zostały wskazane czynniki finansowe. Więcej niż połowa przebadanych przedsiębiorstw
(51 %) zgłosiła bariery w zakresie trudności z pozyskaniem finansowania na
innowacyjne projekty. Negatywny wpływ tej bariery został potwierdzony
przez fakt odmowy wsparcia finansowego na jednej lub więcej innowacyjnych
projektów przeprowadzanych przez małe lub średnie przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich 3 lat.56
Do czynników zewnętrznych utrudniających tworzenie, wprowadzanie
i rozwój działalności innowacyjnej możemy zaliczyć:
• trudności podażowe – dotyczące barier w dostępie i pozyskiwaniu
informacji, zasobów lub finansów;
• bariery popytowe – związane z postrzeganiem potrzeb klientów / nabywców, bariery dotyczące ryzyka innowacji, postrzegania ograniczeń
istniejących na krajowym lub zagranicznym rynku docelowym,
• bariery dotyczące otoczenia (określane również jako środowiskowe)
– do nich zaliczamy regulacje rządowe, niekorzystne decyzje polityczne,
nieodpowiednia polityka naukowa, innowacyjna, techniczna, przemysłowa i infrastrukturalna lub brak takiej polityki.57
Do tej grupy zaliczymy głównie bariery organizacyjne, a także rynkowe.
Do grupy barier organizacyjnych można zaliczyć głównie problemy związane
z prawnymi, technicznymi i administracyjnymi aspektami funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
W badaniu zaprezentowanym przez K. Kozioł w grupie innowacyjnych
przedsiębiorstw z Polski, Niemiec, Danii i Szwecji, wyszły istotne różnice
w postrzeganiu znaczenia barier organizacyjnych. Dla polskich przedsiębiorców brak odpowiedniej polityki wspierającej innowacyjność znalazł się na wysoki, trzecim miejscu. Co ciekawe, wśród przedsiębiorstw z Niemiec, Danii
i Szwecji brak narzędzi stymulujących innowacyjność, czy brak polityki innowacyjnej państwa nie jest w ogóle postrzegane jako bariera, być może z uwagi
na inne podejście, oferowane wsparcie i rozwiązania polityczne funkcjonujące
w tych krajach.58
Znaczenie zewnętrznych czynników utrudniających wprowadzanie innowacji zaprezentowano na rys. 2.9.
Tiwari R, Buse S. , Bariers to Innovation in SMEs. .. op cit. s. 10.
Ibidem. S. 11.
57
Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 316.
58
Kozioł K., Bariery działalności… op cit., s. 137.
55
56
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Rys. 2.9. Znaczenie zewnętrznych czynników utrudniających wprowadzanie
innowacji

ocena wg skali: 1 – bez znaczenia, 2 – znaczenie umiarkowane, 3 – znaczenie wysokie.
Źródło: M.Juchniewicz, B.Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 103.

W badaniach mikroprzedsiębiorstw w Polsce wykonanych na zlecenie
PARPu59 wśród barier zewnętrznych utrudniających wprowadzanie innowacji
wśród mikroprzedsiębiorstw są dwie na pierwszym miejscu, z wysoką oceną
2,7 (na 3) i są to: wysokie koszty innowacji oraz trudny dostęp do finansowania
zewnętrznego. Na kolejnym miejscu znalazł się następny czynnik finansowy
tj. trudny dostęp do funduszy z Unii Europejskiej, a dopiero na kolejnym –
biurokracja wśród urzędników administracji publicznej.
W badaniu wykonanym na zlecenie PARP znaczenie zewnętrznych
czynników zostało ocenione wyżej niż czynników wewnętrznych (sporo not
przekracza wartość 2). Dodatkowo po analizie czynników zewnętrznych i wewnętrznych w dalszym ciągu wybijają się trudności finansowe. Są to trudności dwojakiej natury: ograniczona dostępność finansowania z jednej strony

59

Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw…op cit. s. 103.
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(czynnik zewnętrzny) i wysokie koszty wprowadzania innowacji z drugiej strony (czynnik wewnętrzny).60
W ramach barier zewnętrznych możemy wyróżnić kilka różnych klasyfikacji czynników utrudniających prowadzenie działalności innowacyjnej (tabl.
2.2).
Tab. 2.2. Klasyfikacja zewnętrznych barier innowacji
Bariery innowacyjności

Nazwisko autora

Brak odpowiedniego wsparcia rządowego

Hadjimanolis (1999), Freel (2000),
Frenkel (2003)

Utrudnienia biurokratyczne:
- długie procedury administracyjne,
- restrykcyjne prawo i regulacje,

Acs i Audretsch (1990), HWWA
(2004), Rammer i in. (2006), BMBF
(2006)

Brak zewnętrznych partnerów i możliwości sieciowania.

Hewitt-Dundas (2006), Mohen i
Roller (2005), Hausman (2005),
Freel (2000)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tiwari R, Buse S. , Bariers to Innovation
in SMEs: Can the Internationalization of R&D Mitigate Their Effects? [w:] Proceedings in the First European Conference on Knowledge for Growth: Role and Dynamics
of Corporate R&D, Seville, Spain, October 8-9, 2007, s. 8-9, a także: .Luksjanska
R., Internal and external innovation hindering obstacles at SME, Latvia University of
Agriculture, Latvia 2010, s. 4.

Identyfikacja występujących barier dotyczących innowacyjności (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) nie jest zadaniem prostym, dodatkowo konieczna jest estymacja częstotliwości ich występowania i ustalenie rang
ważności. Wymienione powyżej bariery mogą doprowadzić do całkowitego
zatrzymania innowacji, opóźnienia wprowadzania innowacji na rynek lub
w znaczący sposób mogą podnieść koszty. Niezależnie od tych negatywnych
efektów, mogą wystąpić również pozytywne efekty, przykładowo rosnąca
wrażliwość i świadomość barier oraz wzrastające doświadczenie istotne dla
przyszłych wysiłków podejmowanych w kierunku innowacyjności61.
Podobnie jak w przypadku barier wewnętrznych, również w odniesieniu
do barier zewnętrznych ich lista może być bardzo długa i zróżnicowana w
Ibidem, s. 104.
Hadjimanolis A., The Barriers Approach do Innovation, [w:] The International Handbook on Innovation, red. Shavin L.S. , Elsevier Science, Oxford 2004, s. 364.
60
61
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zależności od przedsiębiorstwa i branży, w której działa. Jedynie istnienie zewnętrznych barier finansowych jako oddzielnej kategorii wydaje się być dosyć
powszechnie stosowane i nie pozostawiające wątpliwości. Zdefiniowanie barier utrudniających podejmowanie działalności innowacyjnej jest kluczowym
elementem analizy otoczenia bliższego i dalszego firmy. Dopiero wykonana
analiza otoczenia, zdefiniowanie barier wewnętrznych i zewnętrznych umożliwi firmie podjęcie świadomej decyzji dotyczącej podjęcia i prowadzenia
działalności innowacyjnej. W ramach wykonania rozeznania sytuacji kadra
menadżerska w przedsiębiorstwie powinna dokonać też możliwości absorpcji
innowacji w danej firmie.
Możliwości absorpcji innowacji
w przedsiębiorstwach
Źródeł procesów absorpcyjnych należy poszukiwać w podziale pracy,
dokonywanych zmianach tego podziału pracy w gospodarkach narodowych
oraz pomiędzy gospodarkami. W drugiej połowie XIX wieku proces
umiędzynarodowienia gospodarek i podziałów pracy pomiędzy krajami
spowodował przeniesienie procesów absorpcji na płaszczyznę międzynarodową.
Transfer postępu technicznego i budowa kolejnych wzajemnych zależności
pomiędzy gospodarkami różnych krajów powoduj pogłębianie się procesów
integracji międzynarodowej. Procesy absorpcyjne można określić jako
przenikanie się cech i właściwości gospodarowania z tych podmiotów, które
je wcześniej wykształciły do tych instytucji i podmiotów gospodarczych,
które stworzyły odpowiednie warunki do przyswojenia tych cech i procesów
w późniejszym czasie.62
Absorpcja innowacji jest postrzegana jako element szerszego procesu
dyfuzji innowacji. Dyfuzja innowacji jest procesem, który umożliwia rozpowszechnianie, rozprzestrzenianie się innowacji od jej źródeł do końcowych
odbiorców, w określonym czasie i określonymi kanałami, pomiędzy jednostkami w danym systemie społecznym.63 Proces dyfuzji może być podzielony na
dwie główne fazy:
1. absorpcję innowacji,
2. eliminację innowacji – zastąpienie danej innowacji inną

Łukaszewicz A., Rozwój społeczno-gospodarczy, studia o strategii i planowaniu, PWE,
Warszawa 1979, s. 42-45.
63
Rogers E. M., Diffusion of Innovations, The Free Press, New York 1995, s. 5.
62
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W odniesieniu do innowacji najnowszych, nieposiadających jeszcze bezpośredniej konkurencji, niektórzy wskazują na istnienie jedynie pierwszej fazy
procesu dyfuzji – czyli absorpcji innowacji, co może zostać wytłumaczone
faktem braku wystąpienia fazy eliminacji na obecnym etapie cyklu funkcjonowania danej innowacji. 64
P. Niedzielski i E.Stawasz w wydanym przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości Słowniku pojęć dotyczących innowacyjności odwołują się
do absorpcji nowych rozwiązań (innowacji) określając etapy procesu innowacyjnego jako65:
• kreowanie twórczych idei,
• wdrażanie pomysłów w procesy przedsiębiorstwa i kierowanie ich
rozwojem,
• absorpcja i adaptacja nowych rozwiązań,
• dyfuzja innowacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa i budowanie nowych udoskonaleń.
Według A. Łukaszewicza proces absorpcji postępu technicznego może
przyjąć dwie różne formy:66
1. forma bierna – wówczas w danym systemie gospodarczym zdolności absorpcyjne są ograniczone, są niedogodne warunki organizacyjne i
kwalifikacyjne do transferu i absorpcji nowych technologii, istnieje silny
tradycjonalizm postaw jednostek i grup społecznych,
2. forma czynna – znaczne rozwinięcie zdolności absorpcyjnych, system sprawny do absorpcji odpowiednich dla siebie form postępu technicznego, a dodatkowo zdolność do transferu na zewnątrz wytwarzanych
przez siebie rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
I chociaż A. Łukaszewicz odnosił się do absorpcji postępu technicznego
w systemie gospodarczym, przyjęty przez niego podział może zostać z powodzeniem zastosowany do absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie. A zatem
podział na bierną i czynną formę absorpcji innowacji będzie przyjętym podziałem zastosowanym w przeprowadzonym badaniu.

64
Wiśniewska J., Teoretyczne aspekty rozprzestrzeniania się innowacji, [w:] Janasz W.,
Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005,
s. 66.
65
Red. Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 31.
66
Łukaszewicz A., Rozwój społeczno-gospodarczy…, op cit., s. 46-50.
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Podział taki był też opisywany przez K. Witkowskiego w kontekście rozwoju układów terytorialnych jako występowanie dwóch podstawowych poziomów absorpcji innowacji:
• absorpcja bierna – zdolność regionu lub obszaru do przyjęcia pozytywnej odpowiedzi ryków docelowych, w tym inwestorów, na podejmowane działania,
• absorpcja czynna – zdolność do kreowania i rozwoju następstw podejmowanych działań poprzez wykorzystanie i wzmacnianie efektu
synergicznego.67
Dodać należy także, że wg Witkowskiego absorpcja innowacji to ogólnie
wchłanianie, przyjmowanie innowacji, z kolei dyfuzja jest łączona z rozprzestrzenianiem, rozpowszechnianiem innowacji.
Znając podział na rodzaje absorpcji warto się zastanowić nad tym, jakie
są czynniki wpływające na absorpcję innowacji w przedsiębiorstwie. W modelu zaprezentowanym przez M. Fiol pojemność absorpcyjna w organizacji
jest pobudzana przez wewnętrzne czynniki (np. kultura organizacyjna) i przez
czynniki zewnętrzne (dyfuzja wiedzy). Zdolność do innowacji stymuluje rozwój produktów i procesów oraz przyspiesza cykl rozwojowy w przedsiębiorstwie. W tym modelu istnieje stałe napięcie pomiędzy potencjałem do absorpcji oraz zdolnością do tworzenia innowacji.
J. Farrel oraz G. Salonel na podstawie modelu opartego na teorii gier
strategicznych uznali, iż całkowite rozprzestrzenienie się konkretnej innowacji
(rozumiane jako powszechna absorpcja) hamuje absorpcję dalszych innowacji.
Oznacza to, że każda innowacja konkuruje najpierw z wynalazkami, nowościami już wdrożonymi w danej firmie, które stały się standardem technologicznym, a po jakimś czasie dana innowacja stanie się sama standardem
i wówczas będzie konkurowała z innowacjami nowszymi.68
Wykonane przez K. Waśniewskiego badania empiryczne przy pomocy
modeli absorpcji innowacji wskazały na zależność pomiędzy działalnością
innowacyjną oraz produkcją konwencjonalną. Produkcja konwencjonalna
posiada określoną pojemność absorpcyjną rozumianą jako zdolność do przyswajania strumienia innowacji w jednostce czasu. Przekraczanie granic pojemności absorpcyjnej lub dochodzenie do nich osłabia sektor małych i średnich

67
Witkowski K., Czynniki konkurencyjności regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego, „Ekonomia” 2002, nr 5, s. 166-167.
68
Farrel J., Saloner G., Standarization, compatibility and innovation, “Rand Journal of
Economics”, nr 16, 1985, s. 70-83.
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przedsiębiorstw i powoduje opóźnienie tych firm wobec dużych firm, które
aspirują do bycia przywódcami technologicznymi.69 Waśniewski wskazuje,
iż rozprzestrzenianie się innowacji opiera się na zachowaniach absorpcyjnoadaptacyjnych ze strony przedsiębiorstw. Nawet absorpcja innowacji spoza
firmy wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów i dokonywania zestawień
kosztów z korzyściami. Sektor przedsiębiorstw dzieli się na podmioty o różnym czasie reakcji na zmiany technologiczne. Szybsze tempo przeprowadzania procesów innowacyjnych wiąże się z koniecznością ponoszenia wyższych
kosztów przez firmy dokonujące absorpcji innowacji.70
Absorpcja innowacji nie jest procesem uniwersalnym, zmienia się
w zależności od podmiotu. Niektóre z nich uzyskują szybką akceptację, a ich
implementacja jest gwałtowna. Dla innych proces ten może przebiegać powoli i ostatecznie objąć długi okres czasu. Przykładowo, absorpcja technologii
telefonów bezprzewodowych trwała dłużej niż telefonii komórkowej. Oba
produkty były nowe i innowacyjne, jednak nie odznaczały się takim samym
potencjałem dla akceptacji ze strony odbiorcy.
Na wchłanianie innowacji wpływ ma szereg czynników socjo-ekonomicznych, technologicznych, kulturowych, czy prawnych. Nie bez znaczenia
jest również oddziaływanie uwarunkowań indywidualnych, takich jak zmienne psychologiczne i demograficzne. Są to siły, które w większości przypadków nie są kontrolowalne. Istnieją jednak również inne czynniki, na które
można wywierać zdecydowanie większy wpływ. Mowa tu np. o komunikacji międzyludzkiej. Może być ona wykorzystana przez sprawnego menadżera,
który wpływając w ten sposób na adresatów innowacji, ułatwia i przyspiesza
jej akceptację i absorpcję. Oprócz tego, istnieją także pewne cechy samej innowacyjności, które mogą mieć wpływ na proces wchłaniania. Naukowcy zidentyfikowali pewne określone czynniki, które mogą działać jak mechanizmy
wyzwalające, bądź też hamujące absorpcję innowacji71.
Wyżej wspomniane mechanizmy wyzwalające/wspomagające wchłanianie nowatorskich rozwiązań (np. nowych technologii), najczęściej identyfikuje się w literaturze przedmiotu, jako72:

69
Waśniewski K., Procesy tworzenia i absorpcji innowacji w gospodarce, praca doktorska,
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 119.
70
Ibidem, s. 169-170.
71
http://nptel.iitm.ac.in/courses/110105029/pdf%20sahany/module%208l40.pdf
(dostęp 26 marca 2013r.)
72
Bajdak A., Internet w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2003, s. 59-60; Sonnenwald D. H., Maglaughlin K. L., Whitton M. C., Using Innovation Diffusion
Theory to Guide Collaboration Technology Evaluation: Work in Progress [w:] Proceedings of the 10th
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• Względna przewaga
Względna przewaga innowacji, poprzez oferowanie czegoś, co nie było
dotychczas dostępne, przyspiesza proces absorpcji. Siłę oddziaływania tego
czynnika warunkuje stopień, w jakim nowatorski produkt/usługa/technologia jest unikatowy i trudno zastępowalny przez dostępne substytuty73. Innowacje zapewniające przewagę nad istniejącymi alternatywami, mają dla firmy
wyższą wartość. Im bardziej radykalną zmianę oferują, tym posiadają wyższy
potencjał uzyskania względnej przewagi i tym szybciej zachodzi ich absorpcja
i dyfuzja w strukturach przedsiębiorstwa. Źródeł owej przewagi upatrywać
można w modyfikacjach produktu/usługi/technologii (nadających nowych
wartości użytkowych, jakościowych itp.), niższej cenie (lepsza umowa, zniżki,
warunki płatności, gwarancja, wymiana itp.), lepszej dostępności (np. w formie elektronicznej), bądź usprawnionej komunikacji. Przykładami innowacji
dającymi względną przewagę mogą być m.in. biblioteki elektroniczne w stosunku do tradycyjnych, czy bankomaty zamiast kas bankowych74.
• Kompatybilność
Zgodność innowacji z otoczeniem, strukturą i ogólną charakterystyką
funkcjonowania jej adresata/nabywcy75 również wpływa na proces absorpcji.
Kompatybilność produktu/usługi/technologii ukazuje, w jakim stopniu
odpowiada on potrzebom przedsiębiorstwa i czy jest zgodny z jego systemami
norm i wartości, doświadczeniami76 77, kulturą organizacyjną, istniejącą infrastrukturą itp. Im wyższa jest wartość tego czynnika i im mniej zmian będzie
trzeba wprowadzić, aby dokonać implementacji innowacji, tym szybsze jest
jej wchłanianie i rozprzestrzenianie się78.

IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, 2001, s. 114; Hall B. H., Innovation and Diffusion, Working Paper 10212, January 2004,
s. 4-5; Khorshidi M. F., Rajab-Baigy H., Determinates of Innovation Adoption, A Case Report
of Sadaf Plastic Sima Company, „European Journal of Economics, Finance and Administrative
Sciences, Issue 48, 2012, s. 144-147.
73
Weafer-Schiarizza S. , Nwachukwu H., Cressman D., Diffusion of Innovations [prezentacja multimedialna], 2011, s. 9.
74
http://nptel.iitm.ac.in/courses/110105029/pdf%20sahany/module%208l40.pdf
(dostęp 26 marca 2013r.)
75
Hall B. H., Innovation and Diffusion… op. cit., s. 5.
76
Sonnenwald D. H., Maglaughlin K. L., Whitton M. C., Using Innovation Diffusion
Theory… op. cit., s. 115.
77
Khorshidi M. F., Rajab-Baigy H., Determinates of Innovation Adoption… op. cit.,
s. 145.
78
Robinson L., A summary of Diffusion of Innovations, January 2009, s. 2.
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• Złożoność
Stopień złożoności zakupu i użytkowania nowatorskiego produktu/
usługi/technologii, także wpływa na proces absorpcji. Im łatwiej jest zrozumieć i użytkować nowy składnik przedsiębiorstwa, tym szybciej zyska on
powszechną akceptację79. Czynnik ten łączy się również w pewnych sferach
z kompatybilnością, bowiem złożoność innowacji musi odpowiadać warunkom, w jakich zachodzić będzie jej absorpcja i dyfuzja (np. młodzi pracownicy
prawdopodobnie łatwiej i szybciej przystosują się do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych niż przedstawiciele starszego pokolenia).
• Przystępność dla nabywcy
Akceptacja i absorpcja innowacji zależne są także od łatwości, z jaką dany
produkt/usługa/technologia mogą zostać przetestowane i wypróbowane80. Im
wyższa wartość przystępności danego elementu, tym skuteczniejsze jest jego
wchłanianie przez przedsiębiorstwo. Dzieje się tak dlatego, że odbiorca innowacji dostaje szansę jej wypróbowania i oceny oraz może zdecydować o
jej przyjęciu bądź odrzuceniu. Zachęta może odbywać się np. poprzez dostarczanie darmowych próbek, wersji demonstracyjnych lub testowych itp.
Dodatkowe wsparcie innowacji, zapewnione np. przez dogodniejsze warunki
gwarancyjne, także przyspieszają proces absorpcji i dyfuzji81.
• Możliwość obserwowania
Czynnik ten odnosi się do stopnia, w jakim można zaobserwować zalety,
płynące z wdrażania nowatorskich rozwiązań82. Im wyższa jest jego wartość,
tym wchłanianie innowacji jest szybsze i łatwiejsze83.
Wszystkie wymienione powyżej elementy związane są z produktami/
usługami /technologiami o znamionach innowacyjności, jednak zależą od
sposobu, w jaki postrzegane są przez odbiorców. Zidentyfikowane czynniki
mogą znaleźć zastosowanie zarówno w stosunku absorpcji innowacyjności
przez społeczeństwo/klienta detalicznego (absorpcja jest wtedy rozumiana,
jako akceptacja innowacji, jej przyjęcie, zgoda i przyzwolenie na jej wprowadzenie), jak również wchłanianie jej przez organizację.
Vaccaro V. L., Ahlwat S. , Cohn D. Y., Diffusion of Innovation, Marketing Strategies,
and Global Consumer Values for a High Technology Product, „International Journal of Business
Strategy”, Vol. 10, No. 3, 2010, s. 118.
80
Sonnenwald D. H., Maglaughlin K. L., Whitton M. C., Using Innovation Diffusion
Theory… op. cit., s. 115.
81
http://nptel.iitm.ac.in/courses/110105029/pdf%20sahany/module%208l40.pdf
(dostęp 26 marca 2013r.)
82
Vaccaro V. L., Ahlwat S. , Cohn D. Y., Diffusion of Innovation… op. cit., s. 119.
83
Robinson L., A summary of Diffusion…op. cit., s. 2.
79

114

Rozdział 3

Rola kapitału intelektualnego
w absorpcji innowacji

Związek kapitału intelektualnego z innowacyjnością wydaje się niemal
oczywisty. Według T.A. Stewart’a kapitał ludzki generuje innowacje poprzez nowe produkty i usługi lub poprzez poprawę procesów biznesowych.
R. Hermans oraz I. R. Kauranen twierdzili, iż odpowiedni kapitał intelektualny umożliwia firmie kreowanie innowacji i komercyjne ich wykorzystanie
i jest to główne źródło przyszłych zysków, szczególnie w zaawansowanych
technologicznie przemysłach. N. Bontis w 1999 roku twierdził, iż kapitał
ludzki jest ważny, gdyż jest źródłem innowacji i strategicznego odnowienia,
pochodzącego przykładowo z burzy mózgów w laboratorium naukowym, marzeń w biurze, wyrzucania starych plików, re-inżynierii nowych procesów, czy
poprawie umiejętności osobistych. Istotą kapitału ludzkiego jest inteligencja
członków danej organizacji. E. Webster wskazywała na powiązanie wydatków
na innowacje (obok wydatków na marketing, zarządzanie, szkolenia personelu czy profesjonalny rozwój) z inwestycjami w niematerialne zasoby przedsiębiorstwa. L.Edvinsson i M.S. Malone podkreślali, że kapitał ludzi zawiera wiedzę, umiejętności, innowacyjność i zdolność pracowników przedsiębiorstwa
do mierzenia się z zadaniami, ale jednocześnie podkreślali, iż kapitał ludzki
nie może być własnością firmy.
Skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, czy zarządzanie kapitałem intelektualnym jest często upatrywane jako
sposób na wspieranie wdrażania innowacji w firmie. Natomiast wyższy poziom kapitału ludzkiego jest łączony z bardziej innowacyjnymi pomysłami,
wyższą produktywnością pracowników lub wyższymi wynagrodzeniami.
Kompetencje, wykształcenie i umiejętności zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób umożliwiają zmianę praktyki, prowadzą do obmyślania innowacyjnych rozwiązań istniejących problemów.
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Założenia modelu teoretycznego
Ponieważ w literaturze przedmiotu nie ma odgórnie przyjętych klasyfikacji, na potrzeby przeprowadzonego badania empirycznego, konieczne jest
ustalenie struktury kapitału intelektualnego, typów innowacji oraz rodzajów
absorpcji.
Na podstawie rozeznania literaturowego dostrzeżono, iż pomimo różnic
w poszczególnych klasyfikacjach, większość autorów dzieli kapitał intelektualny na trzy główne składowe: kapitał ludzki, strukturalny / organizacyjny oraz
relacyjny / społeczny.
Rys. 3.1 Przyjęta w badaniu struktura kapitału intelektualnego

Źródło: Opracowanie własne

Na potrzeby niniejszego badania został założony następujący podział kapitału intelektualnego na poszczególne składowe (rys. 3.1)
• kapitał ludzki – tu zaliczamy wiedzę pracowników, umiejętności,
zdolności i doświadczenie, a także jakość przywództwa, umiejętności
komunikacyjne i strategiczne kadry kierowniczej,
• kapitał strukturalny – określany też jako organizacyjny, obejmujący
m.in. patenty, licencje, narzędzia IT, dokumentowanie procesów, kulturę organizacyjną,
• kapitał społeczny – określany też jako relacyjny lub kliencki, obejmuje m.in. sieć dostawców, dystrybutorów, rozległość kontaktów, marka,
zaufanie klientów, a także lojalność klientów, relacje z nimi i wizerunek
firmy.
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Z kolei w odniesieniu do klasyfikacji innowacji, istnieje znacznie więcej różnic pomiędzy różnymi źródłami. Z uwagi na istniejące zróżnicowania
w charakterze innowacji na potrzeby pracy przyjęto podział innowacji zgodny
z klasyfikacją Oslo Manual opracowany przez OECD i Eurostat. Zgodnie
z tą metodologią wyróżniamy cztery typy innowacji: innowacje produktowe,
procesowe, marketingowe i organizacyjne.
Rys. 3.2. Przyjęta w badaniu klasyfikacja innowacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia
i interpretacji danych dotyczących innowacji., OECD, Eurostat, Wydanie trzecie (PL),
Warszawa 2008, s. 48.

W odniesieniu do pojęcia innowacji na potrzeby badania istotne było
również doprecyzowanie pojęcia absorpcji innowacji. Śladami A. Łukaszewicza przyjęto podział na absorpcję bierną i czynną przyjmując założenia:
• absorpcja bierna – zdolność do przyjęcia innowacji, wchłanianie innowacji tworzonych przez liderów technologicznych i przekładanie ich
na nowe metody wytwórcze. Będzie to innowacyjność na poziomie firmy, rynku, branży lub regionu.
• absorpcja czynna – tworzenie własnych innowacji, rozwój działalności innowacyjnej, zdolność do kreowania i rozwoju innowacji na poziomie krajowym lub ogólnoświatowym.
Zamieszczony poniżej poglądowy rysunek prezentuje potencjalne interakcje, które będą przedmiotem badania (rys. 3.3).
Podstawowym celem pracy jest zbadanie wpływu kapitału intelektualnego (kapitału ludzkiego, strukturalnego i społecznego) na absorpcję innowacji
(czynnej i biernej) uwzględniając poszczególne typy innowacji (produktową,
procesową, marketingową i organizacyjną).
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Rys. 3.3. Interakcje kapitału intelektualnego, absorpcji innowacji i innowacji

Źródło: Opracowanie własne

Rola kapitału intelektualnego w innowacyjności
przedsiębiorstw
Chociaż obecnie w literaturze przedmiotu coraz częściej jest podejmowana tematyka kapitału intelektualnego w kontekście jego wpływu na innowacyjność, to jednak najczęściej są to ogólne teorie nie mające potwierdzenia
empirycznego. Z drugiej strony podejmowane dotychczas próby badań empirycznych najczęściej odnosiły się do wąskiej branży, do jednego składnika kapitału intelektualnego (np. jedynie do kapitału społecznego) lub do jednego
typu innowacyjności np. innowacyjności organizacyjnej. I chociaż tematyka
kapitału intelektualnego jest już bardzo obszerna, to ciągle jest niewiele analiz dotyczących powiązań kapitału intelektualnego z innowacjami. Niniejszy
rozdział zawiera przegląd literatury przedmiotu pod kątem wpływu kapitału intelektualnego na innowacje. Odwołuje się do pojęć wprowadzonych we
wcześniejszych rozdziałach, jednak skupia się na roli kapitału intelektualnego
i jego poszczególnych elementów składowych w prowadzeniu działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw. W tym rozdziale zostanie zachowany układ
spójny z przyjętą na potrzeby badania strukturą kapitału intelektualnego,
a zatem na początku zostaną zaprezentowane wyniki najważniejszych badań
– obejmujących kapitał intelektualny i jego wpływ na innowacyjność. W dalszych częściach będą przedstawione wyniki badań odnoszących się do części
poruszanych zagadnień, czyli jedynie do jednego elementu kapitału intelektualnego lub tylko do wybranych typów innowacyjności.
Już w 1986 roku R. D. Dewar oraz J. E Dutton starali się empirycznie
przetestować, czy różne modele są przydatne do predykcji absorpcji procesu innowacji opartej na wysokim zaangażowaniu nowej wiedzy (radykalne
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innowacje) lub na niskim wykorzystaniu nowej wiedzy (przyrostowe innowacje). Wyniki pochodzące z 40 fabryk obuwia sugerowały, że rozległe pokłady wiedzy mierzone liczbą technicznych specjalistów są istotne dla absorpcji obydwu typów innowacji. Większe firmy posiadały więcej technicznych
specjalistów i absorbowały więcej radykalnych innowacji. Jednak badania nie
potwierdziły istnienia związku pomiędzy absorpcją żadnego typu innowacji
i zdecentralizowanym procesem podejmowania decyzji, nastawieniem kadry
zarządzającej na zmiany i otwartym podejściem do zewnętrznych informacji.
Inwestycje w kapitał ludzki utożsamiany przez technicznych specjalistów okazały się być istotnym czynnikiem ułatwiającym techniczny proces absorpcji
innowacji.
Jednymi z najbardziej znanych w literaturze przedmiotu badań wpływu kapitału intelektualnego na innowacyjność są badania wykonane przez
M. Subramaniam’a i M. A. Youndt’a. W badaniach na 93 przedsiębiorstwach
z różnych branży poddano analizie, jaki wpływ mają aspekty intelektualne
składające się z kapitału ludzkiego, organizacyjnego i społecznego, na możliwości innowacyjne (ang. innovative capabilities) przedsiębiorstw. I chociaż
w badaniu uwzględniono podział kapitału intelektualnego na poszczególne
składowe, to innowacyjność była uwzględniona jako możliwości innowacyjne: przyrostowe lub radykalne. Postawiono cztery hipotezy badawcze:
H1. Im większy kapitał organizacyjny przedsiębiorstwa, tym większe są
jego możliwości do innowacji przyrostowych.
H2. Im większy kapitał społeczny organizacji, tym silniejszy wpływ kapitału organizacyjnego na zdolności do innowacji przyrostowych.
H3. Im większy kapitał ludzki przedsiębiorstwa, tym większa będzie
zdolność do radykalnych innowacji.
H4. Im większy kapitał społeczny organizacji, tym silniejszy będzie
wpływ kapitału ludzkiego na zdolność do radykalnych innowacji.
W trakcie badania okazało się, iż:
• kapitał organizacyjny wpływa pozytywnie na przyrostowe możliwości
innowacyjne – wiedza zgromadzona w firmie w postaci patentów, baz danych, struktur, systemów wspiera możliwości innowacji przyrostowych,
• kapitał ludzki był negatywnie powiązany z radykalnymi możliwościami innowacyjnymi, co sugerowało, że indywidualna wiedza nie ma
istotnego wpływu dla rozwoju innowacyjności,
• kapitał ludzki w interakcji z kapitałem społecznym wykazuje się pozytywnym wpływem na radykalne możliwości innowacyjne, a zatem
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dopiero powiązanie indywidualnej wiedzy w sieć, dzielenie się nią poprzez relacje biznesowe może wpłynąć na zdolność do radykalnych innowacji; sama wiedza pracowników, bez sieciowania, ma niewielkie znaczenie dla innowacyjności,
• kapitał społeczny odgrywał kluczową rolę w obydwu typach innowacyjności poprzez swój pozytywny wpływ na przyrostowe i radykalne
możliwości innowacyjne – podkreśla to kluczowe znaczenie powiązań,
zależności i sieci współpracy dla kreowania innowacyjności.
Odmienne wyniki dotyczące kapitału ludzkiego otrzymała M. Delgado wykazując pozytywny wpływ kapitału ludzkiego na istnienie radykalnych
innowacji. Badania zostały przeprowadzone na grupie 251 kluczowych menadżerów z hiszpańskich przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora wysokiej
i średnio-wysokiej technologii. W założeniach podzielono kapitał intelektualny na pięć części: kapitał ludzki, organizacyjny, technologiczny, relacyjny
i społeczny. Badano wpływ poszczególnych typów kapitału intelektualnego
w wyjaśnianiu istnienia innowacji radykalnych i przyrostowych. Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań obejmują:
• kapitał ludzki zdaje się w większym stopniu wyjaśniać istnienie innowacji radykalnych niż przyrostowych – wnioski odwrotne od uzyskanych przez Subramaniam i Youndt,
• wychodząc z założenia, że inwestycje w kapitał ludzki mogą pozytywnie wpływać na adaptację innowacji radykalnych wykazano, że istnieje
pozytywny i znaczący wpływ kapitału ludzkiego na innowacje przyrostowe, a kapitał ludzki może odegrać kluczową rolę w rozwoju innowacji
technologicznych w firmie (zarówno przyrostowych, jak i radykalnych),
• kapitał organizacyjny i technologiczny wyjaśnia bardziej charakter
innowacji przyrostowych niż radykalnych,
• kapitał relacyjny i kapitał społeczny wydają się wyjaśniać w większym
stopniu istnienie innowacji przyrostowych niż radykalnych pokazując, iż
wiedza instytucjonalna wzmacnia istniejącą w firmach wiedzę,
• kapitał technologiczny ma najsilniejszą moc, spośród wszystkich
komponentów kapitału intelektualnego, wyjaśniającą istnienie innowacji przyrostowych,
• kapitał relacyjny pozytywnie wpływa na innowacje radykalne wykazując, że interakcje z klientami, dostawcami i partnerami mogą
zwiększyć zdolności do rozwoju innowacji radykalnych, jednak kapitał
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relacyjny odgrywa bardziej istotną rolę, gdy firma koncentruje się na
wprowadzaniu innowacji przyrostowych,
• kapitał społeczny wydaje się mieć większy wpływ na powstawanie
innowacji przyrostowych niż radykalnych, nieformalne relacje pomiędzy
pracownikami, wymiana doświadczeń, wiedzy, pomysłów i informacji
mogą się przyczynić do uzyskania lepszych wyników firmy z punktu widzenia poprawy innowacyjnych produktów i procesów,
• kapitał ludzki w powiązaniu z kapitałem relacyjnym w znaczący sposób wpływa na powstawanie radykalnych innowacji, utrzymywanie głębokich relacji z klientami, dostawcami i partnerami przy wysokim poziomie kapitału ludzkiego będzie prowadził do powstawania innowacji
przełomowych, gdyż pracownicy posiadający doświadczenie, umiejętności, wykształcenie będą mogli nauczyć się lub wykorzystać nową wiedzę.
Oznacza to istotną rolę pracowników w kształtowaniu zdolności absorpcyjnych w kierunku przyswojenia nowej wiedzy w celu wprowadzenia
radykalnych innowacji, gdy firma utrzymuje zewnętrzne powiązania.
Na potrzeby niniejszej pracy zostanie przyjęty inny podział kapitału intelektualnego, nie na pięć, a jedynie na trzy elementy. Kapitał zdefiniowany
przez Delgado jako relacyjny i społeczny zostały połączone w jedną kategorię,
nie dokonano też rozróżnienia kapitału technologicznego jako oddzielny element kapitału intelektualnego. Z tego powodu inne mogą wyjść oczekiwane
relacje. Dodatkowo badania przeprowadzone przez Delgado prowadziły do
innych wyników niż innych autorów, z tego względu warto jest przeprowadzić własną weryfikację. Warto też dodać, iż podział na innowacje radykalne
i przyrostowe nie będzie stosowany w niniejszej pracy m. in. z uwagi na rozbieżności definicyjne pojęcia innowacje radykalne. Został przyjęty podział na
innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne.
Związek pomiędzy kapitałem intelektualnym a innowacyjnością rozróżnioną na innowacje przyrostowe oraz radykalne był badany również przez
A.N.Amiri, G.Jandaghi oraz M. Ramezan. Opracowali model zależności
pomiędzy kapitałem intelektualnym i wymiarem innowacyjności (rys. 3.4).
Badanie wykonane na grupie pracowników departamentów badań
i rozwoju wykazało, że kapitał ludzki ma pozytywny wpływ na innowacje
(zarówno radykalną, jak i przyrostową), podobnie kapitał relacyjny i kapitał
strukturalny okazał się mieć pozytywny wpływ na innowacje. Oznacza to, że
poprawa kapitału intelektualnego w organizacji może spowodować wzrost
innowacji (radykalnych i przyrostowych). Autorzy podkreślali, że badanie
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potwierdziło zależności odkryte z badań literatury i miało na celu pokazanie
możliwości empirycznego sprawdzenia istotności tematów zarządzania wiedzą,
kapitału intelektualnego, innowacji. Podkreślono, iż uczenie się kreuje wiedzę
w organizacji, a jeśli wiedza jest stosowana i przekazywana pomiędzy ludźmi i zespołami, kapitał intelektualny podniesie swoja wartość w organizacji.
W badaniach pojawiło się też stwierdzenie, iż końcowym wynikiem kapitału
intelektualnego jest innowacyjność.
Rys. 3.4. Związek między kapitałem intelektualnym a innowacyjnością

Źródło: Amiri A.N., Jandaghi G., Ramezan M., An Investigation to the Impact of
Intellectual Capital on Organizational Innovation, “European Journal of Scientific Research”, Vol.64, No.3, EuroJournals Publishing, 2011, s. 474.

Pewien rodzaj wstępnego badania wpływu kapitału intelektualnego na
innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach został wykonany także
przez R. Ngah i A.R.Ibrahim. Kapitał intelektualny został zdefiniowany jako
dążenie do efektywnego wykorzystania wiedzy w postaci gotowego produktu
w odróżnieniu od informacji rozumianej jako surowy materiał. Badanie zostało wykonane na bardzo małej grupie (12 osób) i jest raczej wstępem do dalszych badań, miało na celu wykonanie spojrzenia na grupę malezyjskich MŚP
w celu sprawdzenia ich rozumienia pojęć kapitał intelektualny oraz innowacyjność. Kapitał intelektualny jest tu rozumiany jako kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny. Większość innowacji pojawiających się w małych i średnich
przedsiębiorstwach w Malezji została określona jako powiązana z produktami
i usługami. Kapitał ludzki okazał się być istotnym elementem kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Firmy z sektora MSP
122

ROLA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ABSORPCJI INNOWACJI

walczące o przeżycie w małej skali są kreatywne, agresywne w wykorzystywaniu okazji i zwiększaniu produkcji powyżej poziomu oferowanego przez
konkurencję. Niewielka wielkość przedsiębiorstwa stwarza również okazję do
budowy przyjacielskiej atmosfery, do bycia kreatywnym i zawiązywania sieci kontaktów umożliwiających bliską współpracę pracowników. W zakresie
kapitału relacyjnego małe i średnie przedsiębiorstwa zostały ocenione jako
mocno nastawione na klienta i obawiające się działań konkurencji.
M.Zerenler, S. Hasiloglu i M.Sezgin przeprowadzili badania na grupie
92 menadżerów działów marketingu, badań i rozwoju i produkcji, przy 76
ważnych odpowiedziach i 16 nieważnych. Celem badań było zbadanie wpływu kapitału intelektualnego w tureckim przemyśle motoryzacyjnym na wydajność innowacyjną, przy uwzględnieniu tempa wzrostu branży. Przyjęto, iż
kapitał intelektualny składa się z trzech składników: kapitału pracowników,
kapitału strukturalnego oraz kapitału klienta, gdzie:
• kapitał pracowników został zdefiniowany jako suma wiedzy, umiejętności, doświadczenia, zdolności, postaw, mądrości, kreatywności, zaangażowania itp. pracowników. Założono, że firma może zwiększać swoją
innowacyjność poprzez kapitał swoich pracowników.
• kapitał strukturalny zdefiniowano jako zasoby organizacji, które nie
mogą być wyniesione przez pracowników, czyli: zdolności organizacyjne,
systemy zarządzania wiedzą, systemy wynagrodzeń, systemy informatyczne, bazy danych, procesy operacyjne, filozofie menedżerskie, kultura
organizacyjna, zdjęcia firmowe, patenty, znaki towarowe itp. Założono,
iż możliwe jest zwiększenie innowacyjności przez kapitał strukturalny.
• kapitał klienta został zdefiniowany jako połączenia, interakcje, relacje,
powiązania, bliskość, wartość firmy i więź pomiędzy daną firmą a jej
klientami, również tymi dalszymi klientami, partnerami strategicznymi
lub innymi interesariuszami zewnętrznymi. Założono, iż firma może
zwiększyć wydajność innowacji poprzez kapitał klienta.
Przyjęto założenie, iż gdyby firma posiadała więcej intelektualnego kapitału, miałaby lepszą wydajność innowacji. Wydajność innowacji została określona poprzez: liczbę innowacji, prędkość innowacji, poziom innowacyjności
(nowość lub nowość w aspekcie technologicznym) oraz fakt bycia pierwszym
na rynku. Dodatkowo jednoczesne spełnienie ostatnich dwóch kryteriów
(nowość oraz bycie pierwszym) zostało traktowane jako wykrycie radykalnych
innowacji. Tempo wzrostu branży zdefiniowano jako stopę wzrostu całkowitej sprzedaży rocznej w branży i zostało odczytane ze statystyk tureckich.
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Badanie potwierdziło pozytywny wpływ wszystkich trzech typów kapitału
intelektualnego na wydajność innowacji. Dodatkowo uznano, iż tempo wzrostu przemysłu motoryzacyjnego jest istotnym czynnikiem pozwalającym na
odkrywanie, czy pozytywne relacje pomiędzy kapitałem intelektualnym i wydajnością innowacji są silniejsze (czy słabsze), kiedy stopa wzrostu przemysłu
jest wyższa.
W odniesieniu do badań obejmujących jedynie jeden element kapitału
intelektualnego, stosunkowo najczęściej pojawiają się badania dotyczące kapitału ludzkiego, jako jednego z kluczowych elementów kapitału intelektualnego. S. Scicchitano wykazywał, iż firmy, które oferują specjalistyczne programy
szkoleniowe związane z technologiami zwykle w łatwiejszy sposób wprowadzają nowe technologie. Z drugiej strony autor wskazał też, że przedsiębiorstwa preferują ogólno-technologiczne szkolenia wówczas, gdy przekładają
się one na kapitał ludzki, produktywność i przeciętny poziom edukacji jest
wysoki, zaś koszty szkolenia i udział pracowników zaangażowanych w prace
badawcze są niewielkie. Ponieważ kapitał ludzki może wpływać na wzrost gospodarczy poprzez wdrażanie nowych technologii, polityka rządowa powinna
zapewnić szkolenia technologiczne jako uzupełnianie luk w kapitale ludzkim
wynikających z kształcenia na poziomie szkolnym. Rząd powinien zapewnić
dostęp do szkoleń umożliwiających kształcenie najniżej wykwalifikowanych
pracowników, przez subsydiowanie firm, które mogą podnieść umiejętności
tych pracowników poprzez programy szkoleniowe.
H. Santos-Rodrigues, P.F. Dorrego I C.M. Jardon przeprowadzili badania wpływu kapitału ludzkiego na innowacyjność przedsiębiorstw. Badaniem
objęto 68 firm z sektora producentów części samochodowych z obszaru północnej Hiszpanii i północnej Portugalii. Badanie to było częścią szerszego
badania wpływu kapitału intelektualnego na innowacyjność, jednak kapitałowi ludzkiemu poświęcono szczególną uwagę. Postawiono hipotezę, że kapitał ludzki jest pozytywnie skorelowany z innowacyjnością firm rozumianą
zarówno jako innowacyjność produktową, procesową, jak i dotyczącą zarządzania. Wykonana analiza czynnikowa pozwoliła pogrupować 16 zmiennych
w 3 główne czynniki określone jako :
• tworzenie i kreacja wiedzy – czynnik obejmujący: szkolenia, uzdolnienia i umiejętności pracowników, wartość kreatywności, potencjału
firmy, satysfakcja pracowników z pracy w firmie,
• postawy innowacyjne – czynnik obejmujący: postawy innowacyjne
firmy, menadżerów i pracowników; idee, rozwój inwencji oraz innowacje
124

ROLA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ABSORPCJI INNOWACJI

jako cel firmy; chęć dokonywania zmian przez menadżerów, wpływ kadry zarządzającej na innowacyjność pracowników, budowa wartości firmy przez pracowników,
• bodźce dla innowacji – czynnik pokazujący, w jakim stopniu pracownicy pokazują gotowość do innowacji i jak firma wspiera ich inicjatywy.
Badanie potwierdziło wpływ czynnika „bodźce dla innowacji” oraz
„postawy innowacyjne” jako zmienne kapitału ludzkiego wpływające w sposób istotny i pozytywny na innowacyjność produktową i procesową. Jednak nie została wykazana zależność pomiędzy „tworzeniem i kreacją wiedzy”
a zdolnością do innowacyjności procesowej i produktowej. Jest to zaskakujący
wniosek, gdyż niektóre źródła literaturowe (np. Nonaka i Takeuchi) pokazują,
iż wiedza jest istotą innowacji.
Badania nad kapitałem ludzkim prowadzili też S. A.Snell i J.W.Dean Jr,
chociaż były one bardziej ukierunkowane w stronę badania relacji pomiędzy
zaawansowaną technologią produkcji, kontrolą zapasów „just-in-time” oraz
jakością zarządzania. W prowadzonych pracach podkreślali kluczową rolę
genialnych, zmotywowanych i doświadczonych pracowników we wszystkich
procesach innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Uznawali, iż kapitał ludzki jest
głównym źródłem dla rozwoju nowych pomysłów i wiedzy. Doceniali rolę
edukacji, szkoleń, nagród dla pracowników w celu zapewnienia ich wszechstronnego rozwoju, lepszego zmotywowania i przystosowania do działań na
rzecz pomyślnego rozwoju firmy.
W literaturze przedmiotu oddzielną grupę stanowią badania odnoszące się do kapitału strukturalnego i jego wpływu na innowacyjność. Badania
na temat wpływu tego elementu kapitału intelektualnego na innowacyjność
najczęściej koncentrują się na systemach informacyjnych i patentach. Wpływ
systemów informacyjnych (przykładowo wpływ technologii i procesów ułatwiających wykorzystanie i przyjęcie innowacji) na wydajność organizacji jest
już znany. Patenty są powszechnie zaliczane do dorobku procesów innowacyjnych lub do grupy potencjalnie zbywalnych elementów. W badaniach
jest widoczna luka dotycząca roli kapitału strukturalnego w innowacyjności
procesowej.
K. W. Artz i inni na podstawie badań 272 firm z 35 branży badali
wpływ badań i rozwoju, patentów i innowacyjności procesowej na wydajność
firmy. Autorzy zastanawiali się, że ze względu na wzrost poziomu konkurencji
i skrócenie cyklu życia produktu, zdolność przedsiębiorstwa do generowania
ciągłego strumienia innowacji może być ważniejsza niż wcześniej, gdyż może
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pomóc przedsiębiorstwu poprawić rentowność i utrzymać przewagę konkurencyjną. Badania dotyczyły analiz wydajności innowacji w firmie pod kątem
związku pomiędzy pracą na rzecz badań i rozwoju a jej efektami. Możliwe
wyniki dotyczyły:
1. wynalazków, które koncentrują się na rozwoju nowych pomysłów –
mierzone liczbą przyznanych patentów,
2. innowacji, rozwój i przekształcanie kreatywnych pomysłów w komercyjnie opłacalne produkty i usługi – mierzone liczbą ogłoszeń o wprowadzaniu nowych produktów.
Dodatkowo badana była zdolność firmy do korzystania z wynalazków
i innowacji, mierzona jako zwrot z aktywów (ROA) i wzrost sprzedaży. Badania te wykorzystywały wskaźniki dotyczące innowacyjności jako zmienne
niezależne, innowacyjność nie była kluczową zmienną w badaniu. Badania te
mogą być przykładem analiz własności intelektualnej będącej częścią kapitału
strukturalnego, a także innowacyjności procesowej i ich związków z wydajnością. Wydatki na badania i rozwój okazały się być pozytywnie skorelowane
z liczbą patentów. Oznacza to, że wewnętrzne zdolności badawcze, szczególnie w zakresie badań podstawowych, mogą umożliwiać przedsiębiorstwu
generowanie kreatywnych rozwiązań. Zaskakujące były wyniki dotyczące
zwiększania zysków podczas zwiększania skali wydatków na badania i rozwój,
przeczą one wielu wcześniejszym teoriom, ale są zgodne z teorią korzyści skali
w zakresie innowacji.
W ramach przyjętej koncepcji kapitału intelektualnego, ostatnim elementem jest kapitał społeczny. Niewiele było dotąd przeprowadzonych badań dotyczących wpływu kapitału społecznego na innowacyjność. Badania
przeprowadzone przez D.Narayan’a i M.F. Cassidy w Ugandzie i Ghanie pokazały, iż niektóre czynniki kapitału społecznego mogą mieć wpływ na tempo
wprowadzania nowych rozwiązań społecznych. Autorzy twierdzą, iż ich ustalenia na podstawie danych z dwóch różnych krajów pozwalają na stwierdzenie,
iż kapitał społeczny wspiera budowę społecznego dobrobytu. Optymizm, zadowolenie z życia, postrzeganie instytucji rządowych i polityczne zaangażowanie wynikają w dużym stopniu z kapitału społecznego. Z kolei zaufanie,
zaangażowanie społeczne, wolontariat, zaangażowanie w lokalne społeczności
wydają się wpływać na postawy i zachowania społeczne . Można zatem stwierdzić, iż kapitał społeczny pozytywnie wpływa na wprowadzanie innowacji
w skali kraju, przekłada się na lepsze wykorzystanie nowych rozwiązań i przyspiesza tempo ich wprowadzania.
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Z kolei W-Y. Wu, M.-L. Chang oraz C-W.Chen przeprowadzili analizy
mające na celu zbadanie pobudzania innowacji poprzez akumulację kapitału
intelektualnego, kapitału społecznego oraz orientacji przedsiębiorczej. Warto podkreślić, iż w tym badaniu kapitał społeczny nie został zdefiniowany
jako element kapitału intelektualnego zawierającego w sobie kapitał ludzki,
kapitał klientów oraz kapitał strukturalny. Przekazano 700 kwestionariuszy
do wyselekcjonowanych tajwańskich przedsiębiorstw, spośród których odpowiedzi uzyskano od 22,71 % (129 wypełnionych ankiet). Wyniki wskazują
na pośredniczącą rolę kapitału intelektualnego i wspierającą rolę orientacji
przedsiębiorczej i kapitału społecznego na innowacyjność. W szczególności
badania wykazały, iż firmy, które mają wyższy poziom kapitału społecznego
i orientacji przedsiębiorczej, mają tendencję do wzmacniania skutków wpływu
kapitału intelektualnego na innowacje. Dodatkowo wpływ podejścia przedsiębiorczego okazał się być wyższy niż wpływ kapitału społecznego (rys. 3.5).
Rys. 3.5. Model połączenia kapitału intelektualnego, innowacyjności, kapitału społecznego i orientacji przedsiębiorczej

Źródło: Wu W.-Y., Chang M.-L., Chen C.-W., Promoting innovation through
the accumulation of intellectual capital, social capital, and entrepreneurial orientation,
“R&D Management” vol. 38, is. 3, 2008, Figure 1, s. 268.

I chociaż kapitał społeczny również może wzmacniać pozytywny wpływ
kapitału intelektualnego na innowacyjność, to jednak bardziej efektywne jest
aktywne poszukiwanie nowych możliwości na zewnątrz niż tworzenie harmonijnego środowiska wewnątrz firmy. Warto podkreślić, iż badanie to jest nietypowe, gdyż prezentuje odmienny podział kapitału intelektualnego wyraźnie
wyodrębniając kapitał społeczny nie będący składową kapitału intelektualnego. Z tego powodu schemat zależności przedstawionych w badaniu będzie
inny niż wnioskowanie przeprowadzone w ramach niniejszej pracy.
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W. Tsai i S. Ghoshal badali kapitał społeczny i kreowanie wartości, pośrednio zajmując się również innowacyjnością produktową. Wyniki badania
są wsparciem dla tezy, iż kapitał społeczny ułatwia tworzenie wartości. Istotny
wpływ na wymianę zasobów miały społeczne interakcje, zaufanie i dzielenie
wspólnych wizji. Z kolei wymiana zasobów okazała się być powiązana z innowacyjnością produktową. Badania wskazały, że inwestowanie w kreację kapitału społecznego wewnątrz firmy ostatecznie tworzy jej wartość. Nieformalne
relacje społeczne wspierają produktywne wymiany zasobów, a tym samym
pozytywnie działają na powstawanie innowacji produktowych.
Po przedstawieniu badań skupionych na wpływie jednego elementu
kapitału intelektualnego na innowacyjność, warto zapoznać się z badaniami
analizującymi rolę kapitału intelektualnego w rozwoju innowacyjności produktowej i procesowej.
Do badań nad szeroko pojętą innowacyjnością procesową możemy zaliczyć prace J. Brown, który wykazywał związek pomiędzy innowacyjnością
a kapitałem intelektualnym. Innowacja była postrzegana jako interaktywny
proces zmieniający idee z badań w komercyjne produkty lub usługi, natomiast kapitał intelektualny postrzegał jako niematerialny kapitał, surowiec.
Przedstawił szczegółowe diagramy pokazujące wpływ kapitału intelektualnego na efektywność innowacji oddzielnie w sektorze wytwórczym, oddzielnie
w sektorze usługowym, pokazując siłę powiązań (silne lub słabe). W obydwu
sektorach występują silne powiązania pomiędzy :
• procesem innowacji zaliczonym do kapitału strukturalnego a skutecznością innowacji zaliczoną jako element efektywności innowacji,
• kapitałem ludzkim a pracą zespołową – obydwa elementy zaliczone
do kapitału ludzkiego,
• kapitałem ludzkim a sieciowaniem (ang. networking) rozumianym
jako kapitał relacyjny.
Słabe powiązania dotyczące obydwu sektorów obejmują zależności
pomiędzy:
• sieciowaniem rozumianym jako kapitał relacyjny a wydajnością innowacji będącą elementem efektywności innowacji,
• wydajnością innowacji a skutecznością innowacji,
• kontrolą zarządzania i procesem innowacji – obydwa elementy zaliczone do kapitału strukturalnego.
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W modelu J. Browna istnieją też różnice pomiędzy obydwoma sektorami. W sektorze wytwórczym zidentyfikowano silne powiązanie pomiędzy pracą zespołową jako elementem kapitału ludzkiego i procesem innowacji jako
elementem kapitału strukturalnego, a także pomiędzy procesem innowacji
a wydajnością innowacji (rys. 3.6.).
Rys. 3.6. Wpływ kapitału intelektualnego na efektywność innowacji w sektorze
wytwórczym

Źródło: Brown J., Intellectual Capital and Innovation: Implications for New Service
Development [prezentacja multimedialna], Cass Business School, London, s. 7.

Z kolei w sektorze usługowym istnieje silne powiązanie pomiędzy sieciowaniem a procesem innowacji, a także pomiędzy pracą zespołową a wydajnością innowacji – w sektorze wytwórczym w ogóle nie zidentyfikowano takich
zależności. Dodatkowo powiązanie pomiędzy pracą zespołową a procesem
innowacji, które w sektorze wytwórczym było określone jako silna zależność,
w sektorze usługowym jest słabym powiązaniem (rys. 3.7).
H. Santos-Rodrigues, P.F. Dorrego I C.M. Jardon przeprowadzili badania wpływu kapitału intelektualnego na innowacyjność firm na grupie 68
przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze części samochodowych, w tym
45 z Galicji (Hiszpania) i 23 z północnej części Portugalii. Przyjęto podział
kapitału intelektualnego na kapitał ludzki, strukturalny oraz relacyjny, zaś
innowacyjność była analizowana w podziale na innowacyjność produktową,
procesową i innowacyjność zarządzania. Postawiono trzy hipotezy (rys. 3.8) :
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H.1. Kapitał ludzki jest pozytywnie skorelowany z innowacyjnością firm
H.2. Kapitał strukturalny jest pozytywnie skorelowany z innowacyjnością firm
H.3. Kapitał relacyjny jest pozytywnie skorelowany z innowacyjnością
firm
Rys. 3.7. Wpływ kapitału intelektualnego na efektywność innowacji w sektorze
usługowym

Źródło: Brown J., Intellectual Capital and Innovation: Implications for New Service
Development [prezentacja multimedialna], Cass Business School, London, s. 8.
Rys. 3.8. Badanie Santos – Rodrigues i in. – wpływ kapitału intelektualnego na
innowacyjność

Źródło: Santos-Rodrigues H., Dorrego P.F., Jardon C.M., Intellectual Capital and
a Firm’s Innovativeness, European Conference on Intellectual Capital, 2011, Figure
1, s. 380.
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Badania H. Santos-Rodrigues i in. pozwoliły na potwierdzenie korelacji
kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego z innowacyjnością produktowo-procesową, nie pozwoliły jednak na potwierdzenie bezpośredniej zależności kapitału ludzkiego z innowacyjnością w zakresie zarządzania.1 Dostępne
wyniki badań łącznie traktują innowacyjność produktową i procesową określając ją jako innowacyjność produktowo-procesową.
W literaturze przedmiotu można też znaleźć badanie dotyczące wpływu
kapitału intelektualnego na innowacyjność organizacyjną. Jednym z przykładów ograniczonego zasięgu badania odnoszącego się do innowacyjności
organizacyjnej są analizy zależności pomiędzy zarządzaniem kapitałem intelektualnym a innowacyjnością organizacyjną w sektorze bankowym w Iranie.
M. Ghorbani, B. Mofaredi i S. Bashiriyan przeprowadzili w Melli Banku
w Iranie w roku 2011 badania na grupie 155 pracowników banku.2 Przeprowadzone badania pozwoliły na pozytywną weryfikację hipotezy o istotnej
zależności pomiędzy zarządzaniem kapitałem intelektualnym a innowacyjnością organizacyjną. Hipoteza została zweryfikowana poprzez potwierdzenie
istotnej relacji pomiędzy:
− zarządzaniem kapitałem ludzkim a innowacyjnością organizacyjną,
− zarządzaniem kapitałem strukturalnym a innowacyjnością
organizacyjną,
− zarządzaniem kapitałem relacyjnym a innowacyjnością organizacyjną3.
Dodatkową hipotezą postawioną w badaniu i pozytywnie zweryfikowaną,
był pośredni wpływ poprzez kapitał intelektualny czynników personalnych
i tych związanych z zatrudnieniem na innowacyjność organizacyjną.
W wyniku przeprowadzonych badań autorzy podkreślają, iż oczywiste
jest tworzenie kapitału intelektualnego poprzez połączenie trzech integralnych typów kapitału: ludzki, strukturalny i relacyjny kapitał. Podniesienie
ludzkiej wartości i kapitału ludzkiego, poprawa jakości warunków pracy,
wyższy kapitał strukturalny i zadowolenie klientów, marka komercyjna zdolności kredytowej i szybkiej reakcji na zmiany – to prowadzi do zwiększenia
kapitału strukturalnego, a wszystko zależy od zdolności organizacji do tworzenia, rozwoju i stosowania innowacji jako czwartego parametru kapitału

Ibidem, s. 383.
Ghorbani M., Mofaredi B., Bashiriyan S. , Study of the relationship between intellectual capital management and organizational innovation in the banks, “African Journal of
Business Management”, Vol. 6(15), 18 April 2012, s. 5208-5217.
3
Ibidem, s. 5213.
1

2
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intelektualnego.4 Stworzony został model zależności pomiędzy czynnikami
personalnymi i związanymi z zatrudnieniem a zarządzaniem kapitałem intelektualnym oraz innowacyjnością organizacyjną (rys. 3.9). Przeprowadzone
badanie nie potwierdziło pośredniej roli kapitału intelektualnego pomiędzy
czynnikami osobistymi i związanymi z zatrudnieniem a innowacyjnością
organizacyjną.5
Rys. 3.9. Zależność między czynnikami osobistymi/zawodowymi i kapitałem
intelektualnym

Źródło: Ghorbani M., Mofaredi B., Bashiriyan S. , Study of the relationship between
intellectual capital management and organizational innovation in the banks, “African
Journal of Business Management”, Vol. 6(15), 18 April 2012, s. 5214.

Po dokonaniu przeglądu dostępnych badań dotyczących wpływu kapitału intelektualnego i jego poszczególnych składowych na innowacyjność szereg
wątpliwości budzą zagadnienia odnoszące się do roli kapitału intelektualnego
w innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej.
Dotychczas prowadzone badania miały ograniczony zakres odnosząc się najczęściej do jednego elementu kapitału intelektualnego i badając jego wpływ
na innowacyjność. Druga grupa to badania prezentujące wpływ kapitału intelektualnego na jeden rodzaj innowacyjności np. jedynie innowacyjność procesową i produktową bądź samą innowacyjność organizacyjną. Istnieją badania
4
5

132

Ibidem, s. 5213 i 5214.
Ibidem, s. 5215.

ROLA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ABSORPCJI INNOWACJI

odnoszące się do wpływu kapitału intelektualnego na innowacje, jednak bez
wykonanej dekompozycji na poszczególne elementy kapitału intelektualnego
lub w odniesieniu do innej typologii innowacji. Najczęściej przyjęty przez
osoby zajmujące się zagadnieniami kapitału intelektualnego podział innowacji odnosi się do innowacji radykalnych i przyrostowych. Nie zidentyfikowano dotąd istnienia badania odnoszącego się do roli kapitału intelektualnego
w absorpcji innowacji. Prezentuje to inny punkt widzenia, dotychczas nie spotykany w obszernym nurcie badań nad kapitałem intelektualnym. Nie znaleziono także badania analizującego w sposób kompleksowy wpływ wszystkich
elementów kapitału intelektualnego na wszystkie typy innowacji, zgodnie
z klasyfikacją innowacji przyjętą przez OECD (podział na innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne). Na gruncie wykonanego rozeznania literaturowego przechodzimy do przedstawienia konstrukcji hipotez
badawczych badania wykonanego na potrzeby niniejszej pracy.
Hipotezy badawcze
Podstawowym celem pracy jest zbadanie wpływu kapitału intelektualnego (kapitału ludzkiego, strukturalnego i społecznego) na absorpcję innowacji
(czynnej i biernej) uwzględniając poszczególne typy innowacji (produktową,
procesową, marketingową i organizacyjną). Ukazany na rys. 4.9 schemat prezentuje podstawową zależność, która legła u podstaw niniejszej pracy, założenie, iż kapitał intelektualny ma wpływ na absorpcję innowacji i dzięki temu
umożliwia wprowadzanie w firmie innowacji różnego typu (produktową, procesową, marketingową lub organizacyjną). W odniesieniu do głównego celu
pracy sformułowano pierwszą hipotezę badawczą:
Hipoteza nr 1: Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji
w przedsiębiorstwie. Wpływ ten jest zróżnicowany w zależności od elementów
kapitału intelektualnego i typów absorpcji innowacji.
Powyższa hipoteza została poddana analizie uwzględniając szczegółowe,
potencjalnie mogące wystąpić zależności:
Zależność 1: Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji produktowej w przedsiębiorstwie.
Zależność 2: Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji procesowej w przedsiębiorstwie.
Zależność 3: Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji marketingowej w przedsiębiorstwie.
133

ROZDZIAŁ 3

Zależność 4: Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
Ponieważ na potrzeby niniejszej pracy przyjęto założenie, iż kapitał intelektualny składa się z trzech elementów (kapitał ludzki, strukturalny i społeczny), każdą przedstawioną powyżej relację można rozpisać na trzy bardziej
szczegółowe zależności ukazujące wpływ poszczególnych elementów kapitału
intelektualnego na kolejne typy innowacji (produktowa, procesowa, marketingowa i organizacyjna). Otrzymujemy w ten sposób 12 szczegółowych zależności, przedstawionych w poniższej tabeli.

Tab. 3.1 Uszczegółowienie pierwszej hipotezy, macierz zależności

Kapitał

Absorpcja innowacji
produktowej

procesowej

marketingowej

organizacyjnej

Ludzki

nr 1.1

nr 2.1

nr 3.1

nr 4.1

Strukturalny

nr 1.2

nr 2.2

nr 3.2

nr 4.2

Społeczny

nr 1.3

nr 2.3

nr 3.3

nr 4.3

Źródło: Opracowanie własne.

Zestawienie wszystkich zależności jest zamieszczone w aneksie nr 3.
Dodatkowo w ramach każdej szczegółowej zależności może zostać zbadana absorpcja łączna (jako suma absorpcji czynnej i biernej), a także absorpcja
czynna jako mająca istotne znaczenie dla tworzenia przewag konkurencyjnych
w przedsiębiorstwach. To absorpcja czynna umożliwia tworzenie innowacji,
wprowadza element kreatywności do przedsiębiorstw, inspiruje powstawanie
zmian w przedsiębiorstwach, ma decydujący wpływ na branżę, w której działa
dana firma, a także na dalsze otoczenie: inne branże, inne regiony, dalszą konkurencję, w tym także zagraniczną. Absorpcja czynna staje się siłą napędową
rozwoju gospodarek narodowych umożliwiając innowacyjnym przedsiębiorstwom osiąganie trwałych przewag konkurencyjnych. Niestety dotychczasowe
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badania wskazują na niską innowacyjność polskiej gospodarki6 i polskich
przedsiębiorstw7. Może to oznaczać, że polskie przedsiębiorstwa albo w ogóle
nie wprowadzają innowacji, albo dominuje u nich absorpcja bierna innowacji, nie pozwalająca na uzyskiwanie przewag konkurencyjnych i poniesienie
poziomu innowacyjności całej gospodarki. Prowadzi to zatem do postawienia
drugiej hipotezy badawczej:
Hipoteza nr 2: Wśród polskich przedsiębiorstw dominuje absorpcja bierna innowacji.
Postawione hipotezy zostaną poddane analizie uwzględniając szereg zależności szczegółowych:
• Zależność 1.1 oraz 2.1
Japońskie techniki tworzenia wiedzy opisywane przez I. Nonaka odnoszą się do „pracowników wiedzy” jako klucza do wprowadzania ciągłych
innowacji w przedsiębiorstwach i to zarówno innowacji produktowych, jak
i procesowych. Proces tworzenia wiedzy wymaga bezpośredniego zaangażowania menadżerów jako osób odpowiedzialnych za przełożenie wizji firmy
na innowacyjne technologie i procesy.8 H. Santos-Rodrigues, P.F. Dorrego
I C.M. Jardon twierdzili, iż tylko niektóre czynniki kapitału ludzkiego mają
znaczenie dla innowacyjności produktowej i procesowej, zaś czynnik podkreślany przez innych jako kluczowy – wiedza, tworzenie i kreacja wiedzy – nie
ma przełożenia na zdolność do innowacyjności produktowej i procesowej9.
Dla rozwoju innowacyjności istotny jest nie tylko obecny poziom wiedzy
i umiejętności pracowników, ale także ich ciągłe doskonalenie. Poprzez udział
w treningach i szkoleniach zyskują oni dostęp do nowej wiedzy i umiejętności, które otwierają nowe drogi ku innowacyjności, umożliwiając tworzenie

6
Zob. European Commission, Innovation Union Scoreboard 2013, European
Union 2013.
7
Zob. badania wykonane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, a także: Główny Urząd Statystyczny, Działalność
innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012.
8
Nonaka I., The Knowledge Creating Company, Harvard Business Review. July –
August 2007, Vol. 85 Issue 7/8, p.164.
9
Santos-Rodrigues H., Dorrego P.F., Jardon C.M., The Influence Of Human Capital
On The Innovativeness Of Firms, “International Business & Economic Research Journal”, September 2010, vol.9, nr 9, s. 59.
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nowych produktów, procesów i technologii 10. Dodatkowo prowadzenie szkoleń powoduje zwiększenie satysfakcji pracowników, a ten wpływ na kapitał
ludzki może korzystnie wpłynąć na innowacyjność 11. Według C. Lau oraz
H. Ngo rozwój kapitału ludzkiego ma bezpośredni wpływ na opracowywanie
nowych produktów i usług 12. Z uwagi na równoległe rozważania dotyczące innowacyjności produktowej i procesowej, definiujemy dwie potencjalne
zależności:
Kapitał ludzki wpływa na absorpcję innowacji procesowej
w przedsiębiorstwie.
• Zależność nr 3.1
W dostępnej literaturze nie został nigdzie wprost pokazany wpływ kapitału ludzkiego na tworzenie innowacji marketingowych, jednak z ogólnych
zależności można przypuszczać, iż posiadanie wykształconych i kreatywnych
pracowników powinno przełożyć się na powstawanie nowych strategii marketingowych. A zatem zależność będzie brzmiała:
Kapitał ludzki wpływa na absorpcję innowacji marketingowej
w przedsiębiorstwie.
• Zależność nr 4.1
Pracownicy odpowiednio przygotowani i zmotywowani do działania są
zdolni do kreowania nowych rozwiązań organizacyjnych najlepszych dla swoich firm.13 Z tego względu można oczekiwać, iż kapitał ludzki będzie miał
pozytywny wpływ na absorpcję innowacji organizacyjnych. Kolejna zależność
będzie wyglądała następująco:
Kapitał ludzki wpływa na absorpcję innowacji organizacyjnej
w przedsiębiorstwie.
• Zależność nr 1.2
Zabezpieczanie wiedzy i procedur organizacji sprzyja gromadzeniu wiedzy. Z kolei jeśli firma ma ograniczone możliwości do absorbowania nauki,
Loewe P., Chen G., Changing your company’s approach to innovation, „Strategy &Leadership”, 35(6), 2007, s. 18-26; Roffe I., Innovation and creativity in organizations:
A review of the implications for training and development, „Journal of European Industrial Training”, 23(4/5), 1999, s. 224-237; Shipton H., Fay D., West M., Patterson M., Birdi K., Managing people to promote innovation, „Creativity and Innovation Management”, 14(2), 2005,
s. 118-128.
11
Zschockelt F., The importance of developing intellectual capital of innovative organizations: Contributions from a HRM-perspective, 16 October 2009, s. 27.
12
Lau C., Ngo H., The HR system, organizational culture, and product innovation, „International Business Review”, 13, 2004, s. 685-703.
13
Hill C., Rothaermel F., The Performance of Incumbent Firms in the Face of Radical
Technological Innovation, “Academy of Management Review”, vol. 28, s. 257-274
10
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istotne mogą się okazać inwestycje w kształcenie indywidualne, a magazynowanie wiedzy może zaowocować powstawaniem innowacyjnych produktów14.
Definiujemy zależność:
Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji produktowej
w przedsiębiorstwie.
• Zależność nr 2.2
K. W. Artz i inni badali powiązania wydatków na badania i rozwój, patentów oraz innowacyjności procesowej na wydajność firmy. 15 Nie były to
jednak badania wpływu kapitału strukturalnego na innowacyjność, a jedynie innowacyjność i elementy kapitału strukturalnego były analizowane jako
zmienne niezależne. Po wykonaniu systematycznego rozeznania literaturowego, A.-L.Mention postawił diagnozę, iż w badaniach jest widoczna luka dotycząca roli kapitału strukturalnego w innowacyjności procesowej.16 Zależność
będzie brzmiała:
Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji procesowej
w przedsiębiorstwie.
• Zależność nr 3.2
Na podstawie dokonanego przeglądu literatury nie zostało również zidentyfikowane badanie pozwalające określić znaczenie kapitału strukturalnego
dla tworzenia innowacji marketingowych. Możemy założyć, że jeżeli jednym
z elementów kapitału strukturalnego jest filozofia zarządzania firmy, systemy
sieciowe, kultura, czy kanały dystrybucji, to ich efektem może być powstawanie nowych, przełomowych strategii marketingowych umożliwiających docieranie do klientów z ofertą firmy. Zależność będzie miała następujący kształt:
Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji marketingowej
w przedsiębiorstwie.
• Zależność nr 4.2
Kapitał strukturalny odnosi się do wszystkich zasobów wewnętrznych
organizacji, obejmuje własność intelektualną, cechy organizacyjne metod

14
Crossan M.M., Lane H.W., White R.E., An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution, “Academy of Management Journal”, vol. 24, nr 3, 1999,
s. 522-537.
15
Artz K.W., Norman P.M., Hatfield D.E., Cardinal L.B., A Longitudinal Study of
the Impact of R&D, Patents, and Product Innovation on Firm Performance, “Journal of Product
Innovation Management”, vol. 27, Issue 5, September 2010, s. 725.
16
Mention A.-L., Intellectual Capital, Innovation and Performance: a Systematic Review
of the Literature, “Business and Economic Research”, June 2012, Vol. 2, Nr 1, s. 25.
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i procedur17. I choć nie zostało to nigdzie dotąd wykazane, wydaje się, że
rola kapitału strukturalnego w innowacjach organizacyjnych będzie kluczowa.
Kapitał strukturalny jest też określany jako kapitał organizacyjny, określa on
filozofię zarządzania, kulturę korporacyjną18., a zatem wysoki poziom tego kapitału powinien wprost przekładać się na zdolność do wprowadzania nowych,
innowacyjnych metod organizacyjnych. Zależność będąca przedmiotem dalszych analiz będzie brzmiała:
Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji organizacyjnej
w przedsiębiorstwie.
• Zależność nr 1.3
Istnieją tezy, iż kapitał społeczny ułatwia tworzenie wartości, nieformalne
relacje społeczne wspierają wymianę zasobów, co z kolei pozytywnie przekłada się na innowacyjność produktową19. Jednak jest to tylko pośredni związek,
gdyż sami autorzy sugerują, iż zachodzący proces wymiany może być związany
z innowacjami, gdyż do tworzenia nowych produktów firma musi przegrupować posiadane dotąd zasoby. Badania H.Santos-Rodrigues, P.F. Dorrego P.F.
i C.M.Jardon potwierdziły korelację kapitału relacyjnego z innowacyjnością
produktowo-procesową20 nie dokonując jednak rozgraniczenia na poszczególne typy innowacyjności. A.Cuervo-Cazurra, choć nie odnosił się wprost do
kapitału społecznego, wskazywał, iż procedury komunikacyjne w organizacji
m.in. spotkania menedżerów i kadry kierowniczej, mają pozytywny wpływ na
innowacyjność produktu21. Zależność będzie zatem wyglądała:
Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji produktowej
w przedsiębiorstwie.
• Zależność nr 2.3
W literaturze nie zidentyfikowano dowodów na istnienie pozytywnych
relacji pomiędzy kapitałem społecznym a innowacyjnością procesową. Według Wu i in. kapitał społeczny w znaczący sposób wpływa na innowacje
z uwagi na znaczenie zaufania, wzajemnego szacunku oraz informacji

Ricceri F., Intellectual capital and knowledge management: Strategic management of
knowledge resources, Routledge Chapman & Hall, New York 2008, s. 59-91.
18
Brooking A., Intellectual Capital: Core Assets… op. cit.s. 129.
19
Tsai W., Ghoshal S. , Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks, “The Academy of Management Journal”, vol. 41, nr 4, August 1998, s. 464-476.
20
Santos-Rodrigues H., Dorrego P.F., Jardon C.M., Intellectual Capital and a Firm’s
Innovativeness, European Conference on Intellectual Capital, 2011, Figure 1, s. 383.
21
Cuervo-Cazurra A., Strategies for knowledge creation in firms, “British Journal of
Management”, vol.15, 2004; s. 27-41.
17
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i wspólnej wizji wśród pracowników22. Można zatem postawić hipotezę, że
zaufanie, bliskie relacje, nieformalne kontakty, czy funkcjonowanie w sieciach
powiązań wspiera wprowadzanie udoskonalonych procedur w procesie produkcyjnym. Dodatkowo współpraca w ramach istniejących sieci prowadzi do
stałych interakcji i tworzy potencjał do budowania nowej wiedzy, poprzez
połączenia wiedzy ukrytej i wiedzy uzyskanej podczas współpracy23. Te interakcje pomiędzy różnymi podmiotami związanymi z daną organizacją mogą
prowadzić do powstawania nowych procesów. Na tej podstawie jako przedmiot rozważań przyjmiemy zależność:
Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji procesowej
w przedsiębiorstwie.
• Zależność nr 3.3
Nie zidentyfikowano badań potwierdzających istnienie pozytywnych
relacji pomiędzy kapitałem społecznym a innowacyjnością marketingową.
Można oczekiwać, iż skoro tworzenie sieci społecznych umożliwia dostęp do
nowych informacji i zasobów24, to te informacje mogą być skutecznie wykorzystywane w celu opracowania i wdrożenia nowych metod marketingowych.
Zależność będzie miała następujący kształt:
Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji marketingowej
w przedsiębiorstwie.
• Zależność nr 4.3
W badaniach W-Y. Wu, M.-L. Chang oraz C-W.Chen kapitał społeczny nie jest częścią kapitału intelektualnego, ale poprzez swoje interakcje
może się przekładać na innowacyjność. Jednak wnioski z przeprowadzanych
analiz zalecały raczej poszukiwanie nowych możliwości na zewnątrz firmy
niż tworzenie harmonii wewnątrz25. Może to być interpretowane jako brak
znaczenia kapitału społecznego dla tworzenia innowacji organizacyjnych.
W opozycji do tego stwierdzenia M. Ghorbani, B. Mofaredi i S. Bashiriyan
potwierdzali występowanie istotnej relacji pomiędzy kapitałem relacyjnym
Wu W., Chang M., Chen C., Promoting innovation through the accumulation of
intellectual capital, social capital, and entrepreneurial orientation, “R&D Management”, vol.38,
nr 3, 2008, s. 265-277.
23
Madhavan R., Grover R., From embedded knowledge to embodied knowledge: new
product development as knowledge management, “Journal of Marketing” vol.62, 1998; 62,
s. 1-12.
24
Moran P., Structural vs. relational embeddedness: social capital and managerial performance, “Strategic Management Journal”, vol.26, 2005, s. 1129-1151.
25
Wu W.-Y., Chang M.-L., Chen C.-W., Promoting innovation through the accumulation of intellectual capital, social capital, and entrepreneurial orientation, “R&D Management”
vol. 38, is. 3, 2008, s. 265-277.
22
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a innowacyjnością organizacyjną w sektorze bankowym26. Ostatnia z zależności będzie wyglądała następująco:
Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji organizacyjnej
w przedsiębiorstwie.
Metoda badawcza
Na podstawie pogłębionych studiów literaturowych została opracowana wstępna wersja ankiety mająca służyć badaniom przedsiębiorstw w celu
zbadania wpływu czynników kapitału intelektualnego przedsiębiorstw na absorpcję innowacji w przedsiębiorstwach. Ankieta ta została wstępnie zweryfikowana przez grono naukowców podczas seminarium naukowego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie zostały
przeprowadzone pogłębione wywiady z 16 pracownikami przedsiębiorstw
w ramach badania pilotażowego. Badanie to zostało przeprowadzone we wrześniu i w październiku 2011 roku i miało na celu weryfikację formularza ankiety i zebranie pierwszych danych pozwalających na uproszczenie formularza.
Opracowana wersja ankiety miała 70 pytań jednokrotnego wyboru (ankieta
dostępna jako załącznik nr 1), gdzie pytania z numerami od 1 do 27 miały dostępne odpowiedzi „tak”, „nie”, „nie wiem” / „nie mam zdania”, zaś pytania
od numeru 28 do 70 miały odpowiedzi zgodne z 7-stopniową skalą Likerta
dostosowywaną do poszczególnych pytań. Ankieta została podzielona na następujące części:
1.
2.
3.
a.
b.
c.

metryczka – pytania od 1 do 5,
pytania dotyczące innowacyjności - pytania 6, 7, 8,
pytania dotyczące kapitału intelektualnego:
kapitał ludzki – pytania: 9-15 oraz 28-39,
kapitał strukturalny – pytania 16-23 oraz 40-57,
kapitał społeczny – pytania 24-27 oraz 58-70.

Na podstawie dokonanych analiz rzetelności (za pomocą metody Alfa
Cronbacha), z weryfikacją na podstawie analizy czynnikowej metodą głównych składowych z rotacją Varimax nastąpiło usunięcie pytań nieistotnych.
Analizy rzetelności wykonano metodą Alfa Cronbacha z uwagi na fakt, iż jest
to najbardziej popularna metoda analizy rzetelności użytych skal, pozwalająca
Ghorbani M., Mofaredi B., Bashiriyan S., Study of the relationship between intellectual capital management and organizational innovation in the banks, “African Journal of Business
Management”, Vol. 6(15), 18 April 2012, s. 5213.
26
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na zbadanie spójności i podobieństwa elementów wchodzących w skład danego czynnika27. Następnie wykonano analizę czynnikową za pomocą metody
głównych składowych z rotacją Varimax. Jest to standardowa metoda pozwalająca na minimalizację liczby zmiennych i ułatwia interpretację czynnika28.
Pytania nieistotne w wyniku przeprowadzonych analiz zostały zweryfikowane
na podstawie opinii badanych osób w badaniu pilotażowym. Dodatkowo na
podstawie tych opinii treść niektórych pytań, odpowiedzi i sposób formułowania zagadnień został doprecyzowany i poprawiony. W części pytań konieczna była zmiana skali odpowiedzi. Po badaniu pilotażowym na podstawie
wywiadów pogłębionych została opracowana wersja ostateczna ankiety, która
w roku 2012 została wykorzystywana do badania na szerszą skalę. W efekcie
liczba pytań została ograniczona z 70 do 54 pytań, treść niektórych pytań i odpowiedzi została doprecyzowana, zaś niektóre pytania przeniesiono do innych
części ankiety na podstawie wyników przeprowadzonych analiz. Dodatkowo
połączono poszczególne grupy pytań w bloki tak, by do każdego rodzaju kapitału był tylko jeden blok, a nie dwa, jak w badaniu pilotażowym. W efekcie
otrzymano następujący układ ankiety (ankieta dostępna jako załącznik nr 2):
1.
2.
3.
a.
b.
c.

metryczka – pytania numer 1 do 8,
pytania dotyczące innowacyjności – pytania od numeru 9 do 12,
pytania dotyczące kapitału intelektualnego:
kapitał ludzki – pytania 13 – 25,
kapitał strukturalny – pytania 26 – 43,
kapitał społeczny – pytania 44 – 54.

Badanie tak skonstruowaną ankietą zostało przeprowadzone na grupie
2117 pracowników przedsiębiorstw w okresie od stycznia do lipca 2012 roku.
Ankieta miała charakter anonimowy i obejmowała dwie metody:
1. badanie testowe metodą CAWI (Computer Aided Web Interview) –
ankieta w Internecie pozwalająca na dostęp do danych jednostkowych;
2. badanie testowe metodą PAPI (Paper and Pencil Interview) – kwestionariusz w wersji papierowej.

Zob. Cronbach L., Coefficient Alpha and the internal structure of tests, “Psichometrica”, vol. 16, 1951, s. 297–334.
28
Zob. Wieczorkowska G, Wierzbiński J. , Badania sondażowe i eksperymentalne. Wybrane zagadnienia., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2005, rozdział
4, strona 10.
27
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Badanie metodą CAWI objęło 1112 osób, zaś metodą PAPI 1005 osób.
Następnie zebrane dane zostały poddane analizie czynnikowej metodą
PCA (głównych składowych) z rotacją Varimax z normalizacją Kaisera i przeprowadzony został test sferyczności Bartletta. W celu wyodrębnienia głównych
składowych w testach mierzących poszczególne składniki kapitału intelektualnego: kapitał ludzki, strukturalny i społeczny wykorzystano metodę głównych
składowych. Wybrano tę metodę ponieważ zmienne mają charakter ilościowy,
zaś metoda głównych składowych (ang. Principal Component Analysis) jest
najpopularniejszą metodą wyodrębniania czynników29. Z kolei test sferyczności Barletta wskazuje, czy zmienne wprowadzone do analizy czynnikowej
są ze sobą powiązane. Istotny wynik testu sferyczności Bartletta świadczy
o tym, że dane są ze sobą związane i są adekwatne do przeprowadzenia analizy czynnikowej30. W analizach czynnikowych wykorzystano metodę rotacji
Varimax z normalizacją Kaisera z uwagi na fakt, iż rotowanie czynników ma
na celu jak najlepsze dopasowanie poszczególnych pozycji do wyodrębnionych w analizie czynników. Jest to ortogonalna metoda minimalizująca liczbę
pozycji mających wysokie ładunki dla wielu wyodrębnionych czynników. Na
tej podstawie dla każdego składnika kapitału intelektualnego zostały wyodrębnione istotne czynniki: dla kapitału ludzkiego i strukturalnego były to po
trzy czynniki, natomiast dla kapitału społecznego – dwa czynniki.
W kolejnym kroku przeprowadzono weryfikację postawionych hipotez
badawczych za pomocą modelu regresji logistycznej. W celu sprawdzenia
czy zmienne – predyktory istotnie statystycznie przewidują poziom zmiennej zależnej, mierzonej na skali dychotomicznej (0-1) wykorzystano metodę
regresji logistycznej31. Ta forma analizy regresji służy wyprowadzeniu modelu prognostycznego dla zmiennych przyjmujących dwie wartości: „nie” albo
„tak” (0-1). W regresji logistycznej wykorzystano miarę R-kwadrat Nagelkerke
w celu oszacowania procentu wyjaśnionej wariancji przez wyprowadzony model. Miara ta koryguje wpływ liczby osób oraz liczby zmiennych na poziom
procentu wyjaśnionej wariancji. Zastosowano również statystykę Walda służącą oszacowaniu, czy wprowadzony do modelu predyktor istotnie statystycznie
przewiduje wartości zmiennej zależnej. Parametr exp(B) dostarcza informacji,

Ibidem, rozdział 4, s. 3.
Ibidem, rozdział 4, s. 7.
31
Zob. Larose D.T., Metody i modele eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 163-201.
29

30
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czy wzrost wartości predykatora zwiększa (> 1,0), czy też zmniejsza (< 1,0) prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (zmienna zależna dychotomiczna).
Dobór zmiennych i uzasadnienie
Uzasadnienie doboru zmiennych zostanie przestawione w odniesieniu
do pierwszej wersji formularza ankiety, który następnie został poddany badaniu pilotażowemu i redukcji liczby pytań. Pełna treść ankiety w wersji objętej
badaniem pilotażowym zamieszczona jest w aneksie nr 4, natomiast formularz ankiety z badania właściwego dostępny jest w aneksie nr 5.
Pierwszą częścią ankiety jest metryczka obejmująca:
Pyt. 1. Województwo,
Pyt. 2. Wielkość zatrudnienia: mikroprzedsiębiorswo, małe, średnie,
duże przedsiębiorstwo,
Pyt. 3. Rodzaj działalności (produkcyjne / usługowe),
Pyt. 4. Branża działalności – wg NACE rev. 2, zgodnie z głównymi kategoriami PKD,
Pyt. 5. Płeć respondenta.
Kolejne części ankiety zostały pogrupowane w części odpowiadające zagadnieniom innowacyjności (pytania 6, 7 i 8) oraz elementom kapitału intelektualnego: kapitałowi ludzkiemu (pyt. 9-15 oraz 28-39), kapitałowi strukturalnemu (pyt. 16-23 oraz 40-57), a także kapitałowi społecznemu (pyt. 24-27
oraz 58-70). Pytania od numeru 9 do 15 miały skalę odpowiedzi Tak/nie/nie
wiem, zaś pytania od numery 28 do 39 miały odpowiedzi zgodne z 7-stopniową skalą Likerta dostosowywaną do poszczególnych pytań (odpowiedzi nie
były jednolite). W aneksie nr 2 jest dostępne zestawienie uzasadnienia doboru
zmiennych dotyczących kapitału intelektualnego, z podziałem na poszczególne jego elementy oraz ze wskazaniem źródła inspiracji pytania. Szczegółowe
uzasadnienie doboru zmiennych jest zamieszczone poniżej z podziałem na
innowacyjność oraz poszczególne elementy kapitału intelektualnego: kapitał
ludzki, strukturalny oraz społeczny.

Zmienne dotyczące innowacyjności
Do innowacyjności odnosiły się pytania numer 6, 7 i 8 w formularzu
ankiety do badania pilotażowego, przy czym pytanie nr 6 było rozbudowane
i obejmowało kilka pytań szczegółowych. Pytanie nr 6 odnosiło się do definicji
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innowacji zaprezentowanej w Oslo Manual, opracowanej przez OECD oraz
Eurostatu dzieląca innowacje na cztery typy: innowacje produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne32. W celu wyeliminowania problemów
definicyjnych odnośnie poszczególnych typów innowacji, w pytaniu zostały
wyjaśnione ich znaczenia. Pytania odnosiły się odpowiednio:
Pyt. 6 a – innowacja produktowa
Pyt. 6 b – innowacja procesowa
Pyt. 6 c – innowacja marketingowa
Pyt. 6 d – innowacja organizacyjna
Na każde pytanie była możliwość udzielenia odpowiedzi „TAK”, „NIE”
lub „Nie wiem”. W przypadku odpowiedzi twierdzącej dana osoba była proszona o określenie skali nowości: dla firmy, dla rynku lub branży, w skali kraju,
ogólnoświatowa.
Kolejne pytanie odnosiło się do realizacji projektu dofinansowanego
z UE, zaś podpytanie dotyczyło faktu realizacji projektu innowacyjnego. Pytanie to miało na celu sprawdzenie, jak wiele spośród osób badanych pracuje
w przedsiębiorstwie realizującym projekty dofinansowane z Unii Europejskiej,
w tym w szczególności projekty innowacyjne. Uzasadnienie zamieszczenia
pytania odnosi się do faktu, iż jedną z najczęściej występujących barier prowadzenia działalności innowacyjnej w Polsce są bariery finansowe. Przedsiębiorstwa, które na realizację swoich projektów dostały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, mają możliwość pokonania tej bariery, co może się
przekładać na udzielanie odpowiedzi na inne pytania.
Pytanie nr 8 odnosiło się do prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych, w szczególności zakończonych wprowadzeniem nowych produktów
lub usług. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jest często postrzegane
jako jeden z najistotniejszych wskaźników innowacyjności. Dane statystyczne podawane w międzynarodowych rankingach innowacyjności odnoszą
się do liczby przedsiębiorstw podejmujących działalność innowacyjną rozumianą jako prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, niektóre organizacje
nakładają dodatkowe kryterium ograniczając odpowiedzi do sytuacji, gdy
dane przedsiębiorstwo poniosło wydatki na prace badawczo-rozwojowe.
W celu eliminacji potencjalnych wątpliwości definicyjnych, w pytaniu została
zamieszczona definicja prac badawczych lub rozwojowych opracowana przez
OECD i Eurostat oraz akceptowana w Polsce (PARP, Ministerstwo Nauki
i in.).
32
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Zmienne dotyczące kapitału ludzkiego
Kolejna część ankiety dotyczy zmiennych odnoszących się do pierwszego
elementu kapitału intelektualnego - kapitału ludzkiego. Zmienne dotyczące
kapitału intelektualnego zostały podzielone w zależności od wersji odpowiedzi (TAK/NIE/Nie wiem lub skala Likerta) i typu kapitału. W wersji pilotażowej ankiety pytania dotyczące kapitału ludzkiego miały numery 9-15 oraz
28-39. Pytania od numeru 9 do 15 miały skalę odpowiedzi Tak/nie/nie wiem,
zaś pytania od numery 28 do 39 miały odpowiedzi zgodne z 7-stopniową
skalą Likerta dostosowywaną do poszczególnych pytań (odpowiedzi nie były
jednolite).
Poniżej zaprezentowane zostało uzasadnienie powstania każdego pytania
wraz z podaniem źródła literatury:
Według Youndt’a i Snell’a kreatywni pracownicy są sercem i duszą innowacyjnych produktów i usług oraz mogą zwiększać wartość dla klienta, poprzez lepsze reagowanie na jego potrzeby. Jest to bardzo istotny składnik kapitału ludzkiego33, stąd też zostało postawione pytanie 9: Czy Pana/i zdaniem
pracownicy są wykazują się kreatywnością w codziennej pracy?
Kapitał ludzki jest wrażliwy i reaguje na zmiany w innych zasobach organizacji, lecz nie biernie, a przez oddziaływanie na nie ze swojej strony. Największą siłę oddziaływania ma przede wszystkim technika i technologia. Od
nich bowiem zależą w dużej mierze koszty pracy, które wpływają na zmiany
w czasie pracy, zatrudnieniu, wydajności, wymagań kompetencyjnych itp.34,
a zatem powstało pytanie 10: Czy według Pana/i pracownicy są podatni na
zmiany?
Według Hitt’a i in. edukacja jest jednym ze składników, tworzących
kapitał ludzki. Jej wartość często wyraża się przez karierę zawodową. Przykładowo osoby, które ukończyły najlepsze uczelnie, często wypracowują
i utrzymują sieci wpływowych kontaktów, które mogą być bardzo cenne
w pracy. Absolwenci prestiżowych szkół zwiększają również reputację firm,
które ich zatrudniają35. Natomiast wg N.Suh udział silnych, wiodących uniwersytetów jest niezbędny do szkolenia utalentowanych ludzi, pracujących
33
Youndt M. A., Snell S. A., Human Resource Configurations, Intellectual Capital and
Organizational Performance, „Journal of Managerial Issues”, Vol. 16, No. 3, Fall 2004, s. 344.
34
Dzieńdziora J., Rola oceniania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
w administracji publicznej [w:] Chodyński A (red. nauk.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Humanitas, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 1/2008, s. 138.
35
Hitt M. A., Bierman L., Shimizu K., Kochhar R., Direct and Moderating Effects
of Human Capital on Strategy and Performance in Professional Service Firms: A Resource-based
Perspective, August 2000, s. 4 i 13.
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w firmach, opracowujących innowacyjne produkty 36. Dało to możliwość postawienia pytania 11: Czy Pana/i zdaniem pracownicy pochodzą z najlepszych
uczelni w kraju i za granicą?
Josefek Jr. i Kauffman określają długość okresu zatrudnienia, jako bardzo istotny element, związany z zatrzymaniem (zachowaniem) pracowników
w firmie. Im dłużej bowiem dana osoba pracuje w przedsiębiorstwie, tym jest
większa szansa, że już go nie opuści37. Przełożyło się to na pytanie 12: Czy
Pana/i zdaniem długość okresu zatrudnienia pracowników w firmie jest powyżej
średniej w branży?
Według Yinhua rotacje pracownicze mają bardzo duże znaczenie dla kapitału ludzkiego firmy, ponieważ wpływają na jego pozyskiwanie i nim dysponowanie, jego transformacje, bądź rozwój38. Chęć zestawienia informacji
o rotacji z konkurencją był inspiracją dla pytania 13: Czy Pana/i zdaniem,
wskaźnik rotacji pracowników w naszej firmie jest niższy niż u konkurencji ?
Castro i in. zwracają uwagę na istotność czynnika motywacyjnego pracowników, uwzględniając go, jako jeden z elementów wchodzących w skład
wartości i postaw – jednej z trzech grup składników, tworzących kapitał ludzki,
reprezentującej wiedzę na temat podstawowych stymulantów, prowadzących
do podejmowania działań39. Systemy motywacyjne zostały ujęte w pytaniu
14: Czy Pana/i zdaniem znaczna część pracowników ma dostęp do systemów motywacyjnych w organizacji?
Bayo-Moriones i Ortin-Angel określili wewnętrzny system awansu
w firmie, jako ważny czynnik powiązany z kapitałem ludzkim40. Interesujące
było zagadnienie powiązania systemu awansu ze zdobywaniem miejsc pracy,
co zaowocowało pytaniem 15: Czy Pana/Pani zdaniem znaczna część miejsc
pracy została zdobyta przez wewnętrzny system awansu?
Według Carmeli’ego i Tishler’a pracownicy posiadający profesjonalne
kwalifikacje (jeden ze składników kapitału ludzkiego), umożliwiają skuteczną realizację powierzonych im obowiązków. Powinni być oni odpowiednio
wyszkoleni, a poziom ich edukacji powinien być adekwatny do pracy, jaką
Suh N. P., A theory of innovation and case study, „International Journal of Innovation Management”, Vol. 14, No. 5, October 2010, s. 896.
37
Josefek R. A. Jr., Kauffman R. J., Duration of IT Human Capital Employment,
15 December 1998, s. 4.
38
Yinhua L., Value Analysis of Job Rotation, 2004, s. 558-560.
39
Castro G. M., Lopez J. E. N., Muina F. E. G., Saez P. L., A New Model to Measure
and Manage Intellectual Capital, 2009, s. 8.
40
Bayo-Moriones A., Ortin-Angel P., Internal Promotion Versus External Recruitment:
Industrial Plants in Spain, „Industrial and Labor Relations Review”, Vol. 59, No. 3, April 2006,
s. 452-454.
36
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wykonują41. Zagadnienie kwalifikacji zostało rozbite na dwa pytania – nr 28:
Jaki jest, w Pana/i ocenie poziom kwalifikacji pracowników firmy? a także nr 30:
W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy posiadają kwalifikacje potrzebne do
skutecznego wykonywania ich pracy?
Youndt i Snell kwalifikują pracowników, będących ekspertami w danych
dziedzinach i pełniących określone funkcje, jako część kapitału ludzkiego. Do
grupy tej zalicza się też pracowników i ich zdolność do rozwijania wiedzy
oraz generowania nowych pomysłów42. Na tej podstawie zostały opracowane
dwa pytania do kwestionariusza: pytanie 29 - W jakim stopniu pracownicy
są ekspertami na swoich miejscach pracy i w zadaniach, których się podejmują?
oraz pytanie 32: W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy mają zdolność do
rozwijania nowych pomysłów i wiedzy?
Jako jeden z trzech czynników tworzących kapitał ludzki, Castro i in. wymieniają uzdolnienia, rozumiane, jako rzeczy, które ludzie potrafią wykonać
z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, aby skutecznie poradzić sobie z powierzonymi im zadaniami. Wyróżnić można tu m.in. edukację, doświadczenie,
rozwój osobisty, szkolenia specjalistyczne43. Na tej podstawie zostało postawione pytanie 31: W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy wyróżniają się
pod kątem ich zdolności do skutecznego wykonywania swojej pracy?
Doświadczenie pracowników to według Hatch’a i Dyer’a jeden z elementów kapitału ludzkiego, który wykorzystywany jest przez firmy do podnoszenia swojej wydajności44, stąd też powstało pytanie 33: W jakim stopniu
Pana/i zdaniem pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie do właściwego
wykonywania pracy?
Według Castro i in., obok motywacji, zadowolenie z pracy jest kolejnym
z czynników, tworzących wartości i postawy – jedną z trzech grup czynników,
wchodzących w skład kapitału ludzkiego45, dlatego zostało zadane pytanie 34:
W jakim stopniu, Pana/i zdaniem pracownicy są zadowoleni z pracy?

41
Carmeli A., Tishler A., The Relationship Between Intangible Organizational Elements
and Organizational Performance, „Strategic Management Journal”, 25, 2004, s. 1276.
42
Youndt M. A., Snell S. A., Human Resource Configurations, Intellectual Capital and
Organizational Performance, „Journal of Managerial Issues”, Vol. 16, No. 3, Fall 2004, s. 357.
43
Castro G. M., Lopez J. E. N., Muina F. E. G., Saez P. L., A New Model to Measure
and Manage Intellectual Capital, 2009, s. 8.
44
Hatch N. W., Dyer J. H., Human Capital and Learning as a Source of Sustainable
Competitive Advantage, „Strategic Management Journal”, 25, 2004, s. 1157.
45
Castro G. M., Lopez J. E. N., Muina F. E. G., Saez P. L., A New Model to Measure
and Manage Intellectual Capital, 2009, s. 8.
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Kapitał ludzki, opierając się na wiedzy jaką posiada, wytwarza wartości
dla organizacji46. Było to źródłem inspiracji pytania 35: W jakim stopniu pracownicy wykorzystują posiadaną przez siebie wiedzę w działaniu?
Subramaniam i Youndt wskazali znaczenie stosowania wiedzy przez pracowników w różnych obszarach działalności firmy47. Na bazie tego zostało
sformułowane pytanie 36: W jakim stopniu nasi pracownicy stosują wiedzę
z jednego obszaru firmy do rozwiązywania problemów i możliwości, które pojawiają się w innym obszarze?
Liderzy, wraz ze swoimi umiejętnościami przywódczymi, są częścią kapitału ludzkiego48. Menedżerowie i zwierzchnicy, będący również częścią kapitału ludzkiego, muszą posiadać silne cechy przywódcze, zarządcze, dobre
umiejętności komunikacji, planowania strategicznego itp.49 Kolejne dwa pytania odnoszą się zatem do oceny umiejętności kadry kierowniczej – pytanie
37: Proszę ocenić umiejętności przywódcze kadry kierowniczej w Pana/i firmie.
Oraz pytanie 38: Proszę ocenić posiadane przez kadrę kierowniczą umiejętności
porozumiewania się z pracownikami.
Żaden plan czy program nie może być przygotowany i skutecznie
wcielony w życie bez strategicznego myślenia osób, zarządzających kapitałem
ludzkim50, dlatego pytanie 39 bezpośrednio prosi o ocenę tego zjawiska: Proszę ocenić poziom strategicznego myślenia kadry kierowniczej.

Zmienne dotyczące kapitału strukturalnego
Kapitał strukturalny jest drugim elementem kapitału intelektualnego.
Zmienne dotyczące kapitału intelektualnego zostały podzielone w zależności
od wersji odpowiedzi (TAK/NIE/Nie wiem lub skala Likerta) i typu kapitału.
W wersji pilotażowej ankiety pytania dotyczące kapitału strukturalnego miały
numery 16-23 oraz 40-57. Pytania od numeru 16 do 23 miały skalę odpowiedzi Tak/nie/nie wiem, zaś pytania od numery 40 do 57 miały odpowiedzi
46
Kochan T., Orlikowski W., Cutcher-Gershenfeld J., Beyond McGregor’s Theory Y:
Human Capital and Knowledge-Based Work in 21st Century Organization, Sloan School 50th
Anniversary Session, 11 October 2002, s. 4-5.
47
Subramaniam M., Youndt M. A., The Influence of Intellectual Capital on the Types of
Innovative Capabilities, „Academy of Management Journal”, Vol. 48, No. 3, 2005, s. 463.
48
Wahjosoedibjo A. S. , The Role of Senior Leadership in Human Capital and Talent
Management, 36th ARTDO International Conference, Penang, 4-6 October 2009, s. 10.
49
Human Capital Management Plan 2004-2008, United States Copyright Office,
Library of Congress, 2005, s. 12.
50
Farazmand A., Innovation in Strategic Human Resource Management: Building Capacity in the Age of Globalization, „Public Organization Review: A Global Journal”, 4, 2004,
s. 5.
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zgodne z 7-stopniową skalą Likerta dostosowywaną do poszczególnych pytań
(odpowiedzi nie były jednolite). Poniżej zaprezentowane zostało uzasadnienie
powstania każdego pytania wraz z podaniem źródła literatury:
Kapitał organizacyjny przedsiębiorstwa tworzony jest także przez różnego rodzaju procedury, służące m.in. radzeniu sobie ze skargami klientów51.
Zgodnie z klasyfikacją przyjętą w pracy, kapitał organizacyjny jest pojęciem
tożsamym z kapitałem strukturalnym, dlatego został ujęty w tej części ankiety
w przełożeniu na pytanie 16: Czy firma posiada procedury do rozpatrywania
skarg od klientów?
Jednym z elementów technologii, będącej częścią kapitału strukturalnego, jest efekt/rezultat, jaki daje wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie.
Wyrażony on jest m.in. w kategoriach czasu poświęconego na opracowanie
i wdrożenie projektu, jego kosztu oraz uzyskanego produktu końcowego
i jego jakości52. Na bazie tych zagadnień powstały trzy kolejne pytania dotyczące kapitału strukturalnego – pytanie 17: Jak Pan/i ocenia, czy średni czas
opracowania innowacyjnych projektów jest wyższy niż u najbliższego konkurenta?, pytanie 18: Czy w Pana/i ocenie, średni czas wdrożenia innowacyjnych projektów jest wyższy niż u najbliższego konkurenta? oraz pytanie 21: Czy w Pana/i
ocenie, średni koszt innowacyjnego projektu jest niższy niż u konkurencji?
Galia i Pekovic twierdzą, że systemy jakości w firmie znacząco zwiększają
jej zdolności innowacyjne53, dlatego w ankiecie zostało sformułowane pytanie
19: Nasza firma opracowała/wdrożyła programy jakości w ciągu ostatnich 3 lat.
Gaweł-Brudkiewicz kwalifikuje dostęp do zewnętrznych i wewnętrznych
programów szkoleniowych, jako część kapitału strukturalnego przedsiębiorstwa54, co umożliwiło zadanie pytania 20: Czy firmie są przeprowadzane szkolenia lub jest finansowany udział w szkoleniach zewnętrznych?
Według Chen i in. do istotnych zmiennych pozwalających określić kapitał innowacyjny zalicza się m. in .liczbę rozwiniętych nowych technologii
w ciągu ostatnich 3 lat, a także liczbę i jakość pracowników zajmujących się
51
Tippins M. J., Sohi R. S. , It Competency and Firm Performance: Is Organizational
Learning a Missing Link?, „Strategic Management Journal”, 24, 2003, s. 750.
52
Castro G. M., Lopez J. E. N., Muina F. E. G., Saez P. L., A New Model to Measure
and Manage Intellectual Capital, 2009, s. 10-11.
53
Galia F., Pekovic S. , From Quality to Innovation: Evidence from Two French Employer Surveys, Proposal for the 1st DIME Scientific Conference „Knowledge in space and time:
Economic and policy implications of the Knowledge-based economy”, Strasbourg, 7-9 April
2008, s. 3.
54
Gaweł-Brudkiewicz K., Kapitał intelektualny uczelni wyższej – identyfikacja, pomiar
i sprawozdawczość [w:] Piech K., Skrzypek E. (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa
2007, s. 126-128.
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badaniami i rozwojem 55. Zgodnie z klasyfikacją przyjętą na potrzeby pracy
zmienne te zostały dodane do kapitału strukturalnego, w niniejszej pracy nie
został wyodrębniony oddzielnie kapitał innowacyjny. A zatem do tej części
ankiety zostały dodane dwa pytania – pytanie 22: Czy Pana/i zdaniem w odniesieniu do najbliższego konkurenta, liczba nowych produktów/usług/projektów
rozpoczętych w ostatnich 3 latach jest większa? oraz pytanie 23: Czy Pana/i zdaniem w porównaniu do naszego najbliższego konkurenta liczba pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem jest większa?
Wedlug Subramaniam’a i Youndt’a kapitał strukturalny przedsiębiorstwa obejmuje również zinstytucjonalizowaną wiedzę i skodyfikowane doświadczenie, występujące pod postacią baz danych, spisów, instrukcji, systemów itp.56. To zagadnienie znalazło odzwierciedlenie w pytaniu 40: W jakim
stopniu wiedza naszej organizacji znajduje się w podręcznikach, bazach danych,
intranecie itp.?
Subramaniam i Youndt opisali również kulturę organizacyjną, jako historie, tradycje, czy rytuały zawierające cenne pomysły, sposoby podejmowania działań biznesowych itp.57, a zatem powstało pytanie 41:W jakim stopniu
nasza kultura organizacyjna (historia, rytuały, tradycja) zawiera cenne pomysły,
sposoby działania, itp.?
Według Lopez’a i in. kultura organizacyjna jest jednym z kluczowych
elementów przedsiębiorstwa, tworzących kapitał strukturalny. Firma powinna przy tym skupić się na rozwoju własnej kultury, kultywowaniu posiadanych tradycji, rytuałów, czy historii, a nie na pozyskiwaniu innych, bądź
imitowaniu cudzych58. Ta myśl przełożyła się na pytani 42: W jakim stopniu nasza kultura organizacyjna (historia, rytuały, tradycja) jest kultywowana
w organizacji?
Youndt i Snell twierdzą, że sam kapitał ludzki nie jest wystarczający do
zwiększenia wydajności organizacji. Ludzie muszą bowiem korzystać z posiadanych przez firmę systemów, procedur, norm, czy procesów, aby skutecznie wykorzystać swój potencjał i wypracować przewagę konkurencyjną

Chen J., Zhu Z., Xie H. Y., Measuring intellectual capital: a new model and empirical
study, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 5, No. 1, 2004, s. 206.
56
Subramaniam M., Youndt M. A., The Influence of Intellectual … op.cit.s. 451.
57
Ibidem, s. 463.
58
Lopez J. E. N., Salazar E. A., Castro G. M., Saez P. L., Organizational Capital
as Competitive Advantage to the Firm, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 7, Issue 3, 2006,
s. 330-331.
55
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przedsiębiorstwa59. Przełożyło się to na pytanie 43: W jakim stopniu normy, systemy
i procedury naszej organizacji są wystarczające do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej?
Kapitał ludzki nie tylko musi posiadać odpowiednie narzędzia, ale także
odpowiedni zasób wiedzy (instrukcje, bazy danych, wiedza skodyfikowana
itp.), mówiący, jak z nich korzystać. Tylko wtedy bowiem kapitał strukturalny może być użyty do generowania wartości i wypracowania przewagi konkurencyjnej60. Do zasobów wiedzy będących częścią kapitału strukturalnego odnosi się pytanie 44: W jakim stopniu zasoby wiedzy są wystarczające do zdobycia
i utrzymania przewagi konkurencyjnej?
Według Garnett’a i in. o wartości kapitału strukturalnego świadczy jego
oddziaływanie na przeznaczenie organizacji, poprzez wpływ na formułowanie
i upowszechnianie celów firmy oraz podejmowanie przez nią decyzji opartych
na usystematyzowanych informacjach61. Doprowadziło to do powstania pytania 45: W jakim stopniu nasza organizacja potrafi przełożyć strategię na cele
działania?
Według Carmeli’ego i Tishler’a kapitał organizacyjny wyrażany jest
m.in. przez efektywność organizacyjną, będącą zdolnością organizacji do
pozyskiwania informacji o firmie zarówno ze źródeł zewnętrznych jak i wewnętrznych, ich wzajemnego porównywania i odpowiadania na nie, poprzez
określone wzorce zachowań i zestawy procesów62. W pracy pojęcie kapitału
organizacyjnego jest tożsame z kapitałem strukturalnym i w tej części zostało
zamieszczone pytanie 46: W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, pracownicy uzyskują informacje o firmie ze źródeł wewnętrznych w porównaniu do informacji
z telewizji, prasy lub Internetu?
Wiedza, umiejętności, operacje i obiekty związane z technologiami informacyjnymi, jako ogólnie pojęte kompetencje IT, wpływają na wydajność
firm63. Istotne stało się zatem pytanie 47 odnoszące się do umiejętności IT:

59
Youndt M. A., Snell S. A., Human Resource Configurations, Intellectual Capital
and Organizational Performance, „Journal of Managerial Issues”, Vol. 16, No. 3, Fall 2004,
s. 337-338.
60
Ibidem
61
Garnett J., Workman B., Beadsmoore A., Bezencent S. , Developing the structural
capital of higher education institutions to support work-based learning programmes [w:] Workbased learning. Workforce development: Connections, frameworks and processes, Higher Education
Academy, 2008, s. 22.
62
Carmeli A., Tishler A., The Relationship Between Intangible Organizational Elements
and Organizational Performance, „Strategic Management Journal”, 25, 2004, s. 1265.
63
Tippins M. J., Sohi R. S. , It Competency and Firm Performance: Is Organizational
Learning a Missing Link?, „Strategic Management Journal”, 24, 2003, s. 746.

151

ROZDZIAŁ 3

Jakie są, Pana/i zdaniem, umiejętności pracowników w zakresie obsługi komputera i korzystania z technologii informacyjnych?
Youndt i Snell określają kapitał strukturalny, jako upodmiotowienie,
ucieleśnienie i infrastrukturę kapitału ludzkiego, a zatem m.in. systemy, narzędzia, czy komputery64. W tym kontekście zostało zadane pytanie 48: W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy użytkują komputery w codziennej pracy?
Według Youndt’a i Snell’a jednym ze sposobów przechowywania/magazynowania wiedzy, jest wykorzystywanie patentów i licencji, które wchodzą
w skład kapitału strukturalnego65. W pracy zostało zatem postawione pytanie
49: W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, firma korzysta z patentów i licencji, jako
sposobów na ochronę wiedzy (opracowane samodzielnie lub zakupione)?
Według Chen’a i in. firma musi zmierzać do jak najefektywniejszej
współpracy między swoimi działami B+R, marketingowymi, czy wytwórczymi. Tylko wtedy bowiem możliwe jest skuteczne budowanie kapitału innowacji, który klasyfikowany jest przez autora, jako rezultat działań wszystkich
kapitałów przedsiębiorstwa, w tym kapitału strukturalnego66. Kwestie współpracy zostały zawarte w pytaniu 50: W jakim stopniu istnieje współpraca pomiędzy różnymi działami w firmie?
Według Carmeli’ego i Tishler’a wydajność organizacyjna określana jest
przez stopień, w jakim pracownicy rozumieją, podtrzymują i współdzielą system przekonań, wartości i symboli, reprezentowany przez przedsiębiorstwo67.
Do akceptacji tych systemów odnosi się pytanie 51: W jakim stopniu pracownicy akceptują system wartości, przekonania i symbole organizacji?
Cele organizacji powinny być jasne, spójne dla pracowników oraz przez
nich akceptowalne68, a zatem zostało postawione pytanie 52: W jakim stopniu
cele naszej organizacji są jasne i spójne dla wszystkich członków?
Pracownicy są bardzo zaangażowani we wszelkie procesy, jakie mają
miejsce w firmie, dlatego też powinni odznaczać się wysokim poczuciem odpowiedzialności69. Na bazie tych przemyśleń powstało pytanie 53: W jakim
stopniu pracownicy mają poczucie odpowiedzialności wobec firmy?
Według Gaweł-Brudkiewicz, jednym z zadań organizacji w zakresie
Youndt M. A., Snell S. A., Human Resource Configurations, Intellectual Capital and
Organizational Performance, „Journal of Managerial Issues”, Vol. 16, No. 3, Fall 2004, s. 338.
65
Ibidem, s. 338 i 357.
66
Chen J., Zhu Z., Xie H. Y., Measuring intellectual capital: a new model and empirical
study, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 5, No. 1, 2004, s. 205.
67
Carmeli A., Tishler A., The Relationship Between Intangible Organizational Elements
and Organizational Performance, „Strategic Management Journal”, 25, 2004, s. 1265.
68
Ibidem, s. 1277.
69
Ibidem, s. 1276.
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kapitału strukturalnego jest zachęcanie pracowników do samokształcenia i zapewnianie im warunków realizacji tego dążenia70. Umożliwiło to powstanie
pytania 54: W jakim stopniu pracownicy są zachęcani do udziału w szkoleniach
i do doskonalenia swoich umiejętności?
Garcia-Alvarez i in. określają systemy komunikacji, jako jeden z elementów kapitału strukturalnego71. Prośba o ocenę systemu komunikacji została
zawarta w pytaniu 55: Jak Pan/i ocenia komunikację występującą pomiędzy
menedżerami i pracownikami?
Carmeli i Tishler określają zaufanie między pracownikami a przełożonymi, jako część kapitału organizacyjnego, wchodzącego w skład kapitału strukturalnego. Określa ono stopień, w jakim system relacji pracowniczych pozostaje w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa, sprawiedliwości, indywidualizmu,
czy demokracji72. Zaufanie pomiędzy pracownikami różnych szczebli zostało
umieszczone w treści pytania 56: W jakim stopniu jest zaufanie pomiędzy kierownictwem a pracownikami?
Jednym ze składników kapitału strukturalnego jest według Subramaniam’a i Youdnt’a zjawisko dzielenia się przez pracowników wiedzą i wzajemne uczenie się od siebie73. Zostało to wykorzystane w pytaniu 57: W jakim
stopniu pracownicy dzielą się informacjami i uczą się od siebie?

Zmienne dotyczące kapitału społecznego
Ostatnim elementem kapitału intelektualnego jest kapitał społeczny.
Zmienne dotyczące kapitału intelektualnego zostały podzielone w zależności
od wersji odpowiedzi (TAK/NIE/Nie wiem lub skala Likerta) i typu kapitału. W wersji pilotażowej ankiety pytania dotyczące kapitału ludzkiego miały
numery 24-27 oraz 58-70. Pytania od numeru 24 do 27 miały skalę odpowiedzi Tak/nie/nie wiem, zaś pytania od numery 58 do 70 miały odpowiedzi
zgodne z 7-stopniową skalą Likerta dostosowywaną do poszczególnych pytań
(odpowiedzi nie były jednolite). Poniżej zaprezentowane zostało uzasadnienie
powstania każdego pytania wraz z podaniem źródła literatury:
Gaweł-Brudkiewicz K., Kapitał intelektualny uczelni wyższej – identyfikacja, pomiar
i sprawozdawczość [w:] Piech K., Skrzypek E. (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa
2007, s. 126-128.
71
Garcia-Alvarez M. T., Mariz-Perez R. M., Alavarez M. T., Structural Capital Management Within Intellectual Capital Theory: A Guide For Indicators, The 2011 Maui International Academic Conference, USA 2011, s. 340.
72
Carmeli A., Tishler A., The Relationship … op.cit.s. 1264.
73
Subramaniam M., Youndt M. A., The Influence of Intellectual … op.cit., s. 463.
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Zgodnie z badaniami innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce
wykonanymi na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wśród
przedsiębiorstw podejmujących działalność eksportową był znacznie wyższy
odsetek innowacyjnych firm (aż 52 %)74. Konkurencja na rynku międzynarodowym wymusza wyższy poziom innowacyjności. Na tej podstawie, jako
potencjalnie istotny czynnik dla innowacyjności, zaproponowano wprowadzenie pytania 24 do ankiety. Nasza firma prowadzi eksport produktów lub
usług poza granice kraju.
Według Kukowskiej współpraca z podmiotami badawczo-rozwojowymi,
naukowymi, czy uczelniami wyższymi, są wskaźnikami, służącymi wyrażaniu
kapitału społecznego firmy75. Z uwagi na specyfikę polskiego sektora naukowego podzielono możliwe jednostki na trzy grupy i zadano trzy pytania: pytanie 25: Nasza firma współpracuje z uczelniami, pytanie 26: Nasza firma współpracuje z jednostkami Polskiej Akademii Nauk. oraz pytanie 27: Nasza firma
współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi.
Youndt i Snell opisują kapitał społeczny m.in. jako współpracę firmy
z jej partnerami biznesowymi, czy klientami, pomagającą zwiększyć jakość
oferty, elastyczność produkcji, niezawodność, usprawnić kanały dostaw
i dystrybucji itp. Pozwala to na efektywniejsze wykrywanie potrzeb klientów
i opracowywanie odpowiednich dróg ich zaspokojenia76. Umożliwiło to sformułowanie pytania 58: W jakim stopniu pracownicy współpracują z klientami,
dostawcami, partnerami itp., w celu opracowania rozwiązań?
W obszarze kapitału społecznego znajdują się również wzajemne interakcje międzyludzkie, a także współpraca i wymiana pomysłów między pracownikami różnych obszarów działalności firmy77, co zostało uwzględnione
w pytaniu 59: W jakim stopniu pracownicy współpracują i wymieniają poglądy
z różnymi ludźmi z zakresu obszarów działalności przedsiębiorstwa?
Według McCormack’a każda firma postrzegana jest przez pryzmat jej
marki. Wszystkie organizacje posiadają swoją markę, bez względu na to, czy

Juchniewicz M., Diagnoza innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce – omówienie wyników badań empirycznych, prezentacja multimedialna, Warszawa, maj 2010, s. 18, dostępne: http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/PARP_tresci/Diagnoza_innowacyjnosci_mikro
przedsiebiorstw_w_Polsce_-_omo~1.pdf [dostęp: 1 grudnia 2012]
75
Kukowska K., Kapitał społeczny jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości [w:]
Pachura P. (red. nauk.), Zarządzanie Nr 2, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa 2011,
76
Youndt M. A., Snell S. A., Human Resource Configurations, Intellectual Capital and
Organizational Performance, „Journal of Managerial Issues”, Vol. 16, No. 3, Fall 2004, s. 345.
77
Youndt M. A., Snell S. A., Human Resource Configurations, Intellectual Capital and
Organizational Performance, „Journal of Managerial Issues”, Vol. 16, No. 3, Fall 2004, s. 357.
74

154

ROLA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ABSORPCJI INNOWACJI

skupiają się nad jej kształtowaniem, czy też nie. Tylko zaś świadome działania
podejmowane w celu jej odpowiedniego formowania (będące częścią kapitału
społecznego), mogą przynieść wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa78. Na bazie tych przemyśleń rola marki została doceniona poprzez zamieszczenie pytania 60: Czy Pana/i zdaniem świadomość marki jest wyższa niż
największego konkurenta?
Według Chen’a, Zhu i Xie zdolność identyfikowania potrzeb klienta to
jedna z podstawowych umiejętności marketingowych, wchodząca w skład kapitału strukturalnego79. Doprowadziło to do zadania pytania 61: W jakim stopniu Pana/i zdaniem firma posiada zdolność do identyfikowania potrzeb klienta?
Według Duncan’a i in. trwała przewaga konkurencyjna wynika z różnicy
wartości między produktami i usługami jednej organizacji, a tymi należącymi
do jej konkurentów, jaka tworzy się w umysłach klientów80. A zatem zadano
pytanie 62: W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, z punktu widzenia przewagi
konkurencyjnej, firma posiada szeroką gamę stałych klientów?
Gallego i Rodriguez wyróżnili przeciętną długość trwania relacji z klientami, jako jeden ze składników tworzących kapitał relacyjny (społeczny)81, co
zostało uwzględnione w pytaniu 63: Jak długo trwają zazwyczaj relacje biznesowe z klientami?
Chen i in. klasyfikują skargi klientów, jako jeden ze wskaźników lojalności klienckiej, które współtworzą kapitał strukturalny82, co przełożyło się na
pytanie 64: Jak Pana/i zdaniem kształtuje się liczba skarg klientów w skali roku?
Wskaźnik przepływu klientów jest według Chen’a i in. jednym ze składników kapitału klienckiego83. Na potrzeby pracy kapitał klienci jest pojęciem
jednoznacznym z kapitałem społecznym i w tej części ankiety zostało postawione pytanie 65: Jak Pan/i ocenia wskaźnik rotacji klientów?
Renoma organizacji to jeden z kluczowych zasobów niematerialnych,
który wytwarza przewagę konkurencyjną, gdy rynkowi rywale nie są w stanie
wytworzyć własnej reputacji i poczucia własnej wartości, jakie ona generuje,

McCormack A., Workplace of the Future. Social Unrest or Social Capital?, White
Paper 4/7, Auridian, December 2012, s. 5.
79
Chen J., Zhu Z., Xie H. Y., Measuring intellectual capital: a new model and empirical
study, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 5, No. 1, 2004, s. 206.
80
Duncan W. J., Ginter P. M., Swayne L. E., Competitive advantage and internal
organizational assessment, „Academy of Management Executive”, Vol. 12, No. 3, 1998, s. 7.
81
Gallego I., Rodriguez L., Situation of intangible assets in Spanish firms: an empirical
analysis, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 6, No. 1, 2005, s. 119.
82
Chen J., Zhu Z., Xie H. Y., Measuring intellectual… op.cit..206.
83
Chen J., Zhu Z., Xie H. Y., Measuring intellectual capital: a new model and empirical
study, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 5, No. 1, 2004, s. 206.
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umożliwiającej osiągnięcie lepszych wyników. Dlatego też tak istotne jest poszukiwanie nowych dróg zwiększania produktywności, ponieważ innowacyjność jest źródłem dochodowości i dobrobytu firmy oraz buduje jej prestiż
i renomę84. Chęć przeanalizowania znaczenia tych kwestii spowodowała powstanie pytania 66: Jak Pan/i ocenia renomę firmy na tle głównych konkurentów
ze względu na poziom innowacyjności firmy?
Carmeli i Tishler wyróżnili jakość zarządzania, jako jeden z elementów
kapitału społecznego, warunkującego reputację organizacji85. Jakoś zarządzania jest trudna do oceny bez odniesienia do konkurencji, dlatego pytanie 67
zostało postawione w następujący sposób: Jak Pan/i ocenia renomę firmy na tle
głównych konkurentów ze względu na poziom jakości zarządzania?
Poziom wiedzy oraz umiejętności pracowników firmy (tworzące razem
kompetencje) wyróżniają przedsiębiorstwo i prowadzą do wypracowania
przewagi konkurencyjnej86. Ponieważ kwestia umiejętności była już wcześniej
poruszana, w pytaniu 68 zostało poruszone tylko zagadnienie związane z poziomem wiedzy: Jak Pan/i ocenia poziom wiedzy firmy służący do konkurowania
na globalnym rynku?
Zdolność organizacji do budowania i podtrzymywania współpracy jest
wg Castro i in. jednym z elementów kapitału społecznego/relacyjnego. Obejmuje ona m.in. relacje z klientami zewnętrznymi, dostawcami, udziałowcami,
instytucjami, inwestorami, sojusznikami, konkurentami oraz instytucjami
odpowiedzialnymi za promocję i zwiększenie jakości produktów i usług87.
Umożliwiło to sformułowanie pytania 69: Czy Pana/i zdaniem firma posiada
zdolność do budowania partnerstw i współpracy biznesowej?
Reputacja i renoma jest jednym z czynników budujących kapitał społeczny/relacyjny firmy. Jest to sposób, w jaki przedsiębiorstwo postrzegane
jest przez rynki, instytucje, obywateli i klientów zewnętrznych, w oparciu
o podejmowane działania oraz oferowane produkty i usługi88. Wcześniej było
już postawione pytanie o renomę firmy, obecnie pytanie zostało skierowane
w stronę produktów i usług wytwarzanych przez firmę i w ten sposób

Carmeli A., Tishler A., The Relationship Between Intangible Organizational Elements
and Organizational Performance, „Strategic Management Journal”, 25, 2004, s. 1260-1262.
85
Ibidem, s. 1265.
86
King A. W., Fowler S. W., Zeithaml C. P., Managing organizational competencies
for competitive advantage: The middle-management edge, „Academy of Management Executive”,
Vol. 15, No. 2, 2001, s. 96.
87
Castro G. M., Lopez J. E. N., Muina F. E. G., Saez P. L., A New Model to Measure
and Manage Intellectual Capital, 2009, s. 12-13.
88
Ibidem, s. 13.
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powstało ostatnie, 70 pytanie kwestionariusza w wersji pilotażowej: Czy Pana/i zdaniem firma posiada renomę produktów i usług na rynku?

Redukcja liczby zmiennych
Po przeprowadzeniu badania pilotażowego pierwszym zadaniem badawczym było ograniczenie liczby pytań w ankiecie. Pierwsza wersja ankiety miała
70 pytań, co nawet biorąc pod uwagę złożoność zagadnień związanych z kapitałem intelektualnym, jest zbyt dużą liczbą mogącą powodować obniżenie
stopy zwrotu ankiet przy badaniu właściwym. Badanie pilotażowe pozwoliło
na zebranie zarówno danych ilościowych poprzez wypełnienie ankiet przez
16 osób, jak i danych jakościowych pochodzących z pogłębionych wywiadów
przeprowadzanych z osobami, które wypełniły ankietę. Z uwagi na niewielką
grupę objętą badaniem pilotażowym, duży nacisk został położony na zebranie
danych jakościowych. Już w trakcie wypełniania ankiety każda osoba miała
za zadanie wskazać pytania niezrozumiałe, źle sformułowane, źle dopasowane odpowiedzi, złą skalę odpowiedzi, złe umiejscowienie pytania, zgłaszać na
bieżąco swoje uwagi i komentarze. W ten sposób powstał spory zbiór uwag
wartych uwzględnienia.
Podawane w tym podrozdziale numery pytań odnoszą się do treści ankiety zamieszczonej w aneksie nr 4. Analiza została przeprowadzona z podziałem
na grupy pytań:
1.
2.
3.
4.

Innowacyjność – pyt. 6A, 6 B, 6C, 6D, 7, 8
Kapitał ludzki – pyt. 9 -15 oraz 28-39,
Kapitał strukturalny – pyt. 16-23 oraz 40-57,
Kapitał społeczny- pyt. 24-27 oraz 58-70.
Zmienne dotyczące innowacyjności

W odniesieniu do pytań 6A, 6 B, 6C, 6D, 7, 8 przeprowadzono analizę rzetelności za pomocą metody Alfa Cronbacha. Zastosowanie tej metody
analizy pozwoliło na dokonanie badania spójności i weryfikację podobieństwa poszczególnych pytań wchodzących w skład zagadnienia Innowacyjności.
Poprzez przeprowadzenie analizy rzetelności poszukiwano pytań, które mogą
być nieistotne lub bardzo podobne do innych89. Wyniki analizy rzetelności
prezentuje poniższa tabela.
89
Zob. Cronbach L., Coefficient Alpha and the internal structure of tests, “Psichometrica”, vol. 16, 1951, s. 297–334.
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Tab. 3.2. Analiza rzetelności dla skali Innowacyjność
Pytanie

Moc dyskryminacyjna

Alfa Cronbacha po usunięciu pozycji

6A

0,36

0,54

6B

0,25

0,55

6C

-0,18

0,76

6D

0,62

0,36

7

0,62

0,36

8

0,49

0,44

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: Alfa Cronbacha dla całej skali = 0,575

Skala Innowacyjność cechowała się niskim wskaźnikiem rzetelności. Największy wpływ na niski wynik (poniżej 0,7) miało pytanie 6C, które również
miału ujemną moc dyskryminacyjną. Ujemny wskaźnik mocy wskazuje, że
pytanie ujemnie wpływa na wzrost poziomu ogólnego poziomu innowacyjności. Po usunięciu tego pytania cała skala uzyskałaby wynik na poziomie 0,76.
Do tej części nie było zgłoszonych istotnych uwag jakościowych dotyczących
nieistotności pytań, czy braku zrozumienia ich treści. Analiza treści pytań nie
wykazała podobnych do siebie treściowo pytań.
Z wykonanej analizy wynika zalecenie odnośnie usunięcia pytania 6C.
Z uwagi na fakt, iż usunięcie pytania 6C pozostawiłoby tylko trzy typy innowacyjności spośród wskazanych czterech typów występujących w metodologii Oslo Manual, co uniemożliwiłoby wykonanie części planowanych badań
i weryfikacji części zakładanych hipotez, na podstawie eksperckiej analizy zdecydowano się pozostawić to pytanie w ankiecie. A zatem po wykonaniu tej
części analizy skala dotycząca innowacyjności pozostała bez zmian, wszystkie
pytania zostały zachowane. Po zgłoszonych uwagach dotyczących skali nowości, zdecydowano się na rozszerzenie skali w podpunktach 6A1, 6B1, 6C1,
6D1 dodając poziom „regionalna” do zestawu możliwych odpowiedzi dotyczących skali nowości wdrożonego produktu, procesu, strategii marketingowej lub sposobu organizacji.
Zmienne dotyczące kapitału ludzkiego
Analiza objęła pytania od numeru 9 do 15 oraz od 28 do 39 (włącznie). Przeprowadzono analizę rzetelności za pomocą metody Alfa Cronbacha.
W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane wyniki.
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Tab. 3.3. Analiza rzetelności dla skali Kapitał ludzki
Pytanie

Moc dyskryminacyjna

Alfa Cronbacha po usunięciu pozycji

9

0,33

0,60

10

0,36

0,60

11

0,35

0,60

12

-0,01

0,67

13

0,38

0,60

14

0,23

0,62

15

-0,30

0,71

28

0,33

0,62

29

0,36

0,62

30

0,34

0,62

31

0,57

0,60

32

-0,04

0,65

33

0,51

0,61

34

0,57

0,60

35

0,42

0,61

36

0,24

0,62

37

0,46

0,60

38

0,31

0,61

39

0,43

0,60

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: Alfa Cronbacha dla całej skali = 0,633

Skala Kapitał ludzki cechowała się niskim wskaźnikiem rzetelności. Największy wpływ na niski wynik (poniżej 0,7) miało pytanie 15. Pytania nr 12,
15 i 32 uzyskały ujemną moc dyskryminacyjną bądź bliską 0. Po usunięciu
tych pytań cała skala uzyskałaby wynik rzetelności na poziomie 0,75, czyli
satysfakcjonujący. Dodatkowo, w opinii badanych osób pytanie 12 i 13 są do
siebie podobne treściowo, co sugeruje, że można zrezygnować z pytania 12,
które uzyskało gorsze rezultaty psychometryczne. Pytanie 15 zostało określone w opinii badanych osób jako niepotrzebne. Treść tego pytania może być
kojarzona dwuznacznie. Pytanie 32 w opinii badanych osób było podobne
treściowo do pytania 9 i 10. Choć z tym poglądem można byłoby polemizować, to jednak treść pytania 32 nie zawiera informacji o miejscu pracy, co
może sugerować ogólne, życiowe (niezwiązane z wykonywaną pracą) podejście badanych osób. Dodatkowo wyniki psychometryczne wskazały, że pytanie to nie przyczynia się do wzrostu wskaźnika kapitału ludzkiego.
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Dodatkowo wykonano analizę czynnikową (bez uwzględnienia pytań
12, 15, 32) metodą głównych składowych z rotacją Varimax90. Poniżej przedstawiono ładunki (o wartości powyżej 0,3) dla wyodrębnionych czynników
(wartość własna większa od 1). Po wstępnym rozwiązaniu ograniczono liczbę
czynników do trzech.
Tab. 3.4 Wyniki analizy czynnikowej dla skali Kapitał ludzki
Czynniki

Pytanie

I

II

9

0,88

10

0,87

11

0,89

III

13

0,82

14

0,84

28

0,82

29

0,81

30

0,79

31

0,77

33

0,64

34

0,82

35

0,75

36

0,68

37

0,88

38

0,86

39

0,87

Źródło: Opracowanie własne.

Pytanie 9, 10 i 11 zasila w podobnej sile czynnik II, jednakże treść tych
pytań jest na tyle różna, że nie można mówić o podobieństwie (brak również
informacji od badanych osób). To samo można powiedzieć odnośnie pytań
13 i 14.
Inaczej wygląda sprawa z czynnikiem nr I. Badane osoby sygnalizowały
podobieństwo pytań 28, 29 i 30 wobec siebie, przy czym określali pytania 28
i 29 jako mało wiarygodne. Wydaje się, że z tych 3 pytań najlepszym treściowo
90
Analiza czynnikowa za pomocą głównych składowych z rotacją Varimax jest standardową metodą pozwalającą na zmniejszenie liczby zmiennych i ułatwienie interpretacji czynnika.
Rotacja Varimax jest rodzajem rotacji ortogonalnej (z zachowaniem kątów prostych) układu
współrzędnych w celu ułatwienia interpretacji czynników. Zob. Wieczorkowska G, Wierzbiński J. , Badania sondażowe i eksperymentalne. Wybrane zagadnienia., Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Zarządzania, Warszawa 2005, rozdział 4, strona 10.
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jest pytanie 30, które dotyczy kwalifikacji zawodowych, a ich brak może być
wynikiem planowanych szkoleń w firmie.
Pytania 37 – 39 są do siebie podobne treściowo, jednakże najniższy poziom mocy dyskryminacyjnej osiągnęło pytanie 38. Treść tego pytania może
być mniej związana z kapitałem ludzkim niż dwa pozostałe, można byłoby
zatem zrezygnować z pytania 38. Według opinii badanych osób pytania 31
i 36 są mało zrozumiałe. Treść pytań może wydawać się niektórym osobom
niezrozumiała, a ponadto dla pytania 31 podobne treściowo wydaje się być
pytanie 30.
Po wykonanych analizach dotyczących skali Kapitał ludzki, usunięto pytania o numerach: 12, 15, 32, 28, 29, 31, 36, 38, doprecyzowano także treść
pytań nr 9, 10, 11 i 13.

Zmienne dotyczące kapitału strukturalnego
Analiza objęła pytania od numeru 16 do 23 oraz od 40 do 57 włącznie. Za pomocą metody Alfa Cronbacha przeprowadzono analizę rzetelności,
a uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.
Tab. 3.5 Analiza rzetelności dla skali Kapitał strukturalny
Pytanie

Moc dyskryminacyjna

Alfa Cronbacha po usunięciu pozycji

16

0,20

0,79

17

0,06

0,80

18

-0,01

0,80

19

0,25

0,79

20

0,00

0,79

21

0,63

0,76

22

0,05

0,80

23

0,16

0,79

40

0,20

0,79

41

0,61

0,77

42

0,60

0,77

43

0,68

0,77

44

0,50

0,78

45

0,57

0,78
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Pytanie

Moc dyskryminacyjna

Alfa Cronbacha po usunięciu pozycji

46

-0,02

0,80

47

0,52

0,77

48

0,18

0,79

49

0,29

0,79

50

0,58

0,77

51

0,67

0,77

52

0,33

0,78

53

0,58

0,78

54

0,34

0,78

55

0,66

0,77

56

0,49

0,78

57

0,26

0,79

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: Alfa Cronbacha dla całej skali = 0,790

Skala Kapitał strukturalny cechowała się dobrym wskaźnikiem rzetelności. Pytania nr 17, 18, 20, 22, 46 uzyskały ujemną moc dyskryminacyjną bądź
bliską zero. Po usunięciu tych pytań cała skala uzyskałaby wynik rzetelności
na poziomie 0,844, czyli bardzo satysfakcjonującym.
Analizując treść pytań zauważono, że pytania 17 i 18 dotyczą w pewnym
sensie innowacyjności. Być może umiejętność opracowywania i wdrożenia innowacji stanowi pewną część innowacji, wobec czego pytania te nie mogły by
być wprowadzone do badania, gdzie innowacyjność będzie odmiennym czynnikiem. Inaczej jest w przypadku pytania 21, ponieważ koszt wprowadzenia
innowacji może zależeć od innych czynników niż sama innowacyjność. Pytanie 20 może bardziej dotyczyć kapitału ludzkiego niż kapitału strukturalnego,
natomiast pytanie 22 w opinii badanych osób zostało opisane jako zbyt trudne do odpowiedzi w pewnych warunkach (ciężko jest znać wszystkie działania
konkurencji). Pytanie 46 wydaje się być nieadekwatne do celu badania: Uzyskiwanie informacji jest sprawą indywidualną pracowników, a ponadto niektóre firmy mogą nie być na tyle popularne, aby media informowały o nich.
Dodatkowo wykonano analizę czynnikową (bez uwzględnienia pytań
17, 18, 20, 22, 46) metodą głównych składowych z rotacją Varimax. Poniżej
przedstawiono ładunki (powyżej 0,3) dla wyodrębnionych czynników (wartość własna większa od 1). Po wstępnym rozwiązaniu ograniczono liczbę czynników do dwóch.
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Tab. 3.6. Wyniki analizy czynnikowej dla skali Kapitał strukturalny
Pytanie
16

Czynniki
I

II

0,47

19
21

0,61

23

0,35

40

0,68

41

0,83

Pytanie

Czynniki
I

42

0,63

43

0,75

44

0,69

45

0,72

II

47

0,85

48

0,89

49

0,67

50

0,53

51

0,85

52

0,85

53

0,88

54

0,54

0,53

55

0,94

56

0,85

57

0,79

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonana analiza czynnikowa nie dostarczyła istotnych informacji. Według opinii badanych osób pytania 41 i 42 są niezrozumiałe. Pytania wydają
się nie mieć związku z kapitałem strukturalnym firm. Kultywowanie tradycji
w firmie oraz tego zawieranie w nich cennych pomysłów nie wydają się odpowiednimi pytaniami w tym przypadku. W pytaniu 45, zakwalifikowanych
przez badane osoby jako mało zrozumiałe rozwiązaniem będzie przeformułowanie treści. Pytanie 47 zasługuje raczej do przeniesienia do kapitału ludzkiego. Pytanie 48 zostało w opinii badanych osób uznane za mało zrozumiałe,
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a odpowiedź na to pytanie może zależeć od charakteru pracy, a nie od posiadanego przez firmę kapitału. Osoby badane również zaznaczyły, że pytanie
51 jest mało zrozumiałe. Te pytanie wymagałoby zmiany treści bądź usunięcia
z bazy.
W wyniku przeprowadzonych analiz zdecydowano się na usunięcie pytań
o numerach: 17, 18, 20, 22, 41, 42, 46, dodatkowo na przesunięcie do grupy
„kapitał ludzki” pytań nr 20, 47, a także na drobne zmiany lub doprecyzowanie treści pytań: 19, 20, 23, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Zmienne dotyczące kapitału społecznego
Analiza tej części dotyczyła pytań od numeru 24 do 27 oraz od numeru
58 do 70. Na początku przeprowadzono analizę rzetelności (za pomocą metody Alfa Cronbacha). W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane wyniki.
Tab. 3.7. Analiza rzetelności dla skali Kapitał społeczny
Pytanie

Moc dyskryminacyjna

Alfa Cronbacha po usunięciu pozycji

24

0,01

0,77

25

0,30

0,74

26

0,31

0,75

27

0,31

0,75

58

0,30

0,75

59

0,22

0,75

60

0,37

0,74

61

0,63

0,72

62

0,41

0,74

63

0,40

0,74

64

0,41

0,74

65

0,05

0,76

66

0,69

0,72

67

0,15

0,76

68

0,61

0,72

69

0,52

0,72

70

0,29

0,75

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: Alfa Cronbacha dla całej skali = 0,753
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Skala Kapitał społeczny cechowała się dobrym wskaźnikiem rzetelności.
Pytania o numerach 24 i 65 uzyskały ujemną moc dyskryminacyjną bądź bliską 0. Po usunięciu tych pytań cała skala uzyskałaby wynik rzetelności na
poziomie 0,778, czyli mniej więcej na tym samym poziomie. Analizując treść
pytań zauważono, że pytanie 24 może nie dotyczyć kapitału społecznego firmy, lecz rynku, na którym firma działa. To samo może dotyczyć pytania 65,
rotacja klientów może nie zależeć od kapitału społecznego, lecz od branży,
w niektórych branżach rotacja klientów jest bardzo znaczna, lecz wynika to
ze specyfiki rynku i oferowanego produktu. To samo należy rozważyć przy
pytaniu 63. Pytanie 62 „osadzone” jest na tle konkurencji, co niweluje „efekt
branży”.
Dodatkowo wykonano analizę czynnikową (bez uwzględnienia pytań 24,
65 i 63) metodą głównych składowych z rotacją Varimax. Poniżej przedstawiono ładunki (powyżej 0,3) dla wyodrębnionych czynników (wartość własna
większa od 1). Po wstępnym rozwiązaniu ograniczono liczbę czynników do
czterech.
Tab. 3.8 Wyniki analizy czynnikowej dla skali Kapitał społeczny
Czynniki

Pytanie

I

25

0,68

26

0,92

27

0,92

II

58

0,91

59

0,56

III

IV

0,63

60

0,70

61

0,85

62

0,75

64

0,43

66

0,73

67

0,80

68
69
70

0,60
0,86
0,88

Źródło: Opracowanie własne.
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Analiza czynnikowa wykazała znaczne podobieństwo pytań 26 i 27, na
co również wskazywały badane osoby. Analiza treści sugeruje pozostawienie
pytania 27, a usunięcie pytania 26 przy jednoczesnym przeformułowaniu treści pytania 26. Jednostki Polskiej Akademii Nauk są ośrodkami badawczym,
jednak nie są jednostkami badawczo-rozwojowymi. Zdecydowano na zmianę
określenia jako „jednostki naukowe”, co będzie w sobie zawierało zarówno
jednostki PANu, jak i jednostki badawczo-rozwojowe. Osoby badane również określiły pytanie 59 jako mało zrozumiałe, na co wskazuje także wykonana analiza czynnikowa pokazując dwuznaczność klasyfikacji. Osoby badane wskazywały także, że pytanie 60 jest mało zrozumiałe. W tym przypadku
można byłoby zmienić treść pytania, np. czy marka firmy jest bardziej znana
niż marka największego konkurenta. Ponowna analiza treści pytań wykazała
również, że pytanie 66 dotyczy innowacyjności, co może nie mieć istotnego
związku z kapitałem społecznym i sugerować przesunięcie pytania do innej
części. Dodatkowo pytanie 64 może być uzależnione od charakteru branży,
nie od jakości świadczeń, nie jest osadzone na tle konkurencji, aczkolwiek
osoba badana nie będzie mieć wiedzy na temat konkurencji w tym zakresie.
Po wykonanych analizach dla skali Kapitał społeczny zdecydowano na
usunięcie pytań o numerach: 26, 59, 63, 64, 65, dodatkowo na przesunięcie do części Innowacyjność pytania nr 66, a także na doprecyzowanie treści
pytań: 25, 27, 60, 68, 69, 70. Zdecydowano na pozostawienie pytania nr 24
w treści ankiety, gdyż zebrane przy jego pomocy wyniki mogą okazać się istotne przy dalszych badaniach. Zgodnie z badaniami innowacyjności wykonanymi na zlecenie PARPu firmy prowadzące działalność na międzynarodowym
rynku cechowały się znacznie wyższym poziomem innowacyjności niż firmy
funkcjonujące jedynie na lokalnym lub krajowym rynku.

Redukcja liczby zmiennych – dodatkowe zmiany
Dodatkowo w odniesieniu do konstrukcji całej ankiety zdecydowano
pogrupować pytania odnoszące się do jednej skali w jeden blok (a nie dwa,
jak dotychczas), niezależnie od sposobu udzielania odpowiedzi. Pozostawiono
7 stopniową skalę odpowiedzi Likerta, doprecyzowując nieraz treści odpowiedzi zgodnie z sugestiami osób objętych badaniem pilotażowym.
Chociaż część dotycząca „metryczki” nie była przedmiotem analiz ilościowych, ta część również uległa zmianie po badaniu pilotażowym. Przy wypełnianiu ankiet przez badanych zauważono nieraz problemy z identyfikacją
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wielkości przedsiębiorstwa w odniesieniu jedynie do kryterium zatrudnienia.
Dodano zatem drugie pytanie umożliwiające wybór wielkości przedsiębiorstwa w zależności od wielkości obrotów i bilansu, co jest zgodne z przyjętą
klasyfikacją wielkości przedsiębiorstw na podstawie Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Dodano
również dwa pytania pomocnicze do metryczki umożliwiające identyfikację
uczelni i kierunku studiów podyplomowych, wprowadzono je jako pytania
otwarte i są to jedyne dwa otwarte pytania w ankiecie. Dodatkowo pytanie
dotyczące płci zostało przeniesione na pierwsze miejsce, gdyż umiejscowienie
krótkiego pytania w dolnej części strony powodowało tendencję do omijania
go podczas badania pilotażowego.
Uzasadnienie wyboru grupy docelowej
Ankiety w ramach badania właściwego zostały wypełnione przez grupę
2117 osób. Podstawową grupą docelową byli wszyscy słuchacze studiów podyplomowych adresowanych do przedstawicieli przedsiębiorstw. Zaproszenia
do wzięcia udziału w badaniu zostały przesłane wszystkim kierownikom studiów podyplomowych lub osobom podanym do kontaktu w związku z konkretnymi studiami podyplomowymi realizowanymi w Polsce w roku akademickim 2011/2012 skierowanymi do pracowników przedsiębiorstw. Studia
były selekcjonowane po tytułach, z pominięciem kierunków nauczycielskich.
Dodatkowo, z uwagi na brak zrozumienia przynależności do grupy docelowej,
badaniem zostali objęci niektórzy studenci uzupełniających studiów magisterskich oraz osoby uczestniczące w szkoleniach, nie będące słuchaczami studiów
podyplomowych. Wykonane wyliczenia średniej i odchylenia standardowego
dla poszczególnych czynników kapitału intelektualnego wykazały, iż grupy te
nie różnią się w sposób istotny pomiędzy sobą i bez zaburzenia wyników można osoby, które dodatkowo wypełniły ankiety, również włączyć do podstawowej grupy docelowej. Ogółem w ramach podstawowej grupy docelowej udało
się uzyskać odpowiedzi od 1943 osób, w tym 1459 osób będących słuchaczami studiów podyplomowych, 288 osób będących studentami uzupełniających
studiów magisterskich i 196 osób będących tylko uczestnikami szkoleń (nie
będących jednocześnie słuchaczami studiów podyplomowych ani studentami
studiów uzupełniających magisterskich). Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu posiadały wykształcenie wyższe (przynajmniej na poziomie licencjatu)
i były zatrudnione w przedsiębiorstwach.
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Skierowanie ankiet głównie do słuchaczy studiów podyplomowych,
a także do studentów uzupełniających studiów magisterskich i osób, które
uczestniczyły w szkoleniach znalazło swoje uzasadnienie w fakcie, iż osoby
te zdobywając wiedzę i jednocześnie pracując w przedsiębiorstwach (osoby
niepracujące były z badania wykluczane) podnoszą nie tylko swój poziom
wiedzy, ale wpływają również na podniesienie kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, w których pracują. Badania wykazują, że między nauczaniem lub
tworzeniem wiedzy, a rozwojem kapitału intelektualnego, zachodzą ścisłe
powiązania 91. Wielu autorów wskazuje na to, że istotne znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego i tym samym kapitału intelektualnego ma formalna
edukacja – w przypadku analizowanej grupy będzie to dotyczyło słuchaczy
studiów podyplomowych oraz studentów studiów magisterskich uzupełniających. Edukacja lub trening podnoszą produktywność pracowników, poprzez dodawanie nowej wiedzy i umiejętności92, udział w formalnej edukacji
zwiększa również zdolność ludzi do radzenia sobie z zaburzeniami równowagi
w zmieniających się warunkach ekonomicznych93. Xiao zakłada, że formalna
edukacja, wiedza zdobyta w czasie pracy w firmie (szkolenie praktyczne; wiedza biernie zdobyta podczas wykonywania obowiązków) oraz wiedza zdobyta
poza przedsiębiorstwem, powiązane są ze wzrostem wydajności94. Zdaniem
M.Marimuthu, L.Arokiasamy oraz M.Ismail firma inwestując w rozwój kapitału ludzkiego, poprzez edukację, czy szkolenia, zyskuje w przyszłości zyskowny zwrot inwestycji95. Uważa się także, iż dobrze wyszkoleni i wyedukowani
pracownicy będą odpowiednio przygotowani do pełnienia określonych ról
w organizacji, będą skuteczniej wykonywać swoje obowiązki oraz będą w stanie tworzyć nową wiedzę w sposób szybszy i lepiej opracowany96. Formalna

Amiri A. N., Jandaghi G., Ramezan M., An Investigation to the Impact of Intellectual
Capital on Organizational Innovation, „European Journal of Scientific Research”, EuroJournals
Publishing, Vol.64 No.3, 2011, s. 476.
92
Xiao J., Determinants of salary growth in Shenzhen, China: An analysis of formal
education, on-the job training, and adult education with a three-level model, “Economics of Esucation Review”, vol21, is. 6, December 2002, s. 2.
93
Schultz T., The value of the ability to deal with disequilibria, „Journal of Economic
Literature”, 13(3), 1975, s. 827-846.
94
Xiao J., Determinants of salary… op.cit., s. 13.
95
Marimuthu M., Arokiasamy L., Ismail M., Human capital development and its impact on firm performance: evidence from developmental economics, „The Journal of International
Social Research”, Vol. 2/8, Summer 2009, s. 267.
96
Lado A. A., Wilson M. C., Human Resource Systems and Sustained Competitive Advantage: A Competency-Based Perspective, „The Academy of Management Review”, Vol. 19, No.
4, October 1994,, s. 699-727; Tansky J. W., Cohen D. J., The Relationship Between Organizational Support, Employee Development and Organizational Commitment: An Empirical Study,
„Human Resource Development Quarterly”, Vol. 41, No. 3, Autumn 2001, s. 285-300.
91
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i nieformalna edukacja przyczynia się do wzrostu i rozwoju wiedzy i umiejętności pracowniczych, co wywiera znaczący wpływ na jakość siły roboczej
przedsiębiorstwa97. W literaturze można znaleźć również przełożenie edukacji na inne elementy kapitału intelektualnego, nie tylko w odniesieniu do
kapitału ludzkiego. Wysoki poziom pracowniczej edukacji i wyszkolenia ma
również kluczowe znaczenie dla kapitału strukturalnego98. Są nawet stawiane postulaty, iż przedsiębiorstwo inwestujące w procesy nauczania i edukacji,
spodziewa się rozwoju swoich kapitałów: ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego, tworzących kapitał intelektualny99. K. Leping rozróżnia rodzaj kapitału
ludzkiego, który jest nabywany poprzez różne formy nauczania. Ogólny kapitał ludzki jest nabywany poprzez ogólną edukację i programy szkoleniowe,
które zwiększają wiedzę pracowników i rozwijają ich umiejętności, dzięki czemu mogą być bardziej produktywnym zasobem wielu przedsiębiorstw. Specyficzny kapitał ludzki z kolei pozyskuje się przez specjalistyczne szkolenia
i treningi, dzięki czemu pracownicy zyskują wiedzę i umiejętności do wykorzystania w jednej tylko, konkretnej organizacji100. Przechodzimy zatem
do podkreślenia, że nie tylko formalna edukacja ma wysokie znaczenie dla
rozwoju kapitału intelektualnego, istotne są także szkolenia. Szkolenia wewnątrz firmy, jako przeciwstawienie formalnej edukacji, występujące jako
strategia rozwoju kapitału ludzkiego, z czasem niwelują luki w kompetencjach
pracowniczych i odpowiadają na wciąż rosnące wymagania technologiczne
w miejscu pracy101. Levin i Kelly sugerują nawet, że formalna edukacja może
zwiększyć produktywność tylko w połączeniu z czynnikami uzupełniającymi
(szkolenia/treningi, działania zarządcze itp.)102. Według Green’a brak szkoleń
w miejscu pracy, powiązany jest z niską konkurencyjnością103. I odwrotnie,

Spahić E., Huruz E., Improving the Management of Intellectual Capital Through the
Application of Organizational Learning, „Proceedings of The 4th European Conference on Intellectual Capital”, 23-24 April 2012, s. 442.
98
Reed K. K., Lubatkin M., Srinivasan N., Proposing and Testing an Intellectual Capital-Based View of the Firm, „Journal of Management Studies”, Vol. 43, No. 4, June 2006,
s. 876.
99
Amiri A. N., Jandhi G., Alvani S. M., Hosnavi R., Ramezan M., Increasing the
Intellectual Capital in Organization: Examining the Role of Organizational Learning, „European
Journal of Social Sciences”, Vol. 14, No. 1, 2010, s. 106.
100
Leping K. O., Measuring the Specificity of Human Capital: a Skill-based Approach,
„Baltic Journal of Economics”, 9(1), 2009, s. 40.
101
Xiao J., Determinants of salary growth in Shenzhen, China: An analysis of formal education, on-the job training, and adult education with a three-level model, 1999, s. 4.
102
Levin H. M., Kelly C., Can education do it along?, „Economics of Education Review”, 13(2), 1994, s. 97-108.
103
Green F., The determinants of training of male and female employees in Britain, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, 55(1), 1993, s. 103-122.
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lepsza produktywność przedsiębiorstwa jest m.in. owocem dobrze wyszkolonej kadry pracowniczej104. Szkolenia pomagają pracownikom zdobyć wiedzę
i umiejętności, potrzebne do wykonania odpowiednich zadań zgodnie z obowiązującymi standardami105. Zdarzają się też bardziej radykalne stwierdzenia,
że kapitał ludzki, wchodzący w skład kapitału intelektualnego, musi otrzymać odpowiednie instrukcje i szkolenia w celu zwiększenia swoich zdolności
społecznych. W przeciwnym razie nie jest prawdziwym kapitałem ludzkim106.
Laursen i Foss twierdzą, że nie tylko szkolenie/trening talentów, ale całej siły
pracowniczej jest koniecznym czynnikiem do osiągnięcia sukcesów o większej
wartości107. Wiele źródeł traktuje szkolenia, trening i rozwój ludzi, jako część
wiedzy i systemów zarządzania kapitałem ludzkim108. Istnieje udowodnione
pozytywne powiązanie między szkoleniami w firmie, a jej produktywnością
i wydajnością109. Owoyemi i in. zakładają, że szkolenia zwiększają zaangażowanie pracowników wobec organizacji, co z kolei prowadzi do ich wyższej
produktywności110. Szkolenia organizacyjne mogą wpływać również na psychiczne cechy pracowników, jak np. przywiązanie do firmy111.
Istnieją teoretyczne podstawy pozwalające stwierdzić, że udział w studiach podyplomowych, innych formach formalnej edukacji lub w szkoleniach
ma również wpływ na innowacyjność firmy. Edukacja jest postrzegana, jako
Mincer J., The production of human capital and the life cycle of earning: Variations on
a theme, „Journal of Labor Economics”, 15(1), 1997, s. 26-47.
105
Kok A., Intellectual Capital Management as Part of Knowledge Management Initiatives at Institutions of Higher Learning, „Electronic Journal of Knowledge Management”, Vol. 5,
Issue 2, 2007, s. 188.
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Jelčić K., Intellectual Capital: Handbook of IC Management in Companies, Intellectual Capital Center Croatia, Zagreb 2007, s. 28.
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Laursen K., Foss N. J., New Human Resource Management Practices, Complementaries and the Impact of Innovation Performance, „Cambridge Journal of Economics”, 27, 2003,
s. 242-263.
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Burkland S. , Managing the Development of Valuable Intellectual Capital. The Role of
Management Control, Acta Wasaensia No. 27, Helsinki 2009, s. 46.
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Barrett A., O’Connell P. J., Does training generally work? The returns to in-company
training, „Industrial and Labor Relations Review”, Vol. 54, No. 3, April 2001, s. 448; Bernier
A., Cousineau J. M., The Impact of Training on Productivity in Canadian Firms: Estimating
Distributed Lags from the WES 1999-2005, „The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences”, Vol. 5, No. 7, 2010, s. 238; Farooq M., Khan M. A., Impact of Training and
Feedback on Employee Performance, „Far East Journal of Psychology and Business”, Vol. 5, No.
1, October 2011, s. 30; Kraiger K., McLinden D., Casper W. J., Collaborative Planning for
Training Impact, „Human Resource Management”, 43(4), 2004, s. 337-351.
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Owoyemi O. A., Oyelere M., Elegbede T., Gbajumo-Sheriff M., Enhancing Employees’ Commitment to Organization through Training, „International Journal of Business and
Management”, Vol. 6, No. 7, July 2011, s. 280.
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Review”, 9, 2010, s. 266-284; McElroy J. C., Managing workplace commitment by putting
people first, „Human Resource Management Review”, 11, 2001, s. 327-335.
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czynnik wspierający innowacyjność112. Wykształceni zarządcy i menedżerowie
częściej stosują złożone i zróżnicowane podejścia do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji113. Edukacja rozwija także wrażliwość na nowe
pomysły, co odgrywa ważną rolę w odkrywaniu zapotrzebowania na innowację i przygotowania odpowiedniego środowiska do jej implementacji114. Badanie przeprowadzone przez Zschockelt’a dowodzi, że szkolenia/treningi są
postrzegane przez organizacje, jako ważne narzędzie innowacyjności115. Zdaniem niektórych źródeł, szkolenia/treningi i inne formy wsparcia wykształcają
umiejętności niezbędne dla otwartej innowacyjności116, zaś według innych
edukacja i szkolenia mogą motywować do wykorzystywania wiedzy w celu np.
opracowywania radykalnych innowacji117. Inwestycje firmy w programy szkoleniowe i edukacyjne, nie tylko tworzą przewagę konkurencyjną organizacji118,
zwiększają wiedzę pracowników oraz rozwijają ich umiejętności, ale także
zapewniają innowacyjność, szansę przyswojenia nowych technologii, a także zwiększają wydajność przedsiębiorstwa119. Kształcenie ustawiczne wspiera
kreatywność i innowacyjność120, która jest kluczem do wypracowania przewagi konkurencyjnej firmy121. Szkolenia pracownicze są pozytywnie powiązane
z takimi czynnikami jak: innowacyjność produktów, usług i procesów, czy
112
Damanpour F., Schneider M., Characteristics of Innovation and Innovation Adoption
in Public Organizations: Assessing the Role of Managers, „Journal of Public Administration Research and Theory”, Vol. 19, No. 3, 2009, s. 499.
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Bantel K. A., Jackson S. E., Top management and innovations in banking: Does the
composition of the top management team make a difference, „Strategic Management Journal”, Vol.
10, Issue S1, Summer 1989, s. 107-124; Lee S. H., Wong P. H., Chong C. L., Human and
social capital explanations for R&D outcome, „IEEE Transactions on Engineering Management,
Vol. 52, Issue 1, February 2005, s,59-68.
114
Damanpour F., Schneider M., Phases of the adoption of innovation in organizations:
Effects of environment, organization, and top managers, „British Journal of Management”, Vol.
17, Issue 3, September 2006, s. 215-236.
115
Zschockelt F., The importance of developing intellectual capital of innovative organizations: Contributions from a HRM-perspective, 16 October 2009, s. 46.
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Mortara L., Napp J., Slacik I., Minshall T., How to implement open innovation.
Lessons from studying large multinational companies, Centre for Technology Manufacturing, Institute for Manufacturing, Cambridge 2009, s. 14.
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Delgado M., The role of intellectual capital assets on the radicalness of innovation:
Direct and moderating effects, UAM-Accenture Working Papers, 2011, s. 9.
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Salas E., Cannon-Bowers J. A., The science of training: A decade of progress, „Annual
Review of Psychology”, 52, 2001, s. 471-499.
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Thang N. N., Quang T., Buyens D., The relationship between training and firm performance: A literature review, „Research and Practice in Human Resource Management”, 18(1),
2010, s. 29.
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implementacja nowych technologii lub oprogramowania122. Innowacjom
produktowym i usługowym w nowoczesnej gospodarce powinien towarzyszyć
wysoki poziom treningów i szkoleń pracowniczych, pozwalający pracownikom przyswajać wiedzę i uczyć się więcej niż do tej pory123.
Właściwie przeprowadzone szkolenia i działania rozwojowe obejmujące trening grupowy, zajęcia praktyczne, szeroki, ogólny zakres edukacji oraz
zapewniające dużą częstotliwość długoterminowych programów nauczania,
mogą, poprzez różne formy kapitału intelektualnego, wywrzeć pozytywny wpływ na innowacyjność organizacji 124 125 126 127 128. Jedną z najbardziej
popularnych długoterminowych form nauczania są studia podyplomowe.
Z tego względu na podstawową grupę docelową wybrano osoby będące
słuchaczami studiów podyplomowych i jednocześnie będące zatrudnione
w przedsiębiorstwach.
W ramach badania została też wzięta pod uwagę grupa kontrolna, czyli
osoby, które nie były słuchaczami studiów podyplomowych, ani uzupełniających studiów magisterskich, ani nie uczestniczyły w żadnych szkoleniach.
Grupa ta liczyła 174 osoby, co stanowi 8,22 % liczebności całej grupy osób,
które wypełniły ankiety (ogółem: 2117 osób). Dodatkowe analizy wykonana
za pomocą testu t-Studenta (analiza kontrastów) wykazały, iż grupa kontrolna różni się od podstawowej grupy docelowej pod względem skal „ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników”, „posiadanie procedur i systemów”
oraz „współpraca z jednostkami naukowymi”. Analizy wykazały, że osoby
z grup badanych (właściwych) miały wyższy poziom oceny zarządzania oraz

122
Turcotte J., New evidence on the determinants of training in Canadian business locations, Human Resources Development Canada, Quebec 2002, s. 22.
123
Beugelsdijk S. , Strategic human resource practices and product innovation, „Organization Studies”, 29(6), 2008, s. 821-847; Marquardt M. J., Nissley N., Ozag R., Taylor T. L.,
International briefing 6: Training and development in the United States, „International Journal of
Training and Development”, 4(2), 2000, s. 138-149; Stern D., Song Y., O’Brien B., Company
training in the United States 1970-2000: What have been the trends over time?, „International
Journal of Training and Development”, 8(3), s. 191-209.
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s. 1208-1221.
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zadowolenia pracowników, posiadania procedur i systemów oraz współpracy
z jednostkami naukowymi w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. Potwierdza to wybór grupy docelowej, jako grupy wyróżniającej się względem
całej populacji.
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Wyniki przeprowadzonego badania

Charakterystyka grupy docelowej
Zgodnie z danymi GUS w roku akademickim 2011/2012 na studiach
podyplomowych w Polsce kształciło się 189,6 tys. osób, w tym 28,8 tys. osób
na kierunkach nauczycielskich i 31,0 tys. osób na kierunkach medycznych1
(w sporej części nie spełniających wymogu zatrudnienia w przedsiębiorstwach),
a zatem całkowita liczebność potencjalnej podstawowej grupy docelowej badania wynosiła ok. 130 – 135 tys. osób. Biorąc pod uwagę, iż w badaniu wzięło udział 1459 osób będących słuchaczami studiów podyplomowych w Polsce
w roku akademickim 2011/2012, to badanie objęło ok. 1,12 % całej populacji
słuchaczy studiów podyplomowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Na
podstawie danych wypełnionych przez respondentów w „metryczce” ankiety można scharakteryzować grupę docelową objętą badaniem ze względu na
płeć, miejsce zatrudnienia (województwo), wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj
działalności podejmowanej przez dane przedsiębiorstwo, jak również zakres
tematyczny studiów lub szkoleń, w których uczestniczyła dana osoba.
Uczelnia i kierunek studiów
Z uwagi na powiązania osoby przeprowadzającej badanie z Uniwersytetem Warszawskim, najwięcej przeankietowanych osób uczestniczyło
w studiach właśnie na tej uczelni. Liczba osób będących uczestnikami studiów
podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim wyniosła 506, co stanowi
34,7 % grupy przebadanych słuchaczy studiów podyplomowych. W całej
1
Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, Warszawa
2012, s. 36.
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grupie przebadanych osób odsetek osób będących słuchaczami lub studentami Uniwersytetu Warszawskiego wyniósł 30,99 %, zaś pozostałe osoby nie są
powiązane z tą uczelnią. W odniesieniu do Uniwersytetu Warszawskiego liczba słuchaczy objętych badaniem wyniosła 10,32 % wszystkich uczestników
studiów podyplomowych na tej uczelni w roku 2012, czyli co dziesiąta osoba
będąca słuchaczem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim
w roku 2012 została objęta niniejszym badaniem.2 Drugą uczelnią pod względem liczby przeankietowanych osób jest Politechnika Warszawska (167 osób
spośród słuchaczy studiów podyplomowych), zaś na trzecim miejscu – Szkoła
Główna Handlowa. Pełne zestawienie 86 uczelni, z których pochodziły przeankietowane osoby uczestniczące w studiach podyplomowych jest zamieszczone w aneksie nr 6.
Większość przeankietowanych osób będących słuchaczami studiów podyplomowych uczestniczyła w studiach na uczelniach publicznych, aż 82,89
% (rys. 4.1). Z danych statystycznych GUS wynika, iż w roku akademickim
2011/2012 odsetek liczby osób na studiach podyplomowych w uczelniach
publicznych wynosił 61,76 %,3 co oznacza, iż słuchacze uczelni niepublicznych są mniej chętni do wypełniania ankiet.
Rys. 4.1. Objęci badaniem słuchacze studiów podyplomowych uczelni publicznych i
niepublicznych

Źródło: Opracowanie własne.

2
Wyliczenie wykonane na podstawie danych statystycznych dotyczących studiów
podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim dostępnych na stronie internetowej Biura ds.
studiów doktoranckich i kształcenia podyplomowego: http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.
pl/pl/podyplomowe/dane_statystyczne_dotyczace_studiow_podyplomowych/dane_statystyczne_dotyczace_studiow_podyplomowych, [dostęp: 05.04.2013]
3
Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe…op.cit., s. 35.
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Co ciekawe, odsetek ten jest bardzo bliski udziałowi osób objętych badaniem i będących uczestnikami studiów magisterskich uzupełniających uczących się w uczelniach publicznych (81,91 %). Zestawienie uczelni, z których
pochodziły przeankietowane osoby będące studentami studiów magisterskich
uzupełniających jest zamieszczone w aneksie nr 7.
Zgodnie z danymi GUS, w roku akademickim 2011/2012 wśród słuchaczy studiów podyplomowych najbardziej popularne były kierunki:
• ekonomiczne i administracyjne: 53,9 tys. słuchaczy, co stanowi
28,42 % ogólnej liczby słuchaczy w roku akademickim 2011/2012,
• pedagogiczne: 51,0 tys. osób (26,9 %), w tym nauczycielskie
28,8 tys. ,
• medyczne: 31,0 tys. osób
W grupie objętej badaniem nie zostały uwzględnione kierunki nauczycielskie, największą grupę stanowiły osoby będące słuchaczami kierunków
ekonomicznych (73,71 %), zaś na drugim miejscu – uczestnicy studiów inżynieryjno-technicznych (11,35 %). Na poniższym wykresie jest zaprezentowany podział analizowanej grupy na kierunki studiów (podyplomowych
i magisterskich uzupełniających).
Rys. 4.2. Analizowana grupa z podziałem na kierunki studiów

Źródło: Opracowanie własne.
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Płeć
Wśród osób objętych badaniem w ramach grupy docelowej kobiety
stanowiły 62,69%, zaś mężczyźni 37,31% (rys. 4.3). Udział kobiet w grupie docelowej jest bardzo wysoki, jednak niższy niż w statystykach dotyczących udziału kobiet w grupie wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych.
Zgodnie z danymi GUS w Polsce w roku akademickim 2011/2012 na studiach podyplomowych studiowało 70,31 % kobiet.4
Rys. 4.3. Osoby objęte badaniem z podziałem na płeć

Źródło: Opracowanie własne.

Miejsce zatrudnienia
Respondenci mogli wybrać miejsce zatrudnienia spomiędzy 16
województw.
Z uwagi na miejsce zamieszkania osoby przeprowadzającej badania, łatwiejsze było dotarcie do słuchaczy studiów podyplomowych, których zajęcia
odbywały się w Warszawie. Ten fakt przełożył się na uzyskane wyniki, gdyż
ponad 53 % respondentów jest zatrudnionych w województwie mazowieckim, Zgodnie z danymi GUS większość studiów podyplomowych odbywa się
w woj. mazowieckim, jednak odsetek ten wynosi ok. 33,3 %.5
Warto w tym miejscu podkreślić zróżnicowanie pomiędzy osobami wypełniającymi ankietę w wersji papierowej, a osobami wypełniającymi ankietę
4
5
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w wersji elektronicznej. Przy wersji elektronicznej łatwość dotarcia do respondentów nie miała już istotnego znaczenia i odsetek odpowiedzi wskazujących
na miejsce zatrudnienia w województwie mazowieckim kształtuje się na poziomie 27,83 %, co bardziej odpowiada rzeczywistemu układowi terytorialnemu słuchaczy studiów podyplomowych.
Rys. 4.4. Osoby objęte badaniem z podziałem na miejsce zatrudnienia

Źródło: Opracowanie własne.

Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Ocena wielkości przedsiębiorstw została przeprowadzona zgodnie z Zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw
mikro, małych i średnich6, którego zapisy są zawarte w Załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem.7

Dz.Urz. UE L 124 z dnia 20.05.2003 r., str. 36.
Załącznik 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz. Urz. UE L 214 z dnia
09.08.2008 r., str. 3.
6

7
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Tab. 4.1. Osoby objęte badaniem wg wielkości przedsiębiorstwa będącego miejscem
zatrudnienia (kryterium: liczba zatrudnionych osób)
l.p.

Wielkość przedsiębiorstwa

Liczbowo

Procentowo

1

Mikroprzedsiębiorstwo (1-9 osób)

349

17,96

2

Małe przedsiębiorstwo (10-49 osób)

420

21,62

3

Średnie przedsiębiorstwo (50 – 249 osób)

479

24,65

4

Duże przedsiębiorstwo (250 osób i więcej) 695

35,77

SUMA

1943

100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie, którego pracownikami są respondenci, to przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej
250 osób (38,7 %), zaś na drugim miejscu znajdują się średnie przedsiębiorstwa o wielkości zatrudnienia od 40 do 249 osób (tabela 4.1).
Z uwagi na możliwość braku znajomości pełnej klasyfikacji wielkości
przedsiębiorstw, nie tylko z uwagi na wielkość zatrudnienia, ale również w odniesieniu do obrotów i bilansu rocznego, do formularza ankiety wprowadzono dodatkowe pytanie odnoszące się ponownie do wielkości przedsiębiorstw,
jednak w odniesieniu do danych finansowych. Postępowanie takie okazało
się słuszne, gdyż wyniki podziału wielkości przedsiębiorstw z uwagi na obrót i bilans różnią się względem podziału obejmującego kryterium wielkości
zatrudnienia.
Tab. 4.2. Osoby objęte badaniem wg wielkości przedsiębiorstwa będącego miejscem
zatrudnienia (kryterium: obrót i bilans)
l.p.

Wielkość przedsiębiorstwa

Liczbowo Procentowo

1

Mikroprzedsiębiorswo (roczny obrót i/ lub
całkowity bilans nie przekracza 2 milionów
EUR)

492

25,32

2

Małe przedsiębiorstwo (roczny obrót i/ lub
całkowity bilans nie przekracza 10 milionów
EUR)

305

15,70

3

Średnie przedsiębiorstwo (roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR a/ lub całkowity bilans nie przekracza 43 milionów EUR)

316

16,26
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4

Duże przedsiębiorstwo (obrót powyżej 50
milionów EUR a/ lub całkowity bilans przekracza 43 milionów EUR)

486

25,01

5

Nie wiem / Trudno powiedzieć

344

17,70

1943

100,00

SUMA
Źródło: Opracowanie własne.

Ostatecznie podczas analizy wyników nałożono na siebie odpowiedzi
respondentów z obydwu pytań i uzyskanie wyższego progu w odniesieniu
do kryterium zatrudnienia lub obrotu oznaczało zmianę statusu dotyczącego wielkości przedsiębiorstwa. Miało to szczególnie znaczenie w przypadku
uznania swojego przedsiębiorstwa za mikro z uwagi na spełnienie kryterium
obrotów i bilansu przy jednoczesnym przekroczeniu liczby zatrudnionych
osób powyżej 9.
Rys. 4.5 Osoby objęte badaniem wg wielkości przedsiębiorstwa będącego miejscem
zatrudnienia (kryterium: zatrudnienie, bilans i obroty)

Źródło: Opracowanie własne.

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa
Pytanie dotyczące rodzaju działalności przedsiębiorstwa uwzględniało
możliwości odpowiedzi jednokrotnego wyboru: produkcyjna branża, usługowa lub handlowa. W wersji elektronicznej ankiety z uwagi na zastosowane narzędzie uniemożliwiające udzielanie dwóch odpowiedzi przy pytaniach
jednokrotnego wyboru – wszystkie odpowiedzi były jednoznaczne. Jednak w przypadku ankiety papierowej część ankietowanych zaznaczała dwie
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odpowiedzi np. jednocześnie branżę produkcyjną i usługową. Z tego powodu w poniższej tabeli suma odpowiedzi przekracza liczbę respondentów, zaś
udziały procentowe nie sumują się do 100.
Tab. 4.3. Rodzaj działalności przedsiębiorstwa

l.p. Wielkość przedsiębiorstwa

Liczbowo

Procentowo

1

Produkcyjna

339

17,45

2

Usługowa

1343

69,12

3

Handlowa

377

19,40

Źródło: Opracowanie własne.
Uwaga: liczba respondentów: 1943, niektóre osoby wskazały więcej niż jedną
odpowiedź.

Najwięcej osób ankietowanych określiło działalność swojego przedsiębiorstwa jako usługową, co jest zobrazowane na poniższym wykresie (rys. 4.6)
Rys. 4.6. Rodzaj działalności przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne.

Pytanie dotyczące branży działalności uwzględnia odpowiedzi zgodne
z klasyfikacją NACE rev.2 obejmując 21 kategorii.
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Rys. 4.7. Dominująca działalność przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowanie własne.
Uwaga: liczba respondentów: 1943, niektóre osoby wskazały więcej niż jedną
odpowiedź.

Najwięcej osób wybrało branżę „pozostała działalność usługowa”
(15,23%), drugie pod względem popularności wskazanie dotyczyło branży
„działalność finansowa i ubezpieczeniowa” (12,71 %), zaś na trzecim miejscu znalazła się branża „handel hurtowy i detaliczny”. Warto podkreślić, iż
duża liczba respondentów pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi we wszystkich
kategoriach, choć dwie z nich były bardzo rzadko wybierane: „organizacje
i zespoły eksterytorialne” (jedynie 4 wskazania) oraz „gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby
i świadczące usługi na własne potrzeby” (jedynie 2 wskazania). Nie były zauważalne duże rozbieżności pomiędzy rozkładem odpowiedzi w wersji papierowej i wersji elektronicznej ankiety.
Rodzaje innowacyjności przedsiębiorstw
W ankiecie zawarto pytania dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw. Zgodnie z Metodologią Oslo, opracowaną przez Eurostat i OECD,
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innowacyjność podzielono na następujące typy: innowacyjność produktową, procesową, marketingową oraz organizacyjną. Cała treść ankiety jest
dostępna w aneksie nr 5. Podstawowe pytanie dotyczące innowacyjności zadane w badaniu to pytanie nr 9 w formularzu ankiety przeznaczonym do
badania właściwego. Pytanie odnosi się do wdrożenia w ciągu ostatnich 3
lat nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, nowej strategii marketingowej lub nowego sposobu organizacji. Na każde pytanie była
możliwość udzielenia odpowiedzi „TAK”, „NIE” lub „Nie wiem”. W przypadku odpowiedzi twierdzącej dana osoba była proszona o określenie skali innowacyjności poprzez wskazanie poziomu nowości: dla firmy, dla rynku lub branży, regionalnej, krajowej lub ogólnoświatowej. Minimalny
poziom innowacyjności został określony, wzorem definicji OECD i Eurostatu, jako nowość dla firmy. A zatem przykładowo, wprowadzenie nowej
dla firmy metody marketingowej poprzez zastosowanie reklamy prasowej
po raz pierwszy w danym przedsiębiorstwie będzie nowością dla firmy, jednak nie znajdzie przełożenia na innowacyjność regionu czy całego kraju. Będzie to jedynie skopiowanie rozwiązania już od dawna stosowanego przez
inne przedsiębiorstwa, będzie to przyjęcie metody sprawdzonej, istniejącej
w branży i regionie, nowej jedynie dla danego przedsiębiorstwa.
W przedsiębiorstwach, w których były zatrudnione osoby z grupy objętej
badaniem, najczęściej występujący typ innowacyjności to innowacyjność produktowa (aż 57,78 % odpowiedzi pozytywnych na pytanie o występowanie
innowacyjności produktowej), zaś na drugim miejscu częstości wskazań znalazła się innowacyjność organizacyjna (56,19 % odpowiedzi pozytywnych).
Wykres 4.8 jest graficzną prezentacją odpowiedzi udzielonych przez badane
osoby.
Podobne badania, ale wyłącznie na grupie mikroprzedsiębiorstw były
wykonywane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w roku
2010. Względem uzyskanych w badaniu PARP wyników, analizy wykonane w
ramach niniejszego projektu pozwoliły na uzyskanie wyższych wskazań dotyczących innowacyjności i to w odniesieniu do każdego typu. Z badań PARPu
wynikało 55,7 % pozytywnych wskazań dotyczących innowacyjności produktowej, 45,1 % procesowej, 38,1 % marketingowej i 53,1 % organizacyjnej.
Różnice pomiędzy wynikami z tych różnych badań wynoszą pomiędzy 2 a 6
%, najmniejsze są w odniesieniu do innowacyjności produktowej, a największe – marketingowej. W pewnym zatem sensie badania te mogą być zatem
porównywalne, chociaż nie odnoszą się do tej samej skali przedsiębiorstwa.
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Rys. 4.8 Rodzaje wdrażanych innowacji

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: n – liczba udzielonych odpowiedzi na dane
pytanie.

Co ciekawe, w przypadku odpowiedzi na to pytanie występują dosyć
duże różnice pomiędzy odpowiedziami udzielanymi metodą CAWI (wersja
elektroniczna) oraz metodą PAPI (wersja papierowa). Największe różnice występują w przypadku innowacyjności organizacyjnej – w wersji papierowej
48,20 % ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie o ten rodzaj
innowacyjności, zaś w wersji elektronicznej było to aż 64,72 %. (rys. 4.9).
W odniesieniu do wszystkich pytań dotyczących typów innowacyjności
w odpowiedziach udzielanych metodą elektroniczną zauważalne są wyższe
wskaźniki dotyczące innowacyjności, mniejsza jest też zwykle liczba osób niezdecydowanych – poza pytaniem o innowacyjność produktową, gdzie liczba
odpowiedzi „nie wiem” jest nieznacznie wyższa w przypadku wersji elektronicznej. Różnice w odpowiedziach uzyskanych różnymi metodami ankietowania najczęściej przekraczają 10 %, jedynie w przypadku innowacyjności
produktowej wskazania są najbardziej zbliżone, choć i tu różnica przekracza
5 %.
Spośród wszystkich ankietowanych osób, tylko 338 odpowiedziało negatywnie lub neutralnie („nie wiem”) na wszystkie pytania dotyczące innowacyjności, a aż 1605 osób pozytywnie odpowiedziało na pytania dotyczące innowacyjności przedsiębiorstwa, w którym pracuje wskazując, iż
w ciągu ostatnich 3 lat firma wdrożyła przynajmniej jeden innowacyjny produkt, proces, metodę marketingową lub organizacyjną. Oznacza to, że aż
82,60 % ankietowanych wskazuje swoją firmę jako innowacyjną.
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Rys. 4.9. Udział procentowy poszczególnych typów innowacyjności w ogólnej liczbie
odpowiedzi – z rozróżnieniem na wersję papierową i elektroniczną

Źródło: Opracowanie własne.

Jest to wskaźnik znacznie wyższy niż średnia dla Polski. Z badań Eurostatu wynika, iż zaledwie 27,9 % polskich przedsiębiorstw wykazało się działalnością innowacyjną, gdy tymczasem średnia dla krajów Unii Europejskiej wyniosła 51,6%
. Podając dane statystyczne Eurostat dokonał połączenia czterech typów
innowacyjności do dwóch grup: innowacje technologiczne (produktowe
i procesowe) oraz innowacje nie-technologiczne (marketingowe i organizacyjne). W obszarze innowacji technologicznych zostało zdiagnozowane, iż 19,8
% polskich przedsiębiorstw prowadziło działalność innowacyjną (średnia dla
UE-27 to 39,8 %), zaś dla innowacji nie-technologicznych wskaźnik dla Polski wynosi 20,1 % (średnia dla UE-27 to 41,0 %). W grupie objętej badaniem wskaźniki te są znacznie wyższe: 67,63 % osób wskazało wprowadzenie
innowacji produktowej lub procesowej (technologiczne), a 69,22% innowacji marketingowej lub organizacyjnej (nie-technologiczne). Warto też dodać,
że w 377 przypadkach (19,43 % odpowiedzi) ankietowani odpowiedzieli
twierdząco na pytanie o wszystkie cztery typy innowacyjności, co oznacza,
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że w ciągu ostatnich 3 lat ich przedsiębiorstwo wdrożyło zarówno nowy
produkt, proces, sposób organizacji oraz strategię marketingową. Przyczyną
takiego stanu może być często występujące połączenie różnych typów innowacyjności i „reakcja łańcuchowa” np. wprowadzenie nowego produktu na
rynek wymaga unowocześnienia procesu produkcji, a chęć dotarcia z nowym
produktem do odbiorców powoduje konieczność opracowania nowej strategii
marketingowej, zaś wszystkie te zmiany mogą się przełożyć również na zmianę
metod organizacji w firmie.
Innowacyjność przedsiębiorstw, w których zatrudnione były osoby biorące udział w badaniu, można też analizować z punktu widzenia realizowanych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. 37,33 % respondentów odpowiedziało pozytywnie na pytanie:
„Czy w ciągu ostatnich 3 lat Pana/pani firma realizowała projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej (jako Wnioskodawca lub Partner)?”
Również w tym pytaniu widać różnice w odpowiedziach w zależności od
wersji ankiety. Wśród osób odpowiadających na pytania w wersji papierowej
przeszło połowa nie realizowała projektu dofinansowanego z UE, zaś 32,73
% realizowało. Wśród osób udzielających odpowiedzi drogą internetową był
o niemal 10 % wyższy odsetek osób, których przedsiębiorstwa realizowały
projekt dofinansowany z UE (42,22%), przy zachowaniu podobnego udziału
osób, które odpowiedziały „nie wiem” (ok. 17%) – różnice zostały przedstawione na wykresach zamieszczonych poniżej.
W przypadku realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej,
respondenci proszeni byli o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytanie „czy był
to projekt innowacyjny?”. Pozytywną odpowiedź na to pytanie udzieliło prawie 45 % i w odniesieniu do tego pytania nie odnotowano istotnych różnic
w zależności od metody udzielania odpowiedzi na ankietę.
Rys. 4.10 Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w podziale na
sposób udzielania odpowiedzi (wersja elektroniczna bądź papierowa).

Źródło: Opracowanie własne.
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Rys. 4.11. Czy realizowany projekt dofinansowany z UE był innowacyjny?

Źródło: Opracowanie własne.

Jednym z istotniejszych wskaźników świadczących o innowacyjności
przedsiębiorstwa jest fakt prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Spośród
ankietowanych osób prawie co trzecia (31 %) odpowiedziała twierdząco na
pytanie:
„Czy firma w ciągu ostatnich 3 lat prowadziła prace badawcze lub rozwojowe (twórcza praca podejmowana systematycznie w firmie w celu zwiększenia
zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań)?”
Na tle ogólnopolskich lub nawet ogólnoeuropejskich statystyk jest to
bardzo wysoki wskaźnik. Według danych Polskiej Akademii Nauk w 2009
roku w Polsce było 597 podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, lecz są to na pewno dane znacznie zaniżone m.in. z uwagi na fakt,
iż selekcja była wykonywana w oparciu o kryterium generowania obrotów
z działalności B+R.8 W 2009 roku zgodnie z danymi z systemu REGON
było zarejestrowanych w Polsce 3 742,7 tys. podmiotów.9 A zatem odsetek
przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe w 2009 roku był
w Polsce poniżej 1 %. I gdyby nawet założyć, że w ankiecie została przyjęta
liberalna definicja prac badawczo-rozwojowych, to jest to definicja opracowana przez OECD i Eurostat, ta sama definicja jest stosowana przez Polską
8
Rynek B+R w Polsce. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, Accreo Taxaland, Warszawa październik 2011, s. 14.
9
Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, Departament Analiz i Prognoz,
Warszawa, lipiec 2010, s. 35.
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Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Gospodarki w prowadzonych badaniach nad innowacyjnością przedsiębiorstw. I właśnie w celu uniknięcia niejasności definicyjnych w treści pytania w ankiecie celowo zostało
wytłumaczone pojęcie prac badawczo-rozwojowych. Kolejne pytanie w ankiecie pozwalało określić, czy prowadzone prace badawczo-rozwojowe zostały
zakończone wprowadzeniem przez firmę nowych na rynku produktów lub
usług. Spośród ankietowanych, którzy twierdząco odpowiedzieli na pytanie
o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, aż 65,44 % odpowiedziało „tak”.
Oznacza to, że wśród firm, w których są zatrudnione ankietowane osoby, znacząca większość prowadzonych prac badawczo-rozwojowych zakończyła się
wdrożeniem produktów lub usług. To bardzo dobry wynik.
Ostatnim w ankiecie pytaniem dotyczącym innowacyjności była prośba
o ocenę renomy firmy na tle głównych konkurentów, ze względu na poziom
innowacyjności firmy. W tym pytaniu połowa respondentów dobrze oceniła
renomę swojej firmy (odpowiedzi „dużo wyższa”, „wyższa” lub „raczej wyższa”
renoma firmy na tle głównych konkurentów) uznając, że firmy konkurencyjne z uwagi na poziom innowacyjności posiadają niższą renomę.
Rys. 4.12.Jak Pan/i ocenia renomę firmy na tle głównych konkurentów ze względu na
poziom innowacyjności firmy?

Źródło: Opracowanie własne.

Co trzecia osoba uznała, że jej firma posiada podobną renomę, co konkurencja, a niespełna co szósta osoba uznała, że firma, w której pracuje, posiada renomę niższą niż konkurencja (odpowiedzi „raczej niższa”, „niższa” oraz
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„dużo niższa”) biorąc pod uwagę poziom innowacyjności. Może to świadczyć
o wysokiej samoocenie własnej firmy lub o przeświadczeniu, iż najbliższa konkurencja posiada niższy poziom innowacyjności. W celu próby odpowiedzi na
to zagadnienie, konieczna będzie analiza sytuacji pod kątem zasięgu innowacyjności przedsiębiorstw.
Absorpcja bierna innowacji
Na potrzeby badania rozróżniono pojęcia absorpcji biernej i czynnej innowacji, a także wprowadzono pojęcie absorpcji łącznej / całkowitej rozumianej jako suma absorpcji biernej i czynnej. Założono, iż absorpcja bierna
innowacji będzie występowała wówczas, gdy firma będzie miała zdolność do
przyjęcia innowacji, będzie się skupiać na wchłanianiu innowacji tworzonych
przez liderów technologicznych i będzie to przekładać na nowe metody wytwórcze, organizacyjne lub marketingowe. Można zatem uznać, że absorpcję
bierną będzie posiadała firma, która wykaże się innowacyjnością produktową, procesową, marketingową lub organizacyjną na jednym z następujących
poziomów: nowość dla firmy, nowość dla rynku lub branży, nowość w skali
regionu. W pytaniu zawarte jest określenie „nowość”, co oznacza wprowadzenie po raz pierwszy danego rozwiązania w ramach przedsiębiorstwa (nowość
dla firmy), zastosowanie jakiejś metody lub wprowadzenie nowego procesu
po raz pierwszy w branży (nowość dla branży), na danym rynku (nowość dla
rynku) lub w regionie (nowość w skali regionu), w którym działa dane przedsiębiorstwo. Absorpcja bierna oznacza przyjmowanie innowacji, kopiowanie
zachowań innych przedsiębiorstw z tej samej branży lub innej, z tego samego regionu, od bezpośredniej konkurencji lub dalszej. Istotnym elementem
pozwalającym odróżnić absorpcję bierną od absorpcji czynnej innowacji jest
strategia danego przedsiębiorstwa. Absorpcja bierna innowacji nie umożliwia
budowy przewag konkurencyjnych w oparciu o stworzone rozwiązanie innowacyjne, gdyż firma nie posiada własnego, stworzonego przez siebie rozwiązania, czerpie inspiracje jedynie z rozwiązań opracowanych przez inne firmy.
Absorpcja bierna charakteryzuje się zatem znacznie niższym poziomem innowacyjności, są to modyfikacje istniejących rozwiązań, adaptacje o charakterze
nowości, lecz nie są to realne innowacje mogące zmienić sytuację na rynku,
czy w branży.
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Absorpcja bierna innowacji produktowej
Spośród odpowiedzi twierdzących na pytanie o innowacyjność produktową, większość osób wskazało stosunkowo niski poziom innowacyjności. Najczęściej wskazywany poziom to „nowość dla firmy”, czyli najniższy
dopuszczalny wg Metodologii Oslo poziom innowacyjności i skala ta była
częściej wskazywana przez osoby wypełniające ankietę w wersji elektronicznej
(41,37 %), niż osoby wypełniające wersję papierową (36,23 %). Nowość dla
firmy oznacza jedynie zastosowanie jakiegoś rozwiązania, wprowadzenie nowego produktu czy usługi po raz pierwszy w danym przedsiębiorstwie. Jest to
skopiowanie rozwiązania znanego powszechnie na rynku i wdrożenie go po
raz pierwszy w przedsiębiorstwie. Z tego punktu widzenia każdy wdrożony
produkt jest na jakimś etapie innowacją w skali przedsiębiorstwa. Równolegle
ten sam produkt lub usługa może być wprowadzany w wielu przedsiębiorstwach, może być zatem innowacją dla kilku, czy nawet kilkuset przedsiębiorstw, które w tym samym czasie zdecydowały się na ich wdrożenie.
Wyższym poziomem innowacyjności jest skala branży. Wprowadzenie
nowości w danej branży może być już przez niektórych postrzegane jako element aktywnego działania wyróżniającego daną firmę, jednak w większości
przypadków będzie to jedynie adaptacja rozwiązania stosowanego już w innej
branży i mogącego w łatwy sposób być przeniesionym do innej branży lub
kopiowanie rozwiązań czy metod stosowanych w innych regionach i krajach.
Wobec firm, które potrafią tworzyć własne innowacyjne rozwiązania, wprowadzenie nowości w skali branży czy regionu w dalszym ciągu jest postawą
bierną, opartą na przyjęciu innowacji (lub czasem na przejęciu innowacji).
Nie wymaga to kreatywności, nie ma wpływu na inne branże, kraje czy gospodarki. Jest to zatem element absorpcji biernej innowacji. Wśród osób
z grupy docelowej, które wzięły udział w badaniu, absorpcją bierną wykazały
się aż 3 na 4 osoby odpowiadające na pytanie o skalę innowacyjności, i to
niezależnie od formy wypełniania ankiety (wersja papierowa lub elektroniczna). A zatem przeszło 75 % innowacyjności procesowej będzie odpowiadało
biernej absorpcji innowacji.
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Tab. 4.4. Absorpcja bierna innowacji produktowej
Wersja
papierowa

38,84 %

200

36,23 %

235

41,37 %

Skala branży

369

32,95 %

205

37,14 %

164

28,87 %

Skala regionalna

58

5,18 %

23

4,17 %

35

6,16 %

862

76,96 %

428

77,54 %

434

76,41 %

liczbowo

Skala
przedsiębiorstwa 435

liczbowo

procentowo

SUMA

liczbowo

Absorpcja
bierna
innowacji

Wersja
elektroniczna
procentowo

INNOWACYJNOŚĆ
PRODUKTOWA
liczbowo

procentowo

Ogółem

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: Dane procentowe są liczone do ogółu pozytywnych odpowiedzi wskazujących na występowanie innowacyjności produktowej.

Absorpcja bierna innowacji procesowej
W odniesieniu do drugiego typu innowacyjności – innowacji w obszarze procesów, co druga osoba wskazała, że dotyczy to poziomu przedsiębiorstwa (53,33 % wskazań). Przeszło 80 % innowacyjności procesowej pozostaje
w obszarze biernej absorpcji innowacji (poziom przedsiębiorstwa, branży lub
regionu), przy czym innowacyjność w skali regionu jest już dosyć rzadko spotykana (jedynie 5,83 %). W odniesieniu do innowacyjności procesowej nie
występują istotne różnice pomiędzy grupami respondentów udzielających odpowiedzi w wersji papierowej lub wersji elektronicznej (tab. 4.13). A zatem
ponad połowa polskich innowacyjnych przedsiębiorstw może się wykazać jedynie najbardziej bierną postacią absorpcji innowacji wprowadzając procesy,
które są nowe tylko dla danej firmy. U konkurencji nowe metody świadczenia
usługi czy nowe metody wytwórcze mogą być z powodzeniem stosowane od
wielu lat, a zatem w tym przypadku analizowane przez nas przedsiębiorstwo
dąży jedynie do wyrównania różnic rozwojowych, stara się nadgonić dystans
dzielący go od innych firm i w tym celu musi podjąć decyzję o wprowadzeniu „nowości”, czyli rozwiązania stosowanego podczas procesu produkcji lub
świadczenia usług, przy czym element nowości będzie zachowany najczęściej
jedynie dla danej firmy. Inne firm w branży lub regionie już dawno stosują takie rozwiązania, a zatem często wdrożenie innowacji w skali przedsiębiorstwa
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kończy się podpatrywaniem u konkurencji najlepszych spośród dostępnych
rozwiązań.
Tab. 4.5. Absorpcja bierna innowacji procesowej

521

53,33%

238

52,77%

283

53,80%

Skala branży

234

23,95%

124

27,49%

110

20,91%

Skala regionalna

57

5,83%

20

4,43%

37

7,03%

812

83,11%

382

84,70%

430

81,75%

liczbowo

Skala
przedsiębiorstwa

liczbowo

procentowo

SUMA

liczbowo

Absorpcja
bierna
innowacji

procentowo

INNOWACYJNOŚĆ
PROCESOWA
liczbowo

Wersja
elektroniczna
procentowo

Wersja
papierowa

Ogółem

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: Dane procentowe są liczone do ogółu pozytywnych odpowiedzi wskazujących na występowanie innowacyjności procesowej.

Idąc śladami Eurostatu i Komisji Europejskiej, gdyby potraktować łącznie innowacje produktowe i procesowe określając je mianem innowacji technologicznych, to chociaż aż 67,63 % ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie o istnienie innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie
(czyli wykazało istnienie albo innowacji procesowej albo produktowej albo
obydwu, niezależnie od skali innowacyjności), to jednak większość pozytywnych odpowiedzi odpowiada za niższy poziom innowacyjności. Prawie 80 %
odpowiedzi wskazuje na istnienie biernej absorpcji innowacji (w tym aż 45,6
% to poziom firmy), a jedynie co piąta innowacja technologiczna będzie w
skali kraju lub świata. Gdyby zaostrzyć definicję innowacyjności nie uznając
skali przedsiębiorstwa za wystarczającą, to wówczas jedynie 35,31 % analizowanej grupy mogłoby się wykazać innowacyjnością produktową i jedynie
23,52 % innowacyjnością procesową. Innowacje technologiczne (produktowe lub procesowe) w skali powyżej przedsiębiorstwa wprowadziło 41,60
% spośród przedsiębiorstw zatrudniających osoby z badanej grupy. Jest to
wartość niższa od poprzednich, jednak w dalszym ciągu powyżej średniej dla
Polski (19,8%) i blisko średniej dla UE-27 (39,8 %).
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Absorpcja bierna innowacji marketingowej
W odniesieniu do innowacyjności marketingowej ponad polowa ankietowanych osób wskazała, iż innowacyjność dotyczy skali przedsiębiorstwa, w
którym pracują. Co czwarta osoba uznała, iż jej firma wdrożyła strategię marketingową innowacyjną w skali branży, a jedynie 4,27 % osób wskazało, iż
innowacyjność marketingowa będzie w skali regionu (tab. 4.6).
Tab. 4.6. Absorpcja bierna innowacji marketingowej

Absorpcja
bierna
innowacji
SUMA

procentowo

liczbowo

liczbowo

procentowo

liczbowo

INNOWACYJNOŚĆ
MARKETINGOWA
liczbowo

Wersja
elektroniczna
procentowo

Wersja
papierowa

Ogółem

Skala
przedsiębiorstwa

435

51,54%

202

53,02%

233

50,32%

Skala branży

215

25,47%

96

25,20%

119

25,70%

Skala regionalna

36

4,27%

13

3,41%

23

4,97%

686

81,28%

311

81,63%

375

80,99%

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: Dane procentowe są liczone do ogółu pozytywnych odpowiedzi wskazujących na występowanie innowacyjności marketingowej.

W odniesieniu do innowacyjności marketingowej odpowiedzi udzielane
w wersji papierowej są niemal dokładnie takie same, jak w wersji elektronicznej, a zatem w odniesieniu do tego pytania forma wypełniania ankiety nie
miała wpływu. Ponad 80 % innowacyjności marketingowej można określić
jako bierną absorpcję innowacji, gdyż odnosi się do skali przedsiębiorstwa,
branży lub regionu.
Absorpcja bierna innowacji organizacyjnej
Dla innowacji organizacyjnych ankietowani udzielili bardzo dużo odpowiedzi wskazujących na najniższy poziom innowacyjności, jedynie na poziom
przedsiębiorstwa (78%). Jest to najwyższy udział spośród wszystkich typów innowacyjności. W odniesieniu do tego pytania zauważalna jest niemal idealna
zbieżność procentowych wskazań na poszczególne typy innowacyjności, różnice nie przekraczają 1 %, a zatem to pytanie nie wskazuje na zróżnicowanie
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badanej grupy w zależności od formy udzielania odpowiedzi. Dla tego typu
innowacyjności są też najniższe wskazania na poziom innowacyjność w skali branży (8%), zaś innowacyjność w skali regionu pozostaje na podobnym
poziomie, co w odniesieniu do innych typów innowacyjności (4,32%). Absorpcja bierna innowacji organizacyjnej kształtuje się na poziomie ponad 90
% ogólnej innowacyjności organizacyjnej, co jest najwyższym poziomem spośród wszystkich typów innowacji. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, w których pracują ankietowane osoby, z reguły nie wprowadzają istotnych zmian
organizacyjnych, które by odróżniły ich przedsiębiorstwo pod tym kątem na
rynku ogólnopolskim lub ogólnoświatowym. Owszem, wprowadzają zmiany
organizacyjne, jednak takie, które są już sprawdzone na rynku i mogą być
jedynie zaadaptowane na potrzeby danego przedsiębiorstwa (tab. 4.7)
Tab. 4.7. Absorpcja bierna innowacji organizacyjnej

Absorpcja
bierna
innowacji
SUMA

procentowo

liczbowo

Wersja
elektroniczna
procentowo

procentowo

liczbowo

INNOWACYJNOŚĆ
ORGANIZACYJNA
liczbowo

liczbowo

Wersja
papierowa

Ogółem

Skala przedsiębiorstwa 848

78,01% 373

78,36%

475

77,74%

Skala branży

87

8,00%

35

7,35%

52

8,51%

Skala regionalna

47

4,32%

21

4,41%

26

4,26%

982

90,34% 429

90,13%

553

90,51%

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: Dane procentowe są liczone do ogółu pozytywnych odpowiedzi wskazujących na występowanie innowacyjności organizacyjnej.

Łącząc innowacje organizacyjne i marketingowe do jednej grupy –
innowacji nie-technologicznych można wyliczyć, że 69,22 % badanych twierdzi, że ich przedsiębiorstwa wprowadziły innowacje nie-technologiczne, czyli
wdrożyły albo nową strategię marketingową albo przeprowadziły zmianę organizacyjną w ciągu ostatnich 3 lat (albo jedno i drugie, niezależnie od poziomu innowacyjności). Stosując te warunki łącznie, to 30,79 % ankietowanych
wskazało na jednoczesne wprowadzanie w ich przedsiębiorstwie innowacji organizacyjnej i marketingowej. Statystyki dotyczące biernej absorpcji innowacji nie-technologicznych są na niższym poziomie niż odnoszące się do innowacji technologicznych. Ponad 86 % odpowiedzi wskazuje na istnienie jedynie
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biernej absorpcji innowacji nie-technologicznych i aż 66 % to innowacje jedynie na poziomie przedsiębiorstwa. Ponownie zaostrzając definicję innowacyjności i odrzucając skalę przedsiębiorstwa uzyskamy wynik wskazujący na
istnienie 21,57 % firm innowacyjnych marketingowo i 12,44 % firm innowacyjnych organizacyjnie. A zatem chociaż innowacje organizacyjne są dosyć
często wprowadzane do przedsiębiorstw, to jednak najczęściej charakteryzują
się one najniższym poziomem innowacyjności. Innowacje nie-technologicze
(marketingowe lub organizacyjne) w skali powyżej przedsiębiorstwa wprowadziło jedynie 26,42 % analizowanej grupy. Jest to w dalszym ciągu powyżej
średniej dla Polski (20,1%), ale znacznie poniżej średniej dla UE-26 (41,0 %).
Absorpcja czynna innowacji
Drugim typem absorpcji, obok absorpcji biernej innowacji, jest absorpcja czynna. Na potrzeby badania założono, iż absorpcja czynna innowacji
będzie występowała wówczas, gdy firma ma możliwość tworzenia własnych
innowacji, zdolność do kreowania i rozwoju, skupia się na rywalizacji liderów
technologicznych w branży i rozwoju działalności innowacyjnej w odniesieniu do produktów, procesów, metod marketingowych lub organizacyjnych.
Można zatem uznać, że absorpcję czynną będzie posiadała firma, która wykaże się innowacyjnością produktową, procesową, marketingową lub organizacyjną na jednym z następujących poziomów: nowość w skali kraju, nowość
ogólnoświatowa.
Ponieważ analiza występowania zjawiska absorpcji biernej została przeprowadzona z rozróżnieniem metody udzielania odpowiedzi (ankieta w wersji
elektronicznej i papierowej) i nie stwierdzono dużych różnic przy poszczególnych typach innowacyjności, obecna analiza zostanie wykonana już bez
uwzględniania metody ankietowania.
Najwyższy poziom absorpcji czynnej jest uzyskany w odniesieniu do innowacyjności produktowej, jest to aż 23,04 % wszystkich odpowiedzi pozytywnych na pytanie o wprowadzenie nowego produktu lub usługi (rys. 4.13).
A zatem co prawie czwarta osoba, która pozytywnie odpowiedziała na pytanie dotyczące innowacyjności produktowej, pozytywnie wypowiada się także
o poziomie innowacyjności wskazując na skalę kraju lub świata. Oznacza to,
że badani najczęściej konkurują na rynkach światowych nowymi produktami
lub usługami, zaś najrzadziej – nowymi metodami organizacyjnymi. Wysoki
poziom osiągnęła też absorpcja czynna innowacji marketingowej uzyskując
wartość 18,72 %. Dla wszystkich typów innowacyjności jest wykazana ta
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sama, dosyć oczywista, tendencja: im wyższy stopień nowości, tym mniejszy odsetek osób deklarujących wdrożenie przez ich firmę innowacji w takiej skali. Najmniej jest zatem wskazań dotyczących innowacyjności w skali
ogólnoświatowej.
Rys. 4.13. Stopień innowacyjności – absorpcja czynna z podziałem na rodzaje
innowacyjności

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 4.14. Stopień innowacyjności – absorpcja czynna z podziałem na skalę nowości

Źródło: Opracowanie własne
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Zarówno w odniesieniu do nowości w skali kraju, jak i nowości w skali
świata – istnieją te same tendencje odnoszące się do typów innowacyjności:
najczęściej występuje innowacyjność produktowa, na drugim miejscu – marketingowa, zaś najrzadziej – organizacyjna (rys. 4.14).
Badana grupa wykazała się wysokim poziomem innowacyjności uzyskując wyniki powyżej średniej dla Polski. W porównaniu z danymi z badania
PARPu inne są wartości – suma wskazań dotyczących nowości w skali krajowej i europejskiej w odniesieniu do innowacyjności produktowej wyniosła
14,7% dla mikroprzedsiębiorstw (PARP), zaś w niniejszym badaniu aż 23,04
%. Dla obydwu badań wyszła ta sama tendencja – najwyższe są wskaźniki
dotyczące absorpcji czynnej innowacyjności produktowej, a najniższe – dotyczące absorpcji czynnej innowacyjności organizacyjnej. Różnice są na środkowych miejscach – w badaniu PARPu na drugim miejscu pod względem
liczby wdrożonych innowacji są procesy, a w niniejszym badaniu – metody
marketingowe. Jednak niezależnie od typu innowacyjności i od skali (krajowa czy ogólnoświatowa) objęta niniejszym badaniem grupa charakteryzuje się
wyższymi wskaźnikami dotyczącymi innowacyjności.
Podsumowując zaprezentowane wcześniej wyniki dotyczące poziomów
innowacyjności można je przedstawić w formie graficznej:
Rys. 4.15.Poziom innowacyjności przedsiębiorstw

Źródło: Opracowanie własne.
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Z powyższego wykresu wyraźnie widać, iż badana grupa cechuje się najniższym poziomem innowacyjności organizacyjnej – tu udział nowości dla
firmy jest najwyższy, a także najwyższym poziomem innowacyjności produktowej – tutaj jest najwięcej wskazań odnoszących się do skali świata, jak
i w skali kraju. Co dziesiąta osoba wskazała, że wdrożony przez ich firmę produkt lub proces był nowością w skali świata, a co ósma – że była to nowość
w skali kraju.
Z przeprowadzonych wcześniej rozważań jasno wynikała już przewaga
absorpcji biernej innowacji nad absorpcją czynną. Zobrazowaniem tego stanu
jest rysunek 4.16.
Rys. 4.16. Absorpcja czynna i bierna innowacji

Źródło: Opracowanie własne.

Niestety wśród polskich przedsiębiorstw dominuje absorpcja bierna innowacji, zarówno produktowej, procesowej, jak i marketingowej i organizacyjnej, stanowi ona od ok. 77 % do ok. 90 % ogólnej absorpcji innowacji
w przedsiębiorstwie. Absorpcja czynna innowacji występuje jedynie wśród
10 % do 23 % przedsiębiorstw, których pracownicy pozytywnie odpowiedzieli na pytanie dotyczące wdrożenia nowego produktu, procesu, strategii marketingowej lub sposobu organizacji. Najwyższy udział absorpcji czynnej innowacji w ogólnej absorpcji (biernej i czynnej łącznie) występuje w odniesieniu
do innowacji produktowej i wynosi 23,04 %. Oznacza to, że wdrożone nowe
produkty (wyroby lub usługi) cechowały się stosunkowo wysokim poziomem
innowacyjności. Prawie co czwarta firma wprowadziła w ciągu ostatnich 3 lat
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nowy produkt, który został oceniony jako nowość w skali kraju lub świata.
Natomiast najrzadziej występuje absorpcja czynna innowacji organizacyjnych.
A zatem sposoby organizacji stosowane w polskich przedsiębiorstwach najczęściej są rozwiązaniami adaptacyjnymi, zachowawczymi i nawet jeśli wykazują
się jakimś stopniem nowości, to najczęściej ogranicza się to do kopiowania
rozwiązań od innych przedsiębiorstw, z innych branży lub regionów.
Możemy wziąć pod uwagę sam fakt wystąpienia w przedsiębiorstwie
choć jednej innowacji w skali kraju lub świata w ciągu ostatnich 3 lat uznając, że wówczas dana firma wykaże się absorpcją czynną innowacji przynajmniej jednego typu (produktowej, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej). Wśród wszystkich osób, które pozytywnie odpowiedziały na pytanie
o wystąpienie przynajmniej jednego typu innowacyjności (1605 osób) tylko 382 osoby wskazały na wprowadzenie nowości w skali kraju lub świata
w odniesieniu do choć jednego typu innowacji. A zatem wśród przedsiębiorstw uznanych za innowacyjne, jedynie 23,80 % może się wykazać absorpcją czynną innowacji, niezależnie od typu innowacyjności (produktowa, procesowa, marketingowa lub organizacyjna). Tym samym potwierdzona została
hipoteza nr 2 pracy:
Hipoteza 2. W Polsce dominuje absorpcja bierna innowacji.
Wśród polskich przedsiębiorstw innowacyjnych jedynie co czwarte może
być uznane za lidera zmiany, czyli firmę mającą istotny wpływ na inne branże i kreujące łańcuch wartości wśród przedsiębiorstw. To od tych przedsiębiorstw rozpoczynają się innowacje, które możemy określić jako „kaskadowe”, czyli innowacje inspirujące powstawanie kolejnych innowacji, zmian
i udoskonaleń.
Aspekt kapitału ludzkiego
W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznych miar pozwalających
na pomiar kapitału ludzkiego. Zastosowano zatem analizę czynnikową, zaś
w celu wyodrębnienia głównych składowych służących pomiarowi kapitału
ludzkiego dokonano badań metodą głównych składowych. Analizie poddano
dane zebrane drogą anonimowych ankiet od 2117 osób, z wykorzystaniem
formularza zawierającego pytania wyselekcjonowane na podstawie rozeznania
literatury (uzasadnienie doboru zmiennych jest dostępne w części 4.5 niniejszej pracy).
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Dla skali „Kapitał ludzki” dokonano analizy pytań od numeru 13 do
numeru 25, zgodnie z numeracją pytań w formularzu ankiety do badania właściwego (ankieta dostępna w aneksie nr 5). Przeprowadzono analizę czynnikową metodą PCA (głównych składowych) z rotacją VARIMAX z normalizacją
Kaisera. Rotacja osiągnęła zbieżność w 3 iteracjach. Test sferyczności Bartletta
wyniósł: chi2(df = 78) = 10387,11; p < 0,001. Można powiedzieć, że istnieją
istotne związki pomiędzy zmiennymi wprowadzonymi do analizy.
Za pomocą wartości własnych wyodrębniono w badaniu trzy główne
czynniki. W tabeli poniżej przedstawiono wartości składowe dla poszczególnych pytań w obrębie danego czynnika.
Tab. 4.8 Pytania wchodzące w skład czynników dla skali kapitału ludzkiego
Nr pytania
oryginalny

Nazwa pytania

Składowa

Czynnik I
P25

Proszę ocenić poziom strategicznego myślenia kadry
kierowniczej

0,86

P24

Proszę ocenić umiejętności przywódcze kadry
kierowniczej w Pana/i firmie

0,86

P22

W Pana/i ocenie, czy pracownicy w Pana/i firmie
są zadowoleni z pracy?

0,65

P17

Jaka część pracowników w Pana/i firmie ma dostęp do
systemów motywacyjnych w organizacji?

0,62

P18

Czy w Pana/i firmie są przeprowadzane szkolenia lub
jest finansowany udział w szkoleniach zewnętrznych?

0,41

Czynnik II
P20

W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy posiadają
kwalifikacje potrzebne do skutecznego wykonywania
ich pracy?

0,80

P19

Jakie są, Pana/i zdaniem, umiejętności pracowników
w zakresie obsługi komputera i korzystania z technologii informacyjnych?

0,75

P21

W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy posiadają
odpowiednie doświadczenie do właściwego wykonywania pracy?

0,68

p15

Jaki Pana/i zdaniem jest udział osób z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracowników w Pana/i
firmie?

0,67
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P23

W jakim stopniu pracownicy wykorzystują posiadaną
przez siebie wiedzę w działaniu na rzecz firmy?

0,62

P13

W jaki stopniu Pana/i zdaniem pracownicy w Pana/i
firmie wykazują się kreatywnością w codziennej pracy?

0,50

P14

W jakim stopniu według Pana/i pracownicy w Pana/i
firmie są podatni na zmiany?

0,47

Czynnik III
Jaka jest, Pana/i zdaniem, rotacja pracowników w
Pana/i firmie na tle konkurencji?

P16

0,79

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie treści pytań wchodzących w skład poszczególnych czynników zaproponowano następujące nazewnictwo dla czynników:
Czynnik I: Ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników
Czynnik II: Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność pracowników
Czynnik III: Występowanie rotacji pracowników w firmie
W tabeli poniżej przedstawiono wartości własne i procent wyjaśnionej
wariancji przez założone czynniki.
Tab. 4.9 Wyniki dla czynników wyodrębnionych w analizie czynnikowej dla skali
kapitału ludzkiego
Czynnik

Wartość własna

Procent wariancji

I

3,28

25,23

II

3,17

24,40

III

1,33

10,24

Źródło: Opracowanie własne.

Każdy z wyodrębnionych czynników wyjaśnił ponad 10% zaobserwowanej wariancji.
Aspekt kapitału strukturalnego
Kolejnym krokiem w kierunku wyodrębnienia głównych składowych
dla kapitału intelektualnego, była analiza potencjalnych czynników dla
skali „kapitał strukturalny”. Analiza objęła pytania od numeru 26 do 43.
Przeprowadzono analizę czynnikową metodą PCA (głównych składowych)
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z rotacją VARIMAX z normalizacją Kaisera. Rotacja osiągnęła zbieżność
w 3 iteracjach. Test sferyczności Bartletta wyniósł: chi2(df = 153) = 14911,31;
p < 0,001. Można powiedzieć, że istnieją istotne związki pomiędzy zmiennymi wprowadzonymi do analizy. Za pomocą wartości własnych wyodrębniono
w badaniu 3 główne czynniki.
W tabeli poniżej przedstawiono wartości składowe dla poszczególnych
pytań w obrębie danego czynnika.
Tab. 4.10 Pytania wchodzące w skład czynników dla skali kapitału strukturalnego /
organizacyjnego
Nr pytania
oryginalny

Nazwa pytania

Składowa

Czynnik I
p42

W jakim stopniu pracownicy ufają kadrze
kierowniczej?

0,87

p41

Jak Pan/i ocenia komunikację pomiędzy menedżerami i pracownikami?

0,84

p37

W jakim stopniu pracownicy identyfikują się z systemem wartości głoszonym przez organizację?

0,79

p38

W jakim stopniu cele Pana/i organizacji są jasne i
spójne dla wszystkich członków?

0,78

p39

W jakim stopniu pracownicy mają poczucie odpowie0,72
dzialności wobec firmy?

p40

W jakim stopniu pracownicy są zachęcani do udziału
0,71
w szkoleniach i do doskonalenia swoich umiejętności?

p33

W jakim stopniu Pana/i organizacja potrafi przełożyć
strategię na cele działania?

p36

W jakim stopniu istnieje współpraca pomiędzy różny0,60
mi działami w firmie?

p43

W jakim stopniu pracownicy dzielą się informacjami
i uczą się od siebie?

0,62

0,60

Czynnik II
p34

W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy użytkują komputery w codziennej pracy?

p35

W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, firma korzysta z
patentów i licencji, jako sposobów na ochronę wiedzy 0,60
(opracowane samodzielnie lub zakupione)?

0,79
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Nr pytania
oryginalny

Nazwa pytania

Składowa

W jakim stopniu zasoby wiedzy pracowników Pana/i
firmy są wystarczające do zdobycia i utrzymania
przewagi konkurencyjnej?

p32

0,50

Czynnik III
p27

Czy Pana/i firma opracowała/wdrożyła systemy zarzą0,73
dzania jakością w ciągu ostatnich 3 lat (min. jeden)?

p26

Czy firma posiada procedury do rozpatrywania skarg
od klientów?

0,68

p30

W jakim stopniu w Pana/i firmie wiedza jest zapisana
w procedurach, bazach danych, intranecie itp.?

0,56

p28

Jak Pan/i ocenia średni koszt opracowania i wdrożenia innowacyjnego projektu w Pana/i firmie na tle
konkurencji?

0,48

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie treści pytań wchodzących w skład poszczególnych czynników zaproponowano następujące nazewnictwo dla czynników:
Czynnik I: Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą
Czynnik II: Wykorzystywanie technologii i wiedzy
Czynnik III: Posiadanie procedur i systemów
W tabeli poniżej przedstawiono wartości własne i procent wyjaśnionej
wariancji przez trzy założone czynniki.
Tab. 4.11 Wyniki dla czynników wyodrębnionych w analizie czynnikowej dla skali
kapitału strukturalnego
Czynnik

Wartość własna

Procent wariancji

I

5,44

30,22

II

2,28

12,67

III

2,19

12,16

Źródło: Opracowanie własne.

Każdy z wyodrębnionych czynników wyjaśnił ponad 10% zaobserwowanej wariancji.
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Aspekt kapitału społecznego
Ostatnim krokiem do wyodrębnienia głównych składowych dla kapitału intelektualnego, była analiza potencjalnych czynników dla skali „kapitał społeczny”. Analiza objęła pytania od numeru 44 do 54. Przeprowadzono analizę czynnikową metodą PCA (głównych składowych)
z rotacją VARIMAX z normalizacją Kaisera. Rotacja osiągnęła zbieżność
w 3 iteracjach. Test sferyczności Bartletta wyniósł: chi2(df = 55) = 8183,96;
p < 0,001. Można powiedzieć, że istnieją istotne związki pomiędzy zmiennymi wprowadzonymi do analizy. Za pomocą wartości własnych wyodrębniono
w badaniu dwa główne czynniki.
W tabeli poniżej przedstawiono wartości składowe dla poszczególnych
pytań w obrębie danego czynnika.
Tab. 4.12. Pytania wchodzące w skład czynników dla skali kapitału społecznego
Nr pytania
oryginalny

Nazwa pytania

Składowa

Czynnik I
p46

Czy Państwa firma współpracuje z jednostkami
naukowymi?

0,90

p45

Czy Państwa firma współpracuje z uczelniami?

0,89

Czynnik II
p49

W jakim stopniu Pana/i zdaniem firma posiada zdolność do identyfikowania potrzeb klienta?

p51

Jak Pan/i ocenia renomę firmy na tle głównych konku0,77
rentów ze względu na poziom jakości zarządzania?

p53

Czy Pana/i zdaniem firma posiada zdolność do budowania partnerstw i współpracy biznesowej?

0,76

p52

Jak Pan/i ocenia poziom wiedzy wewnątrz firmy służący do konkurowania na globalnym rynku?

0,76

p54

Jaka jest Pana/i zdaniem renoma produktów i usług
Pana/i firmy na rynku?

0,73

p50

W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, z punktu widzenia
przewagi konkurencyjnej, firma posiada szeroką gamę
stałych klientów?

0,72

p47

W jakim stopniu pracownicy współpracują z klientami, dostawcami, partnerami itp., w celu opracowania
rozwiązań?

0,69

0,81
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Nr pytania
oryginalny

Nazwa pytania

Składowa

Czy Pana/i zdaniem marka Pana/i firmy jest bardziej
znana niż marka największego konkurenta?

p48

0,54

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie treści pytań wchodzących w skład poszczególnych
czynników zaproponowano następujące nazewnictwo dla czynników:
Czynnik I: Współpraca z jednostkami naukowymi
Czynnik II: Ocena relacji z klientami, renoma firmy
W tabeli poniżej przedstawiono wartości własne i procent wyjaśnionej
wariancji przez założone czynniki.
Tab. 4.13. Wyniki dla czynników wyodrębnionych w analizie czynnikowej dla skali
kapitału społecznego
Czynnik

Wartość własna

Procent wariancji

I

4,25

38,66

II

1,90

17,31

Źródło: Opracowanie własne.

Każdy z wyodrębnionych czynników wyjaśnił ponad 15% zaobserwowanej wariancji.
Rola kapitału intelektualnego w absorpcji
innowacji produktowej
Zależność 1.1. Kapitał ludzki wpływa na absorpcję innowacji produktowej w przedsiębiorstwie
W celu sprawdzenia czy poszczególne czynniki kapitału ludzkiego:
−
−
−

Ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników;
Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność pracowników;
Występowanie rotacji pracowników w firmie,

mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji produktowej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 6,1% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,061). W tabeli
206

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA

poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab.4.14 Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału ludzkiego przy innowacyjności produktowej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Ocena zarządzania oraz
zadowolenia pracowników

0,32

47,97

<0,001

1,38

Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność
pracowników

0,08

1,53

0,217

1,08

Występowanie rotacji
pracowników w firmie

0,03

0,64

0,425

1,03

Źródło: Opracowanie własne

Analiza regresji logistycznej wykazała, że ocena zarządzania i zadowolenia pracowników istotnie statystycznie wpływa na łączną absorpcję innowacji
produktowej (absorpcję czynną i bierną łącznie). Parametr exp(B) wskazuje na
to, że wyższy poziom oceny zarządzania i zadowolenia pracowników zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji produktowej.
Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność pracowników oraz występowanie rotacji pracowników w firmie nie okazały się być istotnymi predyktorami.
Przy powyższych analizach była rozważana absorpcja całkowita: absorpcja czynna i bierna łącznie. Pomocniczo przeprowadzono także analizy dla
samej absorpcji czynnej, czyli dla innowacyjności na poziomie krajowym lub
ogólnoświatowym. Część wyników jest zbliżona, jednak występują też pewne różnice przy analizie dla czynników kapitału ludzkiego. Przy absorpcji
czynnej istotnym predykatorem okazała się być nie tylko ocena zarządzania
oraz zadowolenia pracowników, ale także występowanie rotacji pracowników
w firmie. Różnica tkwi w predykatorze dotyczącym rotacji, co oznacza, że
prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji czynnej innowacji produktowej zwiększa się przy występowaniu rotacji pracowników.
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Zależność 1.2. Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji produktowej w przedsiębiorstwie
W celu sprawdzenia, czy poszczególne czynniki kapitału strukturalnego:
− Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami
i identyfikacji z firmą;
− Wykorzystywanie technologii i wiedzy;
− Posiadanie procedur i systemów,
mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji produktowej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 8,5% zaobserwowanej
wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,085). W tabeli poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab. 4.15. Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału
strukturalnego przy innowacyjności produktowej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między
pracownikami i identyfikacji
z firmą

0,05

1,07

0,302

1,05

Wykorzystywanie technologii
i wiedzy

0,14

6,04

0,014

1,15

Posiadanie procedur i
systemów

0,31

67,81

0,000

1,36

Źródło: Opracowanie własne

Analiza regresji logistycznej wykazała, że wykorzystywanie technologii
i wiedzy oraz posiadanie procedur i systemów istotnie statystycznie wpływa na
absorpcję łączną innowacji produktowej (absorpcję czynną i bierną łącznie).
Parametr exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom wykorzystywania technologii i wiedzy oraz posiadania procedur i systemów w firmie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji produktowej. Ocena
komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji
z firmą nie okazała się być istotnym predyktorem.
Przy wykonanej dodatkowo analizie regresji logistycznej uwzględniającej
tylko absorpcję czynnej innowacji produktowej otrzymano podobne wyniki
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i te same predykatory okazały się być istotne przy analizie dla czynników kapitału strukturalnego.
Zależność 1.3. Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji produktowej w przedsiębiorstwie
W celu sprawdzenia, czy poszczególne czynniki kapitału społecznego:
−
−

Współpraca z jednostkami naukowymi;
Ocena relacji z klientami, renoma firmy,

mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji produktowej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 7,4% zaobserwowanej
wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,074). W tabeli poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab. 4.16 Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału społecznego przy innowacyjności produktowej
Predyktor

Współczynnik B

Wald

Istotność Exp(B)

Współpraca z jednostkami
naukowymi

0,12

37,69

< 0,001

1,13

Ocena relacji z klientami,
renoma firmy

0,30

43,88

< 0,001

1,34

Źródło: Opracowanie własne

Analiza regresji logistycznej wykazała, że współpraca z jednostkami naukowymi oraz ocena relacji z klientami, renoma firmy istotnie statystycznie
wpływa na absorpcję łączną innowacji produktowej (absorpcję bierną i czynną
łącznie). Parametr exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom współpracy z jednostkami naukowymi oraz oceny relacji z klientami, renoma firmy zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji produktowej.
Przy wykonanej dodatkowo analizie regresji logistycznej uwzględniającej
tylko absorpcję czynnej innowacji produktowej otrzymano podobne wyniki
i te same predykatory okazały się być istotne przy analizie dla czynników kapitału społecznego.
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Ogólny model – Model nr 1
W celu sprawdzenia czy poszczególne elementy kapitału intelektualnego
(wszystkich trzech rodzajów: kapitał ludzki, strukturalny i społeczny) mają
wpływ na występowanie absorpcji innowacji produktowej przeprowadzono
analizę regresji logistycznej metodą FORWARD (wprowadzając do modelu
jedynie istotne statystycznie predyktory). Model wyjaśnił 11,2% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,112). W tabeli
poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab.4.17 Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitałów przy
innowacyjności produktowej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników

0,22

26,98

< 0,001

1,24

Posiadanie procedur i
systemów

0,25

41,34

< 0,001

1,28

Współpraca z jednostkami
naukowymi

0,09

21,95

< 0,001

1,10

Źródło: Opracowanie własne

Analiza regresji logistycznej wykazała, że ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników; posiadanie procedur i systemów oraz współpraca
z jednostkami naukowymi istotnie statystycznie wpływają na absorpcję łączną innowacji produktowej. Parametr exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom oceny zarządzania oraz zadowolenia pracowników; posiadania procedur
i systemów oraz współpracy z jednostkami naukowymi zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji produktowej.
Przy wykonanej pomocniczo analizie regresji logistycznej dla wprowadzonych predykatorów dla absorpcji czynnej innowacyjności produktowej
uzyskano więcej istotnych predykatorów. Niższy był stopień wyjaśnienia
przez model zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,078). W tabeli poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji
logistycznej dla wprowadzonych predykatorów dla absorpcji czynnej innowacyjności produktowej.
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Tab. 4.18. Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitałów dla
absorpcji czynnej innowacyjności produktowej.
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Ocena zarządzania oraz
zadowolenia pracowników

0,25

7,66

0,006

1,29

-0,35

11,91

0,001

0,71

Posiadanie procedur
i systemów

0,18

8,94

0,003

1,20

Współpraca z jednostkami
naukowymi

0,13

20,37

< 0,001

1,14

Ocena relacji z klientami,
renoma firmy

0,26

7,43

0,006

1,30

Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między
pracownikami i identyfikacji
z firmą

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza regresji logistycznej wykazała, że ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników; ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między
pracownikami i identyfikacji z firmą; posiadanie procedur i systemów; współpraca z jednostkami naukowymi oraz ocena relacji z klientami, renoma firmy
istotnie statystycznie wpływają na absorpcję czynną innowacji produktowej.
Parametr exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom oceny zarządzania oraz zadowolenia pracowników; posiadania procedur i systemów; współpracy z jednostkami naukowymi oraz oceny relacji z klientami, renomy firmy zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji czynnej innowacji procesowej a wyższy poziom oceny komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą zmniejsza to prawdopodobieństwo.
Rola kapitału intelektualnego
w absorpcji innowacji procesowej
Zależność 2.1. Kapitał ludzki wpływa na absorpcję innowacji procesowej
W celu sprawdzenia czy czynniki kapitału ludzkiego:
− Ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników;
− Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność pracowników;
− Występowanie rotacji pracowników w firmie,
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mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji procesowej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 7,2% zaobserwowanej
wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,072). W tabeli poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab. 4.19 Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału ludzkiego przy innowacyjności procesowej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Ocena zarządzania oraz zado0,35
wolenia pracowników

54,66

< 0,001

1,42

Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność
pracowników

0,09

2,27

0,132

1,10

Występowanie rotacji pracowników w firmie

0,07

4,65

0,031

1,07

Źródło: Opracowanie własne

Analiza regresji logistycznej wykazała, że ocena zarządzania i zadowolenia
pracowników oraz występowanie rotacji pracowników w firmie istotnie statystycznie wpływa na absorpcję łączną innowacji procesowej. Parametr exp(B)
wskazuje na to, że wyższy poziom oceny zarządzania i zadowolenia pracowników oraz występowanie rotacji pracowników w firmie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji procesowej. Posiadana
wiedza, umiejętności i kreatywność pracowników nie okazało się być istotnymi predyktorami.
Podobne wyniki zostały uzyskane dla modelu regresji logistycznej dla
czynników kapitału ludzkiego przy absorpcji czynnej innowacji procesowej.
Zależność 2.2. Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji
procesowej
W celu sprawdzenia, czy czynniki kapitału strukturalnego:
− Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami
i identyfikacji z firmą
− Wykorzystywanie technologii i wiedzy
− Posiadanie procedur i systemów
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mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji procesowej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 10,3% zaobserwowanej
wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,103). W tabeli poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab. 4.20 Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału strukturalnego przy innowacyjności procesowej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między
pracownikami i identyfikacji
z firmą

0,16

9,48

0,002

1,17

Wykorzystywanie technologii
i wiedzy

0,01

0,04

0,846

1,01

Posiadanie procedur
i systemów

0,37

92,69

0,000

1,45

Źródło: Opracowanie własne

Analiza regresji logistycznej wykazała, że ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą oraz posiadanie
procedur i systemów istotnie statystycznie przewiduje występowanie absorpcji
innowacji procesowej. Parametr exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom
oceny komunikacji zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą oraz posiadania procedur i systemów w firmie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji procesowej. Wykorzystywanie technologii i wiedzy nie okazało się być istotnym predyktorem.
W analizie regresji logistycznej wykonanej dla kapitału strukturalnego
i absorpcji czynnej innowacji uzyskano odmienne wyniki. Wykorzystywanie
technologii i wiedzy oraz posiadanie procedur i systemów istotnie statystycznie przewiduje występowanie absorpcji czynnej innowacji procesowej. Parametr exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom wykorzystywania technologii
i wiedzy oraz posiadania procedur i systemów w firmie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji czynnej innowacji procesowej. Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą nie okazało się być istotnym predyktorem.

213

ROZDZIAŁ 4

Zależność nr 2.3. Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji procesowej w przedsiębiorstwie
W celu sprawdzenia, czy czynniki kapitału społecznego:
−
−

Współpraca z jednostkami naukowymi;
Ocena relacji z klientami, renoma firmy,

mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji procesowej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 8,4% zaobserwowanej
wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,084). W tabeli poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab. 4.21 Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału społecznego przy innowacyjności procesowej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność Exp(B)

Współpraca z jednostkami
naukowymi

0,11

32,83 < 0,001

1,12

Ocena relacji z klientami,
renoma firmy

0,35

61,08 < 0,001

1,42

Źródło: Opracowanie własne

Analiza regresji logistycznej wykazała, że współpraca z jednostkami naukowymi oraz ocena relacji z klientami, renoma firmy istotnie statystycznie
przewiduje występowanie absorpcji innowacji procesowej. Parametr exp(B)
wskazuje na to, że wyższy poziom współpracy z jednostkami naukowymi oraz
oceny relacji z klientami, renoma firmy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji procesowej.
W analizie regresji logistycznej wykonanej dla samej absorpcji czynnej innowacyjności procesowej dla kapitału społecznego uzyskano podobne wyniki.
Ogólny model – Model nr 2
W celu sprawdzenia czy poszczególne elementy kapitałów (wszystkich
trzech rodzajów: kapitał ludzki, strukturalny i społeczny) mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji procesowej przeprowadzono analizę regresji
logistycznej metodą FORWARD (wprowadzając do modelu jedynie istotne
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statystycznie predyktory). Model wyjaśnił 13,0% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,130). W tabeli poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych
predyktorów.
Tab.4.22 Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitałów przy
innowacyjności procesowej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Ocena zarządzania
oraz zadowolenia
pracowników

0,16

10,92

0,001

1,18

Posiadanie procedur
i systemów

0,28

49,74

< 0,001

1,32

Współpraca z jednostkami
naukowymi

0,08

16,12

< 0,001

1,08

0,13

5,03

0,025

1,14

Ocena relacji z klientami,
renoma firmy
Źródło: Opracowanie własne

Analiza regresji logistycznej wykazała, że ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników; posiadanie procedur i systemów; współpraca z jednostkami naukowymi oraz ocena relacji z klientami, renoma firmy istotnie
statystycznie wpływają na absorpcję innowacji procesowej. Parametr exp(B)
wskazuje na to, że wyższy poziom oceny zarządzania oraz zadowolenia pracowników; posiadania procedur i systemów; współpracy z jednostkami naukowymi oraz ocena relacji z klientami, renoma firmy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji procesowej.
W odniesieniu do samej absorpcji czynnej innowacji procesowej otrzymano trochę różniące się wyniki dla modelu. Model wyjaśnił 12,6% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,126). W tabeli
poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predykatorów dla absorpcji czynnej innowacyjności procesowej.
Analiza regresji logistycznej wykazała, że posiadanie procedur i systemów,
współpraca z jednostkami naukowymi oraz ocena relacji z klientami, renoma
firmy istotnie statystycznie przewiduje występowanie absorpcji czynnej innowacji procesowej. Parametr exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom posiadania procedur i systemów, współpracy z jednostkami naukowymi oraz oceny
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relacji z klientami, renoma firmy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia
w firmie absorpcji czynnej innowacji procesowej.
Tab. 4.23. Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitałów dla
absorpcji czynnej innowacyjności procesowej.
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Posiadanie procedur i
systemów

0,36

20,93

< 0,001

1,43

Współpraca z jednostkami
naukowymi

0,21

35,48

< 0,001

1,24

Ocena relacji z klientami,
renoma firmy

0,22

6,35

0,012

1,24

Źródło: Opracowanie własne.

Rola kapitału intelektualnego
w absorpcji innowacji marketingowej
Zależność nr 3.1. Kapitał ludzki wpływa na absorpcję innowacji
marketingowej w przedsiębiorstwie
W celu sprawdzenia, czy czynniki kapitału ludzkiego:
−
−
−

Ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników;
Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność pracowników;
Występowanie rotacji pracowników w firmie,

mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji marketingowej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 6,8% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,068). W tabeli
poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Analiza regresji logistycznej wykazała, że ocena zarządzania i zadowolenia pracowników oraz występowanie rotacji pracowników w firmie istotnie
statystycznie wpływa na absorpcję łączną innowacji marketingowej. Parametr
exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom oceny zarządzania i zadowolenia
pracowników oraz występowanie rotacji pracowników w firmie zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji marketingowej. Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność pracowników nie okazało
216

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA

się być istotnymi predyktorami. Dla samej absorpcji czynnej innowacji marketingowej dla czynników kapitału ludzkiego otrzymano podobne wyniki.
Tab. 4.24 Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału ludzkiego dla absorpcji innowacji marketingowej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność Exp(B)

Ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników

0,32

44,34 < 0,001

1,37

Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność
pracowników

0,10

2,39

1,10

Występowanie rotacji pracowników w firmie

0,15

21,02 < 0,001

0,122

1,16

Źródło: Opracowanie własne

Zależność nr 3.2. Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji
marketingowej
W celu sprawdzenia, czy czynniki kapitału strukturalnego:
− Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami
i identyfikacji z firmą;
− Wykorzystywanie technologii i wiedzy;
− Posiadanie procedur i systemów,
mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji marketingowej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 7,3% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,073). W tabeli
poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Analiza regresji logistycznej wykazała, że ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą oraz posiadanie
procedur i systemów istotnie statystycznie przewiduje występowanie absorpcji
innowacji procesowej. Parametr exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom
oceny komunikacji zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą oraz posiadania procedur i systemów w firmie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji marketingowej.
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Wykorzystywanie technologii i wiedzy nie okazało się być istotnym predyktorem. Dla samej absorpcji czynnej uzyskane wyniki były podobne.
Tab. 4.25 Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału strukturalnego dla absorpcji innowacji marketingowej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między
pracownikami i identyfikacji
z firmą

0,13

6,29

0,012

1,13

Wykorzystywanie technologii
i wiedzy

0,04

0,46

0,496

1,04

Posiadanie procedur i
systemów

0,30

60,07

< 0,001

1,34

Źródło: Opracowanie własne

Zależność nr 3.3. Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji
marketingowej
W celu sprawdzenia, czy czynniki kapitału społecznego:
−
−

Współpraca z jednostkami naukowymi;
Ocena relacji z klientami, renoma firmy,

mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji marketingowej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 5,1% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,051). W tabeli
poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab. 4.26. Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału społecznego dla absorpcji innowacji marketingowej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Współpraca z jednostkami
naukowymi

0,05

7,76

0,005

1,05

Ocena relacji z klientami,
renoma firmy

0,32

50,91 < 0,001

Źródło: Opracowanie własne
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Analiza regresji logistycznej wykazała, że współpraca z jednostkami
naukowymi oraz ocena relacji z klientami, renoma firmy istotnie statystycznie przewiduje występowanie absorpcji innowacji marketingowej. Parametr
exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom współpracy z jednostkami naukowymi oraz oceny relacji z klientami, renoma firmy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji marketingowej. Dla samej absorpcji czynnej innowacyjności marketingowej dla skali kapitału społecznego
uzyskano podobne wyniki pozwalające na takie samo wnioskowanie.
Ogólny model – Model nr 3
W celu sprawdzenia czy poszczególne skale kapitałów (wszystkich trzech
rodzajów) mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji marketingowej
przeprowadzono analizę regresji logistycznej metodą FORWARD (wprowadzając do modelu jedynie istotne statystycznie predyktory). Model wyjaśnił
9,7% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat
= 0,097). W tabeli poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab.4.27 Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitałów dla
absorpcji innowacji marketingowej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Ocena zarządzania oraz
zadowolenia pracowników

0,19

14,75

< 0,001

1,21

Występowanie rotacji pracowników w firmie

0,13

16,43

< 0,001

1,14

Posiadanie procedur i
systemów

0,22

32,02

< 0,001

1,25

Ocena relacji z klientami,
renoma firmy

0,13

5,67

0,017

1,14

Źródło: Opracowanie własne

Analiza regresji logistycznej wykazała, że ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników; występowanie rotacji pracowników w firmie, posiadanie
procedur i systemów oraz ocena relacji z klientami, renoma firmy istotnie statystycznie wpływają na absorpcję innowacji marketingowej. Parametr exp(B)
wskazuje na to, że wyższy poziom oceny zarządzania oraz zadowolenia pracowników; występowania rotacji pracowników w firmie, posiadania procedur
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i systemów oraz ocena relacji z klientami, renoma firmy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji marketingowej.
W odniesieniu do samej absorpcji czynnej innowacyjności marketingowej, chociaż dla poszczególnych hipotez uzyskano podobne wyniki, to jednak
dla całego modelu istnieją różnice w jednym predykatorze – dla samej absorpcji czynnej nie wykazano za istotny predykator „ocena zarządzania oraz
zadowolenia pracowników”, za to jako predykator istotny statystycznie należy
uznać „współpraca z jednostkami naukowymi”.
Rola kapitału intelektualnego
w absorpcji innowacji organizacyjnej
Zależność 4.1. Kapitał ludzki wpływa na absorpcję innowacji
organizacyjnej
W celu sprawdzenia, czy czynniki kapitału ludzkiego:
−
−
−

Ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników;
Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność pracowników;
Występowanie rotacji pracowników w firmie,

mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji organizacyjnej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 4,3% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,043). W tabeli
poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab.4.28 Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału ludzkiego dla innowacji organizacyjnej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników

0,26

31,78

< 0,001

1,30

Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność
pracowników

0,08

1,77

0,184

1,09

Występowanie rotacji pracow0,03
ników w firmie

0,73

0,394

1,03

Źródło: Opracowanie własne
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Analiza regresji logistycznej wykazała, że ocena zarządzania i zadowolenia pracowników istotnie statystycznie wpływa na absorpcję łączną innowacji
organizacyjnej. Parametr exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom oceny zarządzania i zadowolenia pracowników zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji organizacyjnej. Posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność pracowników oraz występowanie rotacji pracowników
w firmie nie okazało się być istotnymi predyktorami.
Dla samej absorpcji czynnej analiza regresji logistycznej wykazała istotność tych samych predykatorów dla czynników kapitału ludzkiego.
Zależność nr 4.2. Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji
organizacyjnej w przedsiębiorstwie
W celu sprawdzenia, czy czynniki kapitału strukturalnego:
− Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami
i identyfikacji z firmą;
− Wykorzystywanie technologii i wiedzy;
− Posiadanie procedur i systemów,
mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji organizacyjnej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 7,6% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,076). W tabeli
poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab. 4.29. Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału strukturalnego dla innowacji organizacyjnej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między
pracownikami i identyfikacji
z firmą

0,05

0,84

0,361

1,05

Wykorzystywanie technologii
i wiedzy

0,10

3,12

0,077

1,10

Posiadanie procedur i
systemów

0,31

67,17

< 0,001

1,36

Źródło: Opracowanie własne
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Analiza regresji logistycznej wykazała, że posiadanie procedur i systemów
istotnie statystycznie przewiduje występowanie absorpcji innowacji organizacyjnej. Parametr exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom posiadania procedur i systemów w firmie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie
absorpcji innowacji organizacyjnej. Wykorzystywanie technologii i wiedzy
oraz ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami i
identyfikacji z firmą nie okazały się być istotnym predyktorami.
Dla samej absorpcji czynnej dla czynników kapitału strukturalnego. analiza regresji logistycznej wykazała dodatkowo istotność predykatora „ocena
komunikacji, zaangażowania, zaufania”, ale wykorzystywanie wiedzy i technologii nie okazało się być istotnym predyktorem.
Zależność nr 4.3. Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji
organizacyjnej
W celu sprawdzenia, czy czynniki kapitału społecznego:
−
−

Współpraca z jednostkami naukowymi;
Ocena relacji z klientami, renoma firmy,

mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji organizacyjnej przeprowadzono analizę regresji logistycznej. Model wyjaśnił 4,6% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke R-kwadrat = 0,046). W tabeli
poniżej zamieszczono współczynniki modelu regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab. 4.30. Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitału społecznego dla innowacji organizacyjnej
Predyktor

Współczynnik B Wald

Istotność

Exp(B)

Współpraca z jednostkami
naukowymi

0,07

11,79

0,001

1,07

Ocena relacji z klientami,
renoma firmy

0,27

39,14

< 0,001

1,32

Źródło: Opracowanie własne

Analiza regresji logistycznej wykazała, że współpraca z jednostkami naukowymi oraz ocena relacji z klientami, renoma firmy istotnie statystycznie
wpływa na absorpcję innowacji organizacyjnej. Parametr exp(B) wskazuje na
222

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA

to, że wyższy poziom współpracy z jednostkami naukowymi oraz oceny relacji
z klientami, renoma firmy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji innowacji organizacyjnej.
Dla samej absorpcji czynnej analiza regresji logistycznej wykazała istotność tych samych predyktorów dla czynników kapitału społecznego.
Ogólny model – Model nr 4
W celu sprawdzenia czy poszczególne elementy kapitałów (wszystkich
trzech rodzajów) mają wpływ na występowanie absorpcji innowacji organizacyjnej przeprowadzono analizę regresji logistycznej metodą FORWARD
(wprowadzając do modelu jedynie istotne statystycznie predyktory). Model wyjaśnił 8,3% zaobserwowanej wariancji zmiennej zależnej (Nagelkerke
R-kwadrat = 0,083). W tabeli poniżej zamieszczono współczynniki modelu
regresji logistycznej dla wprowadzonych predyktorów.
Tab. 4.31. Współczynniki modelu regresji logistycznej dla czynników kapitałów dla
innowacji organizacyjnej
Predyktor

Współczynnik B Wald Istotność Exp(B)

Ocena zarządzania oraz
zadowolenia pracowników

0,16

15,28 < 0,001

1,17

Posiadanie procedur i systemów 0,27

51,04 < 0,001

1,31

Współpraca z jednostkami
naukowymi

3,85

1,04

0,04

0,0499

Źródło: Opracowanie własne

Analiza regresji logistycznej wykazała, że ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników; posiadanie procedur i systemów oraz współpraca z jednostkami naukowymi istotnie statystycznie wpływają na absorpcję innowacji
organizacyjnej. Parametr exp(B) wskazuje na to, że wyższy poziom oceny zarządzania oraz zadowolenia pracowników; posiadania procedur i systemów
oraz współpracy z jednostkami naukowymi zwiększa prawdopodobieństwo
wystąpienia w firmie absorpcji innowacji organizacyjnej.
Dla samej absorpcji czynnej innowacyjności organizacyjnej analiza regresji logistycznej wykazała dodatkowo istotność predykatora ocena komunikacji,
zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą, ale wykorzystywanie wiedzy i technologii nie okazało się być istotnym predykatorem.
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Podsumowanie badania i konkluzje
Badanie podkreśla istotną rolę, jaką może odegrać kapitał intelektualny
w procesie absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach. Są to problemy wielu
przedsiębiorstw prowadzących działalność we współczesnym świecie, które
w oparciu o innowacyjność budują swoje strategie konkurencyjne.
Na podstawie wykonanego rozeznania literatury przedmiotu nie zidentyfikowano dotychczas przeprowadzenia badania pozwalającego na ocenę
wpływu kapitału intelektualnego i jego poszczególnych elementów na dwa
typy absorpcji innowacji i cztery rodzaje innowacyjności: produktową, procesową, marketingową i organizacyjną. Przeprowadzone analizy pozwoliły
na zbadanie roli kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji. Praca dokonała usystematyzowania zagadnień dotyczących kapitału intelektualnego,
innowacji i absorpcji innowacji. Jej główną wartością dodaną jest empiryczna
weryfikacja zależności, które były stawiane jedynie na gruncie teoretycznym,
a także adaptacja metod stosowanych w ekonomii na grunt tematyki kapitału
intelektualnego. Udowodniono, iż kapitał intelektualny może służyć absorpcji czynnej lub biernej innowacji. Pojęcie absorpcji rzadko było stosowane
w odniesieniu do innowacji, w tym odniesieniu nie był też wykonywany podział na absorpcją bierną i czynną. Należy podkreślić kluczową rolę absorpcji
czynnej innowacji jako możliwości objęcia przywództwa innowacyjnego przez
przedsiębiorstwo. Z kolei bierna absorpcja innowacji najczęściej jest drogą
prowadzącą do wyrównywania poziomów rozwoju przedsiębiorstw.
W ramach wykonanych badań zostały zbadane wszystkie zależności pomiędzy trzema elementami kapitału intelektualnego (ludzki, strukturalny
i społeczny), dwoma rodzajami absorpcji (czynna i bierna) oraz czterema typami innowacji. Chęć zbadania wszystkich współzależności pomiędzy trzema
pojęciami przełożyła się na konieczność weryfikacji 24 potencjalnych powiązań, które zostały pogrupowane do 12 zależności. W ramach pracy zostały
stworzone cztery modele, a każdy z nich miał na celu zbadanie zależności dotyczącej wpływu kapitału intelektualnego na absorpcję innowacji konkretnego
typu w przedsiębiorstwie. Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły na
pozytywne zweryfikowanie postawionych hipotez badawczych. Zbudowanie
czterech istotnych statystycznie modeli oznacza, iż przyjęte ramy teoretyczne
sprawdziły się w praktyce.
W pracy wykorzystano szereg zmiennych pozwalających na weryfikację
postawionych hipotez. Po przeprowadzeniu analizy czynnikowej dla poszczególnych elementów kapitału intelektualnego (ludzki, strukturalny i społeczny)
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wyodrębniono czynniki, uzyskując osiem czynników tworzących kapitał
intelektualny: trzy czynniki dla kapitału ludzkiego, trzy dla kapitału strukturalnego i dwa dla kapitału społecznego. Przeprowadzone analizy regresji
logistycznej pozwoliły na wykazanie szeregu zależności potwierdzających istnienie istotnego statystycznie zróżnicowania wpływu czynników kapitału intelektualnego na absorpcję innowacji w przedsiębiorstwie. W każdym modelu
dotyczącym absorpcji innowacji produktowej, procesowej, marketingowej
i organizacyjnej wystąpiły predyktory będące istotnymi dla modelu dla danego elementu kapitału intelektualnego (ludzkiego, społecznego lub strukturalnego), czyli w każdym przypadku było możliwe ustalenie czynnika mającego
wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia w przedsiębiorstwie
absorpcji innowacji konkretnego rodzaju.
Na podstawie ogólnych modeli dla absorpcji (biernej i czynnej łącznie)
poszczególnych rodzajów innowacyjności (produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej) opracowano zestawienie istotnych predyktorów zobrazowane w tabeli 4.40.
Tab. 4.32. Zestawienie istotnych predyktorów w zależności od rodzaju absorpcji innowacji (dla absorpcji innowacji biernej i czynnej łącznie)

produktowej

procesowej

marketingowej

organizacyjnej

Absorpcja innowacji

Ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników (kapitał ludzki)

TAK

TAK

TAK

TAK

Posiadanie procedur i systemów (kapitał
strukturalny)

TAK

TAK

TAK

TAK

Współpraca z jednostkami naukowymi (kapitał
społeczny)

TAK

TAK

NIE

TAK

Ocena relacji z klientami, renoma firmy (kapitał
społeczny)

NIE

TAK

TAK

NIE

Występowanie rotacji pracowników w firmie
(kapitał ludzki)

NIE

NIE

TAK

NIE

Nazwa predyktora

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 1 prezentuje wyniki z modeli sprawdzających, czy poszczególne
elementy kapitałów (ludzkiego, strukturalnego i społecznego) mają wpływ
na występowanie absorpcji (czynnej i biernej łącznie) innowacji produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej. Z zestawień widać, iż dla
wszystkich rodzajów absorpcji innowacji istotnymi statystycznie predykatorami okazały się być ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników, a także
posiadanie procedur i systemów. Współpraca z jednostkami naukowymi nie
okazała się być istotnym czynnikiem jedynie dla absorpcji innowacji marketingowej, zaś dla absorpcji produktowej, procesowej i organizacyjnej wykazano jej istotność statystyczną. Ocena relacji z klientami i renoma firmy ma
wpływ na występowanie absorpcji innowacji procesowej i marketingowej, zaś
występowanie rotacji pracowników w firmie ma istotny wpływ jedynie na
absorpcję innowacji marketingowej.
Oprócz badania absorpcji łącznej innowacji (czynnej i biernej łącznie),
badania zostały skierowane w stronę absorpcji czynnej, jako bardziej liczącej
się dla innowacyjności, umożliwiającej budowę strategii opartej na przewagach konkurencyjnych dotyczących innowacji konkretnego typu (produktowej, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej). W tabeli nr 4.41 zostało
zaprezentowane zestawienie istotnych predyktorów dla absorpcji czynnej innowacji produktowej, procesowej, marketingowej oraz organizacyjnej.
Tab.4.33. Zestawienie istotnych predyktorów w zależności od rodzaju absorpcji
czynnej innowacji

produktowej

procesowej

marketingowej

organizacyjnej

Absorpcja czynna
innowacji

Ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników
(kapitał ludzki)

TAK

NIE

NIE

NIE

Posiadanie procedur i systemów (kapitał
strukturalny)

TAK TAK TAK TAK

Współpraca z jednostkami naukowymi (kapitał
społeczny)

TAK TAK TAK TAK

Ocena relacji z klientami, renoma firmy (kapitał
społeczny)

TAK TAK TAK NIE

Nazwa predyktora
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Występowanie rotacji pracowników w firmie (kapitał ludzki)

NIE

Ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą (kapitał
strukturalny)

TAK NIE

NIE

TAK NIE
NIE

TAK

Źródło: Opracowanie własne

Najbardziej istotnymi predyktorami okazały się być posiadanie procedur
i systemów oraz współpraca z jednostkami naukowymi – te czynniki okazały
się być istotne statystycznie dla absorpcji czynnej innowacji wszystkich typów
(produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej). Ocena relacji
z klientami, renoma firmy okazały się być istotne dla trzech typów absorpcji
czynnej innowacji – pozostały bez wpływu na absorpcję czynną innowacji
organizacyjnej. Dwa czynniki wyszły w badaniu istotne jedynie dla jednego typu absorpcji czynnej innowacji: ocena zarządzania oraz zadowolenia
pracowników – istotna tylko dla absorpcji czynnej innowacji produktowej,
zaś występowanie rotacji pracowników w firmie – istotne tylko dla absorpcji czynnej innowacji marketingowej. Ostatnim liczącym się czynnikiem jest
ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą – jest to istotny predyktor dla absorpcji czynnej innowacji
produktowej i organizacyjnej.
Część uzyskanych wyników dla absorpcji czynnej odpowiada wcześniejszym zestawieniom dla absorpcji łącznej (czynnej oraz biernej). Analizując
ogólne modele dla predykcji występowania absorpcji poszczególnych innowacji zarówno czynnych, jak i łącznie (absorpcja czynna łącznie z bierną) wykazano, że za każdym razem istotnym predyktorem było posiadanie procedur
i systemów. Można uznać, że zmienna ta jest kluczowa w kontekście występowania w firmie absorpcji poszczególnych innowacji, w obu postaciach (czynna oraz bierna + czynna). Dla absorpcji innowacji w postaci ogólnej (bierna
+ czynna) istotnym predyktorem okazała się być także ocena zarządzania oraz
zadowolenia pracowników, jednak dla absorpcji czynnej ta zmienna nie okazała się być istotna. A zatem istnieje przeważający wpływ oceny zarządzania
oraz zadowolenia pracowników dla absorpcji biernej. Oznacza to, iż w przypadku zachowań adaptacyjnych, sprawne systemy zarządzania w firmie oraz
zadowolenie pracowników w istotny sposób przekładają się na zwiększenie
zdolności do przyjęcia innowacji. Natomiast przy tworzeniu własnych innowacji, rozwoju działalności innowacyjnej zmienna ta nie ma już istotnego
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znaczenia, poza absorpcją innowacyjności produktowej. W przypadku absorpcji poszczególnych innowacyjności o charakterze czynnym i ogólnym
również współpraca z jednostkami naukowymi oraz ocena relacji z klientami,
renoma firmy okazały się istotnie statystycznie przewidywać występowanie
absorpcji innowacji (dla poszczególnych charakterów innowacyjności). Z kolei występowanie rotacji pracowników w firmie okazało się być istotne tylko
dla absorpcji innowacji marketingowej, zarówno absorpcji czynnej, jak i łącznej (czynnej + biernej).
Warto również podkreślić, że na osiem zidentyfikowanych czynników
wchodzących w skład poszczególnych elementów kapitału intelektualnego,
jedynie dwa czynniki nie występują w zbudowanych modelach, czyli nie okazały się być istotne statystycznie w modelach. Jeden z tych czynników to „posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność pracowników”, a drugi „wykorzystanie technologii i wiedzy”. Obydwa wnioski są zaskakujące, choć pojawiały
się już wcześniej w niektórych badaniach. Wiedza, tworzenie i kreacja wiedzy okazały się być nieistotne dla innowacyjności produktowej i procesowej
w badaniach H. Santos-Rodrigues i inni. Również Subramaniam i Youndt
wykazali, iż kapitał ludzki był negatywnie powiązany z radykalnymi możliwościami innowacyjnymi. Tymczasem niektóre źródła wskazują, iż wiedza i umiejętności są kluczowym czynnikiem umożliwiającym wprowadzanie innowacji.
Nonaka podkreślał istotną rolę tworzenia wiedzy we wprowadzaniu innowacji w przedsiębiorstwach. Scicchitano wykazywał, że wysoki poziom edukacji
ułatwia wprowadzanie nowych technologii. Znaczenie wiedzy i umiejętności
wydaje się być kluczowym czynnikiem sprzyjającym wdrażaniu innowacji,
a zatem posiadającym wpływ na absorpcję innowacji. Wykonane badanie nie
potwierdza tego odczucia, nie tylko na poziomie sformułowanych czterech
ogólnych modeli nie został wykazany żaden wpływ posiadanej wiedzy na innowacyjność, ale również na poziomie weryfikacji szczegółowych zależności
nie wykazano istotności posiadanej wiedzy, umiejętności i kreatywności dla
predykcji absorpcji innowacji, ani łącznej (bierna i czynna łącznie), ani samej
absorpcji czynnej. Bardziej istotne okazały się inne czynniki kapitału ludzkiego: ocena zarządzania i zadowolenia pracowników, a także występowanie
rotacji pracowników. Dla wspierania absorpcji innowacji bardziej istotny jest
dobrze funkcjonujący system zarządzania, umiejętności kadry kierowniczej,
zadowolenia pracowników z pracy, systemy motywacyjne i udział w szkoleniach. A zatem mniej istotny jest wyjściowy poziom wiedzy i umiejętności
pracowników, ważniejsze jest to, kto i w jaki sposób zarządza przedsiębiorstwem, a także to, czy pracownicy są na bieżąco dokształcani. Mniej istotne
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jest zatem posiadanie wiedzy, liczy się bardziej zdobywanie nowej wiedzy,
kształcenie ustawiczne. Z tego punktu widzenia potwierdza się słuszność założenia przyjętego przy dokonywaniu celowego doboru grupy docelowej. Proces
doskonalenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, dokształcania się, ma
istotny wpływ na absorpcję innowacji w przedsiębiorstwach.
Drugim czynnikiem nie posiadającym wpływu na żaden rodzaj absorpcji
innowacji jest wykorzystywanie wiedzy i technologii. Warto jednak przypomnieć, iż czynnik ten został zbudowany na bazie pytań dotyczących użytkowania komputerów w codziennej pracy, korzystania z patentów i licencji
oraz zasobów wiedzy jako wystarczających do zdobycia i utrzymania przewagi
konkurencyjnej. Dodatkowo czynnik ten jedynie w ogólnych modelach nie
wykazuje wpływu na absorpcję innowacji, przy weryfikacji szczegółowych zależności można zauważyć wpływ tego czynnika na absorpcję czynną innowacji
procesowej, a także na absorpcję łączną oraz czynną innowacji produktowej.
Wyższy poziom wykorzystywania wiedzy i technologii zwiększa zatem prawdopodobieństwo wystąpienia w firmie absorpcji czynnej innowacji procesowej, jednak wpływ ten jest na tyle niewielki, iż w modelu ogólnym nie zostaje
potwierdzony.
Godnym analizy czynnikiem jest też „ocena komunikacji, zaangażowania, zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą”, gdyż ten czynnik
okazał się być istotny jedynie przy absorpcji czynnej innowacji produktowej
i organizacyjnej, nie okazał się być istotnym predyktorem dla absorpcji innowacji pozostałych typów (procesowej i marketingowej), dodatkowo nie wykazał się też istotnym wpływem na absorpcję łączną innowacji żadnego typu.
A zatem czynnik ten ma większe znaczenie dla absorpcji czynnej innowacji
niż dla absorpcji biernej. Można to zatem interpretować w ten sposób, że
dzielenie się wiedzą, zaufanie, komunikacja pomiędzy pracownikami i kadrą
kierowniczą, a także wspólne cele i współpraca pomiędzy działami sprzyja
kreowaniu własnych pomysłów w przedsiębiorstwie, wzbudza innowacyjność w najwyższym stopniu. Dzielenie się wiedzą, komunikacja, współpraca, stawianie wspólnych celów są elementami zarządzania wiedzą wewnątrz
przedsiębiorstwa. Można zatem wyciągnąć wniosek, iż sprawne i efektywne
zarządzanie wiedzą wewnątrz firmy jest skuteczną strategią do bycia liderem
innowacyjności, liderem zmian dążących do wprowadzenia całego cyklu innowacji, czyli prowadzącym do „innowacji kaskadowych”, lawinowo występujących jako reakcja łańcuchowa.
Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie wpływu wszystkich elementów kapitału intelektualnego (kapitału ludzkiego, strukturalnego
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i społecznego) na absorpcję innowacji w przedsiębiorstwie i to absorpcję innowacji każdego typu: produktową, procesową, marketingową lub organizacyjną.
W odniesieniu do każdego elementu kapitału intelektualnego został wykazany
choć jeden czynnik mający statystycznie istotny wpływ na występowanie absorpcji innowacji produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej.
A zatem można potwierdzić postawioną wcześniej hipotezę nr 1 pracy:
Hipoteza 1: Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji
w przedsiębiorstwie.
Wśród podstawowej grupy docelowej 1605 osób (spośród 1943 ankietowanych) odpowiedziało pozytywnie na przynajmniej jedno pytanie dotyczące
wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, nowej strategii marketingowej lub nowego sposobu organizacji w ciągu ostatnich 3 lat.
Oznacza to, iż ponad 82 % spośród ankietowanych osób potwierdziło innowacyjność swojego przedsiębiorstwa. Niestety spośród osób, które pozytywnie
odpowiedziały na pytanie dotyczące wdrożenia innowacji, większość wskazała
na dosyć niski poziom innowacyjności. Osoby zaproszone do ankietowania
stanowiły celowo dobraną grupę badawczą, były to osoby z wykształceniem
wyższym, zatrudnione w przedsiębiorstwach, doskonalące się poprzez udział
w studiach podyplomowych, magisterskich studiach uzupełniających lub biorące udział w szkoleniach. Tak dobrana grupa z założenia miała się charakteryzować wyższym rozwojem kapitału intelektualnego, co miało szanse się
przekładać na wyższą innowacyjność przedsiębiorstw. Badania potwierdziły,
że odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw w badanej grupie jest wyższy niż
wynikający z danych statystycznych dla Polski. Dodatkowo wskazania dotyczące skali innowacyjności kształtowały się na zbliżonym poziomie (choć
o większej liczbie wskazań na innowacyjność na poziomie krajowym lub
ogólnoświatowym), co średnia dla mikroprzedsiębiorstw objętych badaniem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wśród przebadanych polskich
przedsiębiorstw wskazanych jako innowacyjne jedynie co czwarte (23,8 %)
charakteryzuje się absorpcją czynną innowacji przynajmniej jednego typu
innowacji (produktowej, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej). Te
firmy możemy uznać za liderów zmian, czyli przedsiębiorstwa kreujące łańcuch wartości wśród innych, mające istotny wpływ na inne branże i podmioty.
To od tych przedsiębiorstw rozpoczynają się innowacje „kaskadowe”, czyli innowacje inspirujące powstawanie kolejnych innowacji, zmian i udoskonaleń.
A zatem wśród przedsiębiorstw uznanych za innowacyjne, jedynie 23,80 %
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może się wykazać absorpcją czynną innowacji, niezależnie od typu innowacyjności (produktowa, procesowa, marketingowa lub organizacyjna).
W celowo dobranej grupie badawczej wyszła dominacja absorpcji biernej innowacji. Jednocześnie w grupie kontrolnej uzyskane wyniki były na
niższym poziomie: innowacyjność przynajmniej jednego typu (produktową,
procesową, marketingową lub organizacyjną) wykazało 72 % ankietowanych,
zaś absorpcją czynną mogło się pochwalić jedynie 14,4 % osób z grupy kontrolnej. Grupa badawcza wykazała się zatem wyższym poziomem innowacyjności od grupy kontrolnej i wyższym poziomem absorpcji czynnej. Na tej
podstawie uzyskane wyniki można uogólnić do całej Polski. Badana grupa
charakteryzuje się wyższym poziomem innowacyjności, a zatem niski wynik
dotyczący absorpcji czynnej innowacji oznacza, iż w pozostałych przedsiębiorstwach (spoza grupy badawczej) wynik ten będzie jeszcze słabszy. Zostało to
potwierdzone na podstawie badań grupy kontrolnej. Tym samym potwierdzona została hipoteza nr 2 pracy:
Hipoteza 2. W Polsce dominuje absorpcja bierna innowacji.
Warto podkreślić, iż w ramach przeprowadzonych prac została zgromadzona obszerna baza danych – odpowiedzi udzielone przez 2117 osób na 54
pytania. Żadne spośród przeprowadzanych dotychczas badań dotyczących
kapitału intelektualnego nie przekraczało 500 wypełnionych kwestionariuszy.
Co więcej, nawet badania innowacyjności przedsiębiorstw przeprowadzane
przez agendy rządowe najczęściej opierają się na grupie badawczej poniżej
1000 ankiet. Ograniczeniem przeprowadzonego w ramach niniejszej pracy
badania może być fakt, iż odpowiedzi pochodzą od indywidualnych osób
i są oparte na ich ocenach istniejącego stanu, ocenach, które często mogą
być subiektywne. Większość spośród wcześniej przeprowadzanych badań nie
była adresowana do pojedynczych osób, lecz do firm, zaproszenia do udziału
w poprzednich badaniach były kierowane przeważnie do kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach, która miała udzielać odpowiedzi za całą organizację. Inne podejście do sposobu zbierania danych może być słabością badania
z uwagi na ryzyko zbyt subiektywnego podejścia do pytań przez pojedyncze
osoby. Jednak z drugiej strony objęcie badaniem poszczególnych pracowników może stanowić dodatkową wartość wykonanych analiz, gdyż po pierwsze
umożliwi weryfikację badań prowadzonych przez inne jednostki naukowe,
a po drugie minimalizuje chęć przedstawienia własnej firmy w jak najlepszym
świetle. Ocena kadry zarządzającej i systemów zarządzania wykonana przez
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menedżerów wyższego szczebla może nie być wiarygodna. Z tego punktu widzenia można przypuszczać, iż bardziej obiektywne wyniki są możliwe do uzyskania w wyniku badania „oddolnego”, czyli obejmującego poszczególnych
pracowników, którzy udzielają odpowiedzi w swoim imieniu, a nie w imieniu
całego przedsiębiorstwa.
Chociaż przeprowadzone badanie było bardzo obszerne, nie weryfikowało jedynie wybiórczych hipotez, ale wszystkie możliwe zależności przy układzie trzech zagadnień teoretycznych (kapitał intelektualny, absorpcja innowacji, typy innowacji), to jednak nie wyczerpuje ono tematyki. Zgromadzona
baza danych może być podstawą do dalszych badań, przykładowo analizujących innowacyjność, kapitał intelektualny, czy poszczególne jego składowe
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, branży (wg PKD), rodzaju działalności (produkcyjna, usługowa, handlowa), płci, województwa, czy nawet
rodzaju szkoły (prywatna lub publiczna), w której dana osoba uczestniczyła
w studiach.
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Aspekty związane z kapitałem intelektualnym są obecnie niezwykle nośną
tematyką, skupiającą zainteresowanie badaczy z całego świata. Wprowadzenie
pojęcia do nauk ekonomicznych przypisuje się Galbraith’owi, stworzenie
podstaw teoretycznych to zasługa Skandii i Edvinssona, ale także przyczynili się do tego m.in. Sveiby, Malone, Sullivan, Kaplan i Norton, Nonaka
i Takeuchi, Tobin, Wallman, Stewart, a w Polsce m.in.: Dobija, Bratnicki,
Strużyna, Sopińska, Wachowiak. Kapitał intelektualny jest badany pod kątem
definicyjnym, strukturalnym, jest analizowany jako kluczowy zasób przedsiębiorstwa, jako źródło przewag konkurencyjnych. Od wielu lat są podejmowane próby pomiaru kapitału intelektualnego, konstruowane są kolejne modele
coraz lepszej jego wyceny. Badania są prowadzone na poziomie regionalnym,
krajowym, a nawet międzynarodowym. Analizy są podejmowane przez pojedynczych badaczy, jak i przez całe organizacje np. przez OECD, Komisję Europejską, narodowe agencje, czy dyrekcje przedsiębiorstw. Liczba dostępnych
publikacji anglojęzycznych związanych z tematyką kapitału intelektualnego
może być liczona w tysiącach. Bez wątpienia osadzenie badań ekonomicznych na gruncie teorii kapitału intelektualnego oznacza umiejscowienie pracy
w głównym nurcie badań. Trudno jest się temu dziwić, jak też nie da się
przecenić znaczenia kapitału intelektualnego we współczesnym rozwoju gospodarek, czy jego istoty w rozwoju przedsiębiorstw. Kapitał intelektualny,
zdefiniowany jako zbiór niematerialnych zasobów i możliwości, został przez
wielu autorów uznany jako źródło osiągania przewag konkurencyjnych przez
przedsiębiorstwa.
Z drugiej strony nie da się również przecenić znaczenia innowacji
w budowie i osiąganiu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, a także
w rozwoju gospodarek. Jest to kolejne niezwykle nośne zagadnienie, posiadające bogatą literaturę i odnośniki do wszystkich dziedzin nauki. Zostało ono
wprowadzone do teorii ekonomii przez J.A. Schumpetera i jest rozwijane na
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przestrzeni lat. Obecnie badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw znajdują się w centrum zainteresowania polityków, są prowadzone przez Komisję
Europejską, OECD, Eurostat i niemal wszystkie urzędy statystyczne poszczególnych krajów. Rankingi innowacyjności stają się okazją do międzynarodowych porównań i pokazywania luk rozwojowych. Również dla menadżerów
i kadr zarządzających przedsiębiorstwami zagadnienia związane z innowacyjnością są źródłem zainteresowań, ale także i koniecznością.
Nieco bardziej zawężonym zakresem zagadnień jest zestawienie pojęć
kapitału intelektualnego z innowacyjnością. Biorąc pod uwagę rolę innowacji w gospodarce opartej na wiedzy oraz znaczenie kapitału intelektualnego w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, zakłada się połączenie tych
zagadnień w niniejszej pracy. Są dostępne prace łączące te pojęcia, jednak
najczęściej są one oparte na czysto teoretycznych rozważaniach. Rzadko była
wykonywana empiryczna weryfikacja stawianych założeń. Dotychczas mało
było prowadzonych badań obejmujących rolę kapitału intelektualnego w innowacyjności przedsiębiorstw. Dostępne źródła literaturowe rzadko dotyczą
empirycznych weryfikacji postawionych tez w tym zakresie. R. D. Dewar oraz
J. E Dutton dowiedli, iż kapitał ludzki jest istotnym czynnikiem ułatwiającym proces absorpcji innowacji, jednak nie potwierdzili wielu innych zakładanych wpływów na innowacje. Badania prowadzone przez M. Subramaniam’a
i M. A. Youndt’a nad kapitałem intelektualnym (ludzkim, organizacyjnym
i społecznym) potwierdziły jego wpływ na możliwości innowacyjne przyrostowe lub radykalne. Idąc ich śladami badania prowadziła M.Delgado opierając się na podobnych założeniach, lecz uzyskując inne wyniki. Potwierdzenie
wpływu kapitału intelektualnego na innowacje przyrostowe i radykalne zostało też wykonane przez A.N.Amiri, G.Jandaghi oraz M. Ramezan, a także w ograniczonym zakresie przez innych autorów (R. Ngah i A.R.Ibrahim,
M. Zerenler i inni). Prowadzone były również badania dotyczące jednego elementu kapitału intelektualnego np. kapitału ludzkiego(H. Santos-Rodrigues
i inni, S.A. Snell i J.W.Jr Dean) lub jednego typu innowacji – przykładowo
procesowo-produktowej (J.Brown). Nie były jednak prowadzone kompleksowe badania potwierdzone empirycznie w zakresie zakładanym niniejszą pracą.
Podstawowym celem pracy było zbadanie wpływu kapitału intelektualnego na absorpcję innowacji przy uwzględnieniu różnych typów innowacji. Praca zakładała również wykonanie gruntownego rozeznania literatury
i usystematyzowania wiedzy dotyczącej z jednej strony kapitału intelektualnego, a z drugiej – innowacji i absorpcji innowacji. Nie było to zadanie łatwe
biorąc pod uwagę ogrom dostępnej literatury przedmiotu, mnogość badaczy
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zajmujących się tematyką i próbujących wprowadzić własne definicje, a także
brak jasności pojęcia kapitał intelektualny. Autorka liczy na to, że chociaż
w części udało jej się podołać postawionemu zadaniu dokonania przeglądu
i systematyzacji dostępnej wiedzy, zarówno na gruncie zagadnień związanych
z kapitałem intelektualnym, jak i odnoszących się do tematyki innowacji,
a także pokazania dostępnej wiedzy leżącej na styku tych zagadnień. Siłą rzeczy nie było możliwe zdefiniowanie wszystkich pojęć i nie było to głównym
celem tej pracy. Nacisk został położony na empiryczną część pracy umożliwiającą zbadanie faktycznych powiązań pomiędzy kapitałem intelektualnym
i innowacyjnością, z jednoczesnym rozszerzeniem tematyki o absorpcję innowacji. W tym celu została wykonana weryfikacja szeregu zależności pozwalających na zbadanie relacji trzech elementów kapitału intelektualnego (kapitał
ludzki, strukturalny i społeczny), dwóch rodzajów absorpcji innowacji (absorpcję czynną, a także łączną – jako czynną i bierną), a także czterech typów
innowacji (produktowa, procesowa, marketingowa i organizacyjna). Badanie
nie ograniczało się do weryfikacji wybiórczych relacji, została wykonana gruntowna analiza wszystkich potencjalnych zależności.
W pracy postawiono dwie główne hipotezy badawcze. Hipoteza pierwsza
zakładała, że kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji w przedsiębiorstwie, zaś wpływ ten jest zróżnicowany w zależności od komponentów
kapitału intelektualnego i typów absorpcji innowacji. Hipoteza druga przenosiła ciężar w stronę absorpcji innowacji zakładając, że w polskich przedsiębiorstwach dominuje absorpcja bierna innowacji. Obydwie postawione hipotezy
udało się zweryfikować metodami statystycznymi. Weryfikacja postawionych
hipotez i szczegółowych zależności została dokonana na bardzo obszernej grupie osób (2117 osób) będących pracownikami przedsiębiorstw, posiadających
wykształcenie wyższe i uczestniczących w studiach podyplomowych, uzupełniających studiach magisterskich lub biorących udział w szkoleniach. Tak
duża liczba wypełnionych ankiet pozwala na postawienie niniejszego badania w czołówce badań światowych pod względem wielkości zbudowanej bazy
danych, a co za tym idzie – jest szansą na uzyskanie bardziej wiarygodnych
wyników, nie zaburzonych indywidualnymi ocenami ankietowanych.
Wartością dodaną pracy jest przeniesienie na grunt rozważań dotyczących kapitału intelektualnego pojęć stosowanych w teorii ekonomii (absorpcja innowacji), a także pokazanie braków w dotychczas przeprowadzanych
analizach. Niniejsza praca chociaż w części starała się braki te wypełnić jednocześnie odsłaniając pole do dalszych rozważań. Osiągnięciem pracy jest
także przeprowadzenie obszernych rozważań dotyczących absorpcji innowacji
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ukazaniu roli kapitału intelektualnego w tworzeniu absorpcji czynnej. Potwierdzono część założeń dokonywanych dotychczas jedynie na gruncie teoretycznym, ukazano również nowe zależności.
Wykonana analiza modeli predykcji występowania poszczególnych rodzajów absorpcji innowacji w postaci absorpcji czynnej lub łącznej (absorpcji czynnej i biernej łącznie) pozwoliła na wykazanie szeregu istniejących zależności. Kluczową zmienną dla występowania w firmie absorpcji innowacji
w obu postaciach (czynna oraz bierna + czynna) jest posiadanie procedur
i systemów, uznane jako czynnik w ramach kapitału strukturalnego. Dla absorpcji innowacji w postaci ogólnej (bierna + czynna) istotnym predyktorem
okazała się być także ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników, jednak dla absorpcji czynnej ta zmienna nie okazała się być istotna. W przypadku
absorpcji poszczególnych innowacyjności o charakterze czynnym i ogólnym
również współpraca z jednostkami naukowymi oraz ocena relacji z klientami,
renoma firmy okazały się istotnie statystycznie przewidywać występowanie
absorpcji innowacji (dla poszczególnych charakterów innowacyjności). Z kolei występowanie rotacji pracowników w firmie okazało się być istotne tylko
dla absorpcji innowacji marketingowej, zarówno absorpcji czynnej, jak i łącznej (czynnej + biernej). Zidentyfikowano również dwa czynniki kapitału intelektualnego, które nie posiadały istotnego statystycznie wpływu na absorpcję
innowacji: jeden czynnik to „posiadana wiedza, umiejętności i kreatywność
pracowników”, a drugi odnosi się do „wykorzystania technologii i wiedzy”.
Prowadzi to do zaskakujących wniosków, iż wiedza i umiejętności nie są istotnym predyktorem występowania absorpcji innowacji. Bardziej istotne okazały
się inne czynniki kapitału ludzkiego: ocena zarządzania i zadowolenia pracowników, a także występowanie rotacji pracowników. Dla wspierania absorpcji innowacji bardziej istotny jest dobrze funkcjonujący system zarządzania,
umiejętności kadry kierowniczej, zadowolenia pracowników z pracy, systemy
motywacyjne i udział w szkoleniach. A zatem mniej istotny jest wyjściowy
poziom wiedzy i umiejętności pracowników, ważniejsze jest to, kto i w jaki
sposób zarządza przedsiębiorstwem, a także to, czy pracownicy są na bieżąco
dokształcani. Mniej istotne jest zatem posiadanie wiedzy, liczy się bardziej
zdobywanie nowej wiedzy, kształcenie ustawiczne. Istotne znaczenie dla absorpcji czynnej innowacji miał czynnik „ocena komunikacji, zaangażowania,
zaufania między pracownikami i identyfikacji z firmą”, który okazał się być
istotny jedynie przy absorpcji czynnej innowacji produktowej i organizacyjnej.
Dzielenie się wiedzą, zaufanie, komunikacja pomiędzy pracownikami i kadrą
kierowniczą, a także wspólne cele i współpraca pomiędzy działami sprzyja
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kreowaniu własnych pomysłów w przedsiębiorstwie, wzbudza kreatywność
pracowników, która przekłada się na innowacyjność przedsiębiorstwa, a także
gospodarki. Są to elementy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, a zatem
efektywne zarządzanie wiedzą może być skuteczną strategią zostania liderem
innowacyjności, budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.
Powyższy wniosek nawiązuje do drugiej hipotezy badawczej, która
niestety również została pozytywnie zweryfikowana. Na podstawie przeprowadzonych badań został stworzony obraz bardzo innowacyjnej gospodarki,
gdzie ponad 82 % wszystkich ankietowanych osób potwierdziło innowacyjność swoich przedsiębiorstw. Niestety jedynie co czwarte przedsiębiorstwo
wykazało się absorpcją czynną innowacji przynajmniej jednego typu (innowacja produktowa, procesowa, marketingowa lub organizacyjna). Dominujący
charakter absorpcji innowacji to absorpcja bierna, nie posiadająca istotnego
przełożenia na branżę czy gospodarkę. Absorpcja czynna istnieje w przedsiębiorstwach jedynie w niewielkim zakresie, a to ona ma istotne znaczenie dla
rozwoju innowacyjności. Absorpcja czynna umożliwia firmie bycie liderem
zmiany, tworzenie własnych innowacji i istotny wpływ na innowacyjność innych podmiotów. Zdolność do absorpcji czynnej innowacji może być postrzegana jako zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji o skali krajowej
lub międzynarodowej. Dzięki absorpcji czynnej możliwe jest wywoływanie
istotnego wpływu na inne branże, aktywny udział w tworzeniu łańcucha wartości i prowadzenie do innowacji „kaskadowych”, czyli innowacji pociągających za sobą szereg kolejnych zmian, unowocześnień, modyfikacji i innowacji
w danej branży, ale także przekładających się na zmiany w innych regionach,
branżach, czy krajach. Konieczne jest zatem stworzenie warunków do rozwoju absorpcji czynnej, przełamywanie barier ograniczających przedsiębiorstwa,
tworzenie zachęt zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Nie jest to jednak proste do wykonania, dlatego warto zacząć od dokonania szczegółowych
analiz jakości kapitału intelektualnego przedsiębiorstw z podziałem na wiele
składowych np. wielkość przedsiębiorstwa, miejsce siedziby (województwo),
branża. Należy też uświadamiać przedsiębiorcom, że kapitał intelektualny ma
wymiar ekonomiczny, a wykorzystywanie kapitału intelektualnego musi być
trwałym elementem długoterminowych strategii przedsiębiorstw. Warto jest
wykorzystywać pojęcie kapitału intelektualnego na rzecz budowania klimatu
innowacyjności. Jako pojęcie ekonomiczne, kapitał intelektualny ma swoją
wartość i cenę. Ma także charakter rozwojowy i nie może być traktowany jako
prywatna wartość jednej osoby.
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ZAKOŃCZENIE

Polska bardzo niekorzystnie prezentuje się w międzynarodowych rankingach innowacyjności. Przykładowo w badaniu wykonanym przez Komisję
Europejską Polska znajduje się w najsłabszej grupie krajów pod względem
innowacyjności. W dużej mierze winę za to ponosi niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Idąc dalej, można uznać, iż przyczyną jest skupienie
się na absorpcji biernej innowacji. Tymczasem przejście w kierunku absorpcji
czynnej innowacji umożliwiłoby nie tylko poprawę sytuacji poszczególnych
przedsiębiorstw, lecz także całej gospodarki i zapewniłoby Polsce uzyskanie
lepszych wskaźników innowacyjności i zdobycie lepszych pozycji w międzynarodowych rankingach. Część empiryczna niniejszej pracy jednoznacznie pokazuje czynniki sprzyjające absorpcji czynnej innowacji w przedsiębiorstwach.
A zatem możliwe jest podjęcie działań mających na celu szersze wdrożenie
konkretnych czynników wzmacniających występowanie absorpcji czynnej
innowacji w przedsiębiorstwach. Takie działania mogą być podjęte zarówno
na poziomie przedsiębiorstw poprzez strategiczne decyzje kadry zarządzającej,
jak i poprzez odpowiednią politykę państwa.
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Aneksy

Aneks nr 1 - Metody mierzenia zasobów
niematerialnych
Rok

2009

Nazwa

Raport ICU

Główny
popularyzator

Sanchez

2008

EVVICAE™

2008

Regionalny WskaźSchiuma, Lerro,
nik Kapitału IntelekCarlucci
tualnego (RICI)

2007

Dynamiczny model
pieniężny

Mc McCutcheon

Milost

Grupa

Opis

MTW

Rezultat projektu mającego
na celu raportu kapitału intelektualnego dla uniwersytetów. Zawierał 3 części: wizję instytucji, sumę zasobów
niematerialnych i czynności,
system wskaźników.

MBKI

Narzędzie przeglądarkowe na podstawie pracy
P. H. Sullivan’a, opracowane przez Centrum Zasobów
Intelektualnych w Szkocji.

MTW

Wykorzystuje koncepcję
Knoware Tree, by wytworzyć wskaźniki dla czterech
regionów (hardware, netware, wetware, software).

MBKI

Określana jest wartość pracownika, jako suma kosztów
jego pozyskania i inwestycji
w jego rozwój, pomniejszona o wartość, jaką sam
generuje.
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Rok

2004

2004

Nazwa

IAbM

Główny
popularyzator

Japońskie Ministerstwo Ekonomii, Handlu i
Przemysłu

SICAP

2004

Narodowy Wskaźnik Kapitału
Intelektualnego

2004

Topplinjen/ BiznesoSandvik
we IQ

2003

272

Bontis

Kapitał Intelektualny
Bossi
Sektora Publicznego

Grupa

Opis

MTW

Przewodnik po raportowaniu kapitału intelektualnego.
Raport IAbM powinien
zawierać: filozofię zarządzania, raporty od przeszłych do
obecnych, wartość teraźniejszą i wskaźniki zasobów intelektualnych. Przewodnik jest
w dużej mierze następstwem
„Wytycznych Meritum”.

MTW

Projekt mający na celu opracowanie ogólnego modelu
kapitału intelektualnego,
zaprojektowanego w celu
ułatwienia sprawnego zarządzania usługami publicznymi. Model obejmował
trzy główne części kapitału
intelektualnego: publiczny
kapitał ludzki, strukturalny
i relacyjny.

MTW

Zmodyfikowana wersja
Skandia Navigator z przeznaczeniem dla państw: na
Dobro Narodowe składa się
Dobro Finansowe
i Kapitał Intelektualny
(ludzki i strukturalny)

MTW

Połączenie czterech wskaźników: Tożsamości, Kapitału
Ludzkiego, Kapitału Wiedzy
i Reputacji.

MTW

Model kapitału intelektualnego dla sektora publicznego,
oparty na modelu Garcii
z 2001r. Do trzech tradycyjnych perspektyw dodaje
dwie kolejne: przejrzystość
i jakość. Definiuje także negatywne elementy, generujące intelektualne zobowiązania (jako miejsce między
zarządzaniem idealnym
a faktycznym).

ANEKSY

Rok

2003

2003

2003

2002

2002

2002

Nazwa

Wytyczne
duńskie

IC-dVAL™

Model
Intellectus

FiMIAM

IC Rating™

Value Chain
Scoreboard™

Główny
popularyzator

Mouritzen, Bukh
i inni

Bonfour

Grupa

Opis

MTW

Projekt mający na celu opracowanie sposobów w jakie
duńskie firmy miały raportować publicznie swoje zasoby
niematerialne. Sprawozdanie
takie miało zawierać: opis
wiedzy, zestaw wyzwań
zarządczych, liczbę inicjatyw
oraz odpowiednie wskaźniki.

MTW

Wskaźniki z czterech wymiarów konkurencyjności:
Surowce i Kompetencje,
Procesy, Wytwórczość i
Zasoby Niematerialne.

Sanchez-Canizares MTW

Rodov & Leliaert

Edvinsson

Lev B.

Model dzieli się na 7 części.
Każda zawiera określone
elementy i zmienne. Kapitał
strukturalny jest podzielony
na organizacyjny i technologiczny; relacyjny na
biznesowy i społeczny.

MKBI /
MKR

Ocenia pieniężną wartość
składników kapitału intelektualnego. Łączy pomiar
zasobów materialnych i
niematerialnych. Metoda
zmierza do powiązania
wartości kapitału intelektualnego bardziej
z wartością rynkową firmy
niż jej wartością księgową.

MTW

Kontynuacja modelu Skandia Navigator, włączająca
pomysły Monitora Zasobów
Niematerialnych (1994);
ocenia wydajność, prolongaty i ryzyko.

MTW

Macierz niefinansowych
wskaźników, podzielonych
na trzy kategorie: Odkrycie/Nauka, Wdrażanie,
Komercjalizacja.
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Rok

2002

2001

2001

2001

2000

274

Główny
popularyzator

Grupa

Opis

MTW

Projekt opisujący zarządzanie zasobami niematerialnymi (podzielonymi na:
Kapitał Ludzki, Strukturalny
i Relacyjny) w trzech
krokach: zdefiniowanie
celów strategicznych, identyfikacja zasobów niematerialnych oraz czynności
rozwojowe wobec zasobów
niematerialnych.

MTW

Model bazujący na Modelu
Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością. Łączy jego
elementy w trzech blokach:
kapitał ludzki, strukturalny
i relacyjny.

MTW

Model dla sektora publicznego, oparty na IAM ze
Wskaźnikami: wzrostu/odnowy, wydajności
i stabilności.

MTW

Metoda oceny sześciu wymiarów wiedzy organizacji
w czterech etapach: zdefiniowanie kluczowych zasobów
wiedzy, zidentyfikowanie
kluczowych procesów wiedzy, planowanie działań
w procesach wiedzy, wprowadzenie i nadzorowanie
usprawnień.

Baum, Ittner,
Wskaźnik Tworzenia
Larcker, Low, Sies- MTW
Wartości (VCI)
feld, Malone

Ustalanie ważności różnych
niefinansowych czynników w celu uzasadnienia
wartości rynkowej firm.
Różne czynniki dla różnych
przedsiębiorstw. VCI skupia
się bardziej na rzeczach
ważnych dla rynku niż dla
menedżerów.

Nazwa

Wytyczne Meritum

„Wytyczne
Meritum”

Cobra & Sierra

Zestawienie zasobów
Garcia
niematerialnych

Cykl Audytu Wiedzy Schiuma & Marr

ANEKSY

Rok

Nazwa

Główny
popularyzator

Grupa

Opis

2000

The Value Explorer™

Andriessen &
Tiessen

MBKI

Metoda obliczania i wartościowania pięciu typów zasobów niematerialnych: zasoby
i darowizny, umiejętności
i „cicha” wiedza, normy
i wartości, technologie
i sprecyzowana wiedza oraz
główne procesy zarządcze.

2000

Wartościowanie Zasobów
Intelektualnych

Sullivan

MBKI

Metoda oceny własności
intelektualnej.

MBKI

Metoda wykorzystuje
zdyskontowane przewidywane przepływy pieniężne
do badania, w jaki sposób
dane zdarzenia wpłyną na
planowane czynności.

MRA

Zyski Kapitału Wiedzy są
obliczane, jako część zwykłych zarobków
i wykorzystywane później do
szacowania Kapitału Wiedzy.

MBKI

Wykorzystuje hierarchie
wskaźników, połączonych
i skupionych bardziej na
wartościach względnych
niż absolutnych. Łączna
Wartość Dodana =
Pieniężna Wartość Dodana
z Wartością Dodaną Zasobów Niematerialnych.

MBKI

System zdyskontowanych
przewidywanych przepływów pieniężnych. Różnica
między wartością AFTF na
końcu i na początku danego
okresu jest wartością dodaną
tego okresu.

2000

Total Value Creation, Anderson &
TVC™
McLean

1999

Zyski Kapitału
Wiedzy

1998

1998

Lev

Metodologia WyceMcPherson
ny Włącznej (IVM)

Rachunkowość dla
Przyszłości (AFTF)

Nash H.
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Rok

1998

1997

1997

1997

1997

276

Nazwa

Przypisana inwestorowi wartość
rynkowa (IAMV™)

Obliczona Wartość
Niematerialna

Główny
popularyzator

Standfield

Stewart

Ekonomiczna WarStern & Stewart
tość Dodana (EVA™)

Współczynnik Intelektualnej Wartości
Dodanej (VAIC™)

IC-Index™

Pulic

Roos, Roos,
Dragonetti &
Edvinsson

Grupa

Opis

MKR

Wykorzystuje Prawdziwą
Wartość Firmy jako bazową
wartość rynkową i dzieli ją
pomiędzy Kapitał Materialny +(Istniejący Kapitał
Intelektualny + Erozja
Kapitału Intelektualnego +
Zrównoważona Przewaga
Konkurencyjna).

MKR

Wartość kapitału intelektualnego ujęta jest jako
różnica między wartością
rynkową a księgową firmy.
Metoda oparta na założeniu,
że dodatkowe zarobki (np.
zarobki większe niż średnie
zarobki podobnych firm
z branży) są zasługą kapitału
intelektualnego.

MRA

Obliczany poprzez łączenie
dochodów firmy z wydatkami na zasoby niematerialne.
Zmiany w EVA pokazują,
czy kapitał intelektualny jest
wydajny czy nie. Jest to jedna z najczęściej stosowanych
metod, będąca własnością
Sternstewart.

MRA

Równanie, które mierzy jak
bardzo i jak efektywnie kapitał intelektualny i pracowniczy wytwarza wartość opartą
na relacjach między trzema
głównymi składnikami:
kapitałem pracowniczym,
ludzkim i strukturalnym.

MTW

Łączy w jednym sprawozdaniu wszystkie indywidualne
wskaźniki, reprezentujące
własności intelektualne.
Zmiany w sprawozdaniu są
następnie łączone ze zmianami w wartości rynkowej
firmy.

ANEKSY

Rok

1996

1996

1995

1994

1
2

Nazwa

Broker
Technologiczny

CItationWeighted
Patents

Relacje holistyczne

Skandia Navigator™

Główny
popularyzator

Brooking

Dow Chemical

Rambøll Group

Edvinsson &
Malone

Grupa

Opis

MBKI

Wartość kapitału intelektualnego jest szacowana na podstawie analizy odpowiedzi na
20 pytań skupionych
w czterech obszarach: Zasoby Ludzkie, Własność Intelektualna, Zasoby Rynkowe,
Zasoby Infrastrukturalne1.

MBKI

Wskaźnik technologiczny
obliczany na podstawie patentów opracowanych przez
firmę. Kapitał Intelektualny
i jego wydajność mierzony
jest na podstawie wpływu
projektów rozwojowych na
serię wskaźników, jak np.
patenty i ich koszt.

MTW

Od 1995r. duńska firma
consultingowa wydaje raporty na podstawie raportu
„Relacje holistyczne”. Opisywanych jest 9 kluczowych
sfer wraz z ich wskaźnikami:
Wartości i zarządzanie,
Procesy strategiczne, Zasoby
Ludzkie, Zasoby Strukturalne, Konsultacje, Wyniki
Klientów, Wyniki Pracowników, Wyniki Społeczności,
Wyniki Finansowe.

MTW

Kapitał intelektualny mierzony jest poprzez analizę
164 miar (91
o charakterze intelektualnym
i 73 tradycyjnych), obejmujących 5 składników: finanse,
klientów, procesy, badania
i rozwój oraz ludzi2. Skandia
zyskała sławę dzięki temu
narzędziu, jednak obecnie
nie wydaje już raportu.

Brooking A., Intellectual Capital: Core Assets… op. cit.
Edvinsson L., Malone M., Intellectual Capital: Realizing… op. cit.
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ANEKSY

Rok

1994

1992

1990

1989

Nazwa

Monitor Zasobów
Niematerialnych

Zrównoważona
Karta Ocen

Raport Zasobów
Ludzkich

Niewidzialny Bilans

Główny
popularyzator

Grupa

Opis

MTW

Wyodrębnione wskaźniki na
podstawie celów strategicznych firmy w celu mierzenia
czterech aspektów kreowania
wartości (wzrost, badania,
jakość i redukcja ryzyka)
z trzech klas zasobów niematerialnych: kompetencje
ludzi, struktura wewnętrzna
i zewnętrzna3.

Kaplan & Norton MTW

Wydajność firmy mierzona
na podstawie wskaźników
skupionych w czterech
perspektywach: finansowej,
klienta, procesów wewnętrznych i nauczania4. Wskaźniki opierają się na celach
strategicznych firmy.

Ahonen

MBKI

Rachunek zysków i strat kapitału ludzkiego dzieli koszty
związane z personelem na
trzy grupy: koszty badań,
koszty rozwoju i koszty
wyczerpania.

Sveiby i tzw. „GruMKR
pa Konrada”

Różnica między wartością
rynkową a księgową firmy
wyjaśniona jest w trzech „rodzinach” kapitału: Kapitale
Ludzkim, Organizacyjnym
i Kapitale Klientów. Owe 3
kategorie stały się wkrótce
standardem w podziale
kapitału intelektualnego.

Sveiby

Sveiby K. E., The new organizational wealth, Berrett-Koehler, San Francisco 1997.
Kaplan R. S., Norton D. P., The Balance Scorecard: Translating Strategy Into Action,
Harvard Business School, 1996.
3

4
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ANEKSY

Rok

Nazwa

1988

Kalkulacja Kosztów
i Rachunkowości
Zasobów Ludzkich
(HRCA 2)

Lata
.70

Kalkulacja Kosztów
i Rachunkowości
Zasobów Ludzkich
(HRCA 1)

Lata
.50

Tobin’s Q

Główny
popularyzator

Johansson

Flamholtz

Tobin James

Grupa

Opis

MBKI

Oblicza ukryty wpływ kosztów związanych z zasobami
ludzkimi, które zmniejszają
zysk firmy. Kapitał intelektualny mierzony jest przez
obliczanie wkładu zasobów
ludzkich firmy, podzielonego przez wydatki na
wynagrodzenia.

MBKI

Pionier obliczania zasobów
ludzkich, E. Flamholtz,
opracował wiele metod
kalkulacyjnych.

MKR

„Q” to stosunek rynkowej
wartości firmy do wartości
majątku5. „Q” nie zostało
opracowane do mierzenia
kapitału intelektualnego,
jednak wysoka wartość
wskaźnika znajdowała
odzwierciedlenie w wartości
inwestycji w technologie i
kapitał ludzki6.

Tobin J., A general equilibrium approach to monetary theory, „Journal of Money, Credit and Banking”, Vol. 1, is.1, 1969, s.15-29.
6
Stewart T. A., Intellectual Capital, The New Wealth… op. cit.
5
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ANEKSY

Aneks nr 2 - Uzasadnienie doboru zmiennych
dotyczących kapitału intelektualnego
Pytanie zaadaptowane /
opracowane na podstawie:

Pytanie z ankiety (numer)
KAPITAL
LUDZKI

Youndt i Snell (2004)

9, 29, 32

Dzieńdziora (2008)

10

Hitt i inni (2010)

11

Josefek i Kauffman (1998)

12

Yinhua (2004)

13

Castro i inni (2009)

14, 31, 34

Bayo-Moriones
i Ortin-Angel (2006)

15

Carmeli, Tishler (2004)

28, 30

Hatch i Dyer (2004)

33

Kochan i inni (2002)

35

Subramaniam
i Youndt (2005)

36

Wahjosoedibjo (2009)

37, 38

Human Capital
Management Plan
2004-2008 (2005)

37, 38

Farazmand (2004)

39

KAPITAŁ
STRUKTURALNY

KAPITAŁ
SPOŁECZNY

43, 44, 48, 49

58, 59

17, 18, 21

69, 70

46, 51, 52, 53, 56

66, 67

40, 41, 57

Tippins i Sohi (2003)

16, 47

Galia i Pekovic (2008)

19

Gaweł-Brudkiewicz (2007)

20, 54

Chen i inni (2004)

22, 23, 50

Lopez i inni (2006)

42

Garnett i inni (2008)

45

Garcia-Alvarez I inni (2011)

55

61, 64, 65

Juchniewicz (2010)

24

Kukowska (2011)

25, 26, 27

McComarck (2012)

60

Duncan i inni (1998)

62

Gallego i Rodriguez (2005)

63

King i inni (2001)

68

Źródło: Opracowanie własne.
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ANEKSY

Aneks nr 3 - Zestawienie zależności w ramach
pierwszej hipotezy badawczej
Zależność nr 1. Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji produktowej w przedsiębiorstwie.
Nr 1.1. Kapitał ludzki wpływa na absorpcję innowacji produktowej w przedsiębiorstwie.
Nr 1.2. Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji produktowej
w przedsiębiorstwie.
Nr 1.3. Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji produktowej
w przedsiębiorstwie.
Zależność nr 2. Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji procesowej
w przedsiębiorstwie.
Nr 2.1 Kapitał ludzki wpływa na absorpcję innowacji procesowej w przedsiębiorstwie.
Nr 2.2. Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji procesowej w przedsiębiorstwie.
Nr 2.3 Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji procesowej w przedsiębiorstwie.
Zależność nr 3. Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji marketingowej w przedsiębiorstwie.
Nr 3.1.Kapitał ludzki wpływa na absorpcję innowacji marketingowej w przedsiębiorstwie.
Nr 3.2 Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji marketingowej
w przedsiębiorstwie.
Nr 3.3. Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji marketingowej
w przedsiębiorstwie.
Zależność nr 4. Kapitał intelektualny wpływa na absorpcję innowacji organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
Nr 4.1 Kapitał ludzki wpływa na absorpcję innowacji organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
Nr 4.2 Kapitał strukturalny wpływa na absorpcję innowacji organizacyjnej
w przedsiębiorstwie.
Nr 4.3 Kapitał społeczny wpływa na absorpcję innowacji organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
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ANEKSY

Aneks nr 4 - Ankieta do badania pilotażowego
Szanowni Państwo,
Wypełnienie niniejszej ankiety pomoże w realizacji projektu badawczego "Rola kapitału ludzkiego w
absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach".
Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 15 minut, a będzie bardzo istotne w kontekście realizacji celu
badania. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w odniesieniu do Państwa przedsiębiorstwa i
osób w nim zatrudnionych, zgodnie z Państwa wiedzą i/lub odczuciami. Wszystkie pytania są jednokrotnego
wyboru.
Ankieta jest całkowicie anonimowa.
Dziękuję za poświęcony czas.
Agnieszka Różycka

1. Proszę podać miejsce zatrudnienia - województwo





dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie






łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie






podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie






świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

2. Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie
 Do 9 osób

 10-49 osób

 50-249 osób

 Usługowe

 Produkcyjne

3. Rodzaj działalności

 250 osób i powyżej

4. Branża działalności (jednokrotny wybór). Proszę podać dominującą działalność.
 rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
 górnictwo i wydobywanie
 działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
 przetwórstwo przemysłowe
 działalność w zakresie usług administrowania i
 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię









5.

elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją
budownictwo
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych i motocykli
transport i gospodarka magazynowa
działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi
informacja i komunikacja
działalność finansowa i ubezpieczeniowa
działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości

Płeć

 Kobieta










działalność wspierająca
administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
edukacja
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
działalność związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją
pozostała działalność usługowa
gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby
organizacje i zespoły eksterytorialne

Mężczyzna

6. Czy w ciągu ostatnich 3 lat Pana/Pani firma:
A. wdrożyła nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługę)
 TAK
 NIE
 Nie wiem
A1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 w skali kraju

 ogólnoświatowa

B. wdrożyła nowy lub znacząco ulepszony proces (metodę produkcji, świadczenia usług lub
dostawy)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
B1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 w skali kraju

 ogólnoświatowa

C. wdrożyła nową strategię marketingową (zmiany w projekcie/konstrukcji produktu lub w
opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
C1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy
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 dla rynku lub branży

 w skali kraju

 ogólnoświatowa

D. wdrożyła nowy sposób organizacji (zasady działania, organizacja miejsca pracy lub stosunki
z otoczeniem)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
D1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 w skali kraju

 ogólnoświatowa

A1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy
 dla rynku lub branży

 w skali kraju

 ogólnoświatowa

B. wdrożyła nowy lub znacząco ulepszony proces (metodę produkcji, świadczenia usług lub
dostawy)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
ANEKSY
B1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 w skali kraju

 ogólnoświatowa

C. wdrożyła nową strategię marketingową (zmiany w projekcie/konstrukcji produktu lub w
opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
C1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 w skali kraju

 ogólnoświatowa

D. wdrożyła nowy sposób organizacji (zasady działania, organizacja miejsca pracy lub stosunki
z otoczeniem)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
D1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 w skali kraju

 ogólnoświatowa

7. Czy w ciągu ostatnich 3 lat Pana/Pani firma realizowała projekt dofinansowany z
funduszy Unii Europejskiej (jako Wnioskodawca lub Partner)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
A.

Jeśli TAK, to czy był to projekt innowacyjny?

 TAK

 NIE

8. Czy firma w ciągu ostatnich 3 lat prowadziła prace badawcze lub rozwojowe
(twórcza praca podejmowana systematycznie w firmie w celu zwiększenia zasobów
wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
A.

Jeśli TAK, to czy prace te zostały zakończone wprowadzeniem przez firmę nowych na rynku produktów lub
usług?
 TAK
 NIE
 Nie wiem

9.Czy Pana/i zdaniem pracownicy są wykazują się kreatywnością w codziennej pracy?
 TAK

 NIE

10.Czy według Pana/i pracownicy są podatni na zmiany?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

 Nie mam zdania

11.Czy Pana/i zdaniem pracownicy pochodzą z najlepszych uczelni w kraju i za
granicą?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

12.Czy Pana/i zdaniem długość okresu zatrudnienia pracowników w firmie jest
powyżej średniej w branży?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

13.Czy Pana/i zdaniem, wskaźnik rotacji pracowników w naszej firmie jest niższy niż u
konkurencji ?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

1
1. 14. Czy Pana/i zdaniem znaczna część pracowników
ma dostęp do systemów
motywacyjnych w organizacji?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

15.Czy Pana/Pani zdaniem znaczna część miejsc pracy została zdobyta przez
wewnętrzny system awansu?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

16.Czy firma posiada procedury do rozpatrywania skarg od klientów?
 TAK

 NIE

 Nie wiem

17. Jak Pan/i ocenia, czy średni czas opracowania innowacyjnych projektów jest wyższy
niż u najbliższego konkurenta?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

18. Czy w Pana/i ocenie, średni czas wdrożenia innowacyjnych projektów jest wyższy
niż u najbliższego konkurenta?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

19. Nasza firma opracowała/wdrożyła programy jakości w ciągu ostatnich 3 lat
 TAK

 NIE

 Nie wiem

20. Czy firmie są przeprowadzane szkolenia lub jest finansowany udział w szkoleniach
zewnętrznych?
 TAK

 NIE

 Nie wiem

21.Czy w Pana/i ocenie, średni koszt innowacyjnego projektu jest niższy niż u
konkurencji?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

22. Czy Pana/i zdaniem w odniesieniu do najbliższego konkurenta, liczba nowych
produktów/usług/projektów rozpoczętych w ostatnich 3 latach jest większa?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania
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19. Nasza firma opracowała/wdrożyła programy jakości w ciągu ostatnich 3 lat
 TAK

 NIE

 Nie wiem

20. Czy firmie są przeprowadzane szkolenia lub jest finansowany udział w szkoleniach
zewnętrznych?
ANEKSY
 TAK

 NIE

 Nie wiem

21.Czy w Pana/i ocenie, średni koszt innowacyjnego projektu jest niższy niż u
konkurencji?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

22. Czy Pana/i zdaniem w odniesieniu do najbliższego konkurenta, liczba nowych
produktów/usług/projektów rozpoczętych w ostatnich 3 latach jest większa?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

23.Czy Pana/i zdaniem w porównaniu do naszego najbliższego konkurenta liczba
pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem jest większa?
 TAK

 NIE

 Nie mam zdania

24.Nasza firma prowadzi eksport produktów lub usług poza granice kraju
 TAK

25. Nasza firma współpracuje z uczelniami
 TAK

 NIE

 Nie wiem

 NIE

 Nie wiem

26. Nasza firma współpracuje z jednostkami Polskiej Akademii Nauk
 TAK

 NIE

27. Nasza firma współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi
 TAK

 NIE

 Nie wiem
 Nie wiem

28. Jaki jest, w Pana/i ocenie poziom kwalifikacji pracowników firmy?
 Bardzo wysoki

 Wysoki

 Dosyć
wysoki

 Przeciętny

W
dużym
stopniu

 W przeciętnym
stopniu

 Dosyć niski

 Niski

 Bardzo niski

2
29. W jakim stopniu pracownicy są ekspertami na swoich miejscach pracy i w zadaniach,
których się podejmują?
 W ogromnym
stopniu

 W bardzo
dużym stopniu

 W małym
stopniu

 W niewielkim
stopniu

W
znikomym
stopniu

30. W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy posiadają kwalifikacje potrzebne do
skutecznego wykonywania ich pracy?
 W ogromnym
stopniu

 W bardzo
dużym stopniu

W
dużym
stopniu

 W przeciętnym
stopniu

 W małym
stopniu

 W niewielkim
stopniu

W
znikomym
stopniu

31. W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy wyróżniają się pod kątem ich zdolności do
skutecznego wykonywania swojej pracy?
 W ogromnym
stopniu

 W bardzo
dużym stopniu

W
dużym
stopniu

 W przeciętnym
stopniu

 W małym
stopniu

 W niewielkim
stopniu

W
znikomym
stopniu

32. W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy mają zdolność do rozwijania nowych
pomysłów i wiedzy?
 W ogromnym
stopniu

 W bardzo
dużym stopniu

W
dużym
stopniu

 W przeciętnym
stopniu

 W małym
stopniu

 W niewielkim
stopniu

W
znikomym
stopniu

33. W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie do
właściwego wykonywania pracy?
 W ogromnym
stopniu

34.

 W bardzo
dużym stopniu

W
dużym
stopniu

 W przeciętnym
stopniu

 W małym
stopniu

 W niewielkim
stopniu

W jakim stopniu , Pana/i zdaniem pracownicy są zadowoleni z pracy?

 W ogromnym
stopniu

 W bardzo
dużym stopniu

W
dużym
stopniu

 W przeciętnym
stopniu

 W małym
stopniu

 W niewielkim
stopniu

W
znikomym
stopniu
W
znikomym
stopniu

35. W jakim stopniu pracownicy wykorzystują posiadaną przez siebie wiedzę w działaniu?
 W ogromnym
stopniu

 W bardzo
dużym stopniu

W
dużym
stopniu

 W przeciętnym
stopniu

 W małym
stopniu

 W niewielkim
stopniu

W
znikomym
stopniu

36.
W jakim stopniu nasi pracownicy stosują wiedzę z jednego obszaru firmy do
rozwiązywania problemów i możliwości, które pojawiają się w innym obszarze?
 W ogromnym
stopniu

37.

 W bardzo
dużym stopniu

W
dużym
stopniu

 W przeciętnym
stopniu

 W małym
stopniu

 W niewielkim
stopniu

Proszę ocenić umiejętności przywódcze kadry kierowniczej w Pana/i firmie

 Bardzo
wysokie

 Wysokie

 Dosyć
wysokie

 Przeciętne

 Dosyć
niskie

 Niskie

W
znikomym
stopniu
 Bardzo
niskie

38. Proszę ocenić posiadane przez kadrę kierowniczą umiejętności porozumiewania się z
pracownikami
 Bardzo
wysokie

 Wysokie

 Dosyć
wysokie

 Przeciętne

 Dosyć
niskie

 Niskie

39. Proszę ocenić poziom strategicznego myślenia kadry kierowniczej
 Bardzo wysoki

 Wysoki

 Dosyć wysoki

 Przeciętny
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 Dosyć niski

 Niski

 Bardzo
niskie
 Bardzo niski

37.

Proszę ocenić umiejętności przywódcze kadry kierowniczej w Pana/i firmie

 Bardzo
wysokie

 Wysokie

 Dosyć
wysokie

 Przeciętne

 Dosyć
niskie

 Niskie

 Bardzo
niskie

38. Proszę ocenić posiadane przez kadrę kierowniczą umiejętności porozumiewania się z
pracownikami
ANEKSY
 Bardzo
wysokie

 Wysokie

 Dosyć
wysokie

 Przeciętne

 Dosyć
niskie

 Niskie

39. Proszę ocenić poziom strategicznego myślenia kadry kierowniczej
 Bardzo wysoki

 Wysoki

 Dosyć wysoki

 Przeciętny

 Dosyć niski

 Bardzo
niskie

 Niski

 Bardzo niski

40.
W jakim stopniu wiedza naszej organizacji znajduje się w podręcznikach, bazach
danych, intranecie itp.?
 W pełni

W





 Dosyć

wystarczającym

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

niskim

3

 Niewielkim

 Bardzo
niewielkim

41.
W jakim stopniu nasza kultura organizacyjna (historia, rytuały, tradycja) zawiera cenne
pomysły, sposoby działania, itp.?
 W pełni

W





 Dosyć

wystarczającym

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

niskim

 Niewielkim

 Bardzo

niewielkim

42. W jakim stopniu nasza kultura organizacyjna (historia, rytuały, tradycja) jest kultywowana
w organizacji?
 W pełni

W





 Dosyć

wystarczającym

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

niskim

 Niewielkim

 Bardzo

niewielkim

43. W jakim stopniu normy, systemy i procedury naszej organizacji są wystarczające do
zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej?
 W pełni

W





 Dosyć

wystarczającym

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

niskim

 Niewielkim

 Bardzo
niewielkim

44.W jakim stopniu zasoby wiedzy są wystarczające do zdobycia i utrzymania przewagi
konkurencyjnej?
 W pełni

W





 Dosyć

wystarczającym

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

niskim

45.

 Niewielkim

 Bardzo
niewielkim

W jakim stopniu nasza organizacja potrafi przełożyć strategię na cele działania?

 W ogromnym

 W bardzo

 W dużym

 W przeciętnym

W

 W niewielkim

 W znikomym

stopniu

dużym stopniu

stopniu

stopniu

małym

stopniu

stopniu

stopniu

46. W jakim stopniu , Pana/i zdaniem, pracownicy uzyskują informacje o firmie ze źródeł
wewnętrznych w porównaniu do informacji z telewizji, prasy lub Internetu?
 W ogromnym

 W bardzo

 W dużym

 W przeciętnym

W

 W niewielkim

 W znikomym

stopniu

dużym stopniu

stopniu

stopniu

małym

stopniu

stopniu

stopniu

47. Jakie są, Pana/i zdaniem, umiejętności pracowników w zakresie obsługi komputera i
korzystania z technologii informacyjnych?
 Bardzo wysokie

 Wysokie

 Dosyć

 Przeciętne

wysokie

 Dosyć

 Niskie

niskie

 Bardzo
niskie

48. W jakim stopniu Pana/i zdaniem pracownicy użytkują komputery w codziennej pracy?
 W pełni

W





 Dosyć

wystarczającym

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

niskim

 Niewielkim

 Bardzo
niewielkim

49. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, firma korzysta z patentów i licencji, jako sposobów na
ochronę wiedzy (opracowane samodzielnie lub zakupione)?

 W pełni

W





 Dosyć

wystarczającym

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

niskim

50.

 Niewielkim

niewielkim

W jakim stopniu istnieje współpraca pomiędzy różnymi działami w firmie?
4 

 Dosyć
W
 Niewielkim

 W pełni

wystarczającym

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

 Bardzo

niskim

 Bardzo
niewielkim

51.
W jakim stopniu pracownicy akceptują system wartości, przekonania i symbole
organizacji?

 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Dosyć wysokim

 Przeciętnym

 Dosyć

 Niskim

 Bardzo niskim

niskim

52. W jakim stopniu cele naszej organizacji są jasne i spójne dla wszystkich członków?

 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Dosyć wysokim

 Przeciętnym

 Dosyć

 Niskim

 Bardzo niskim

niskim

53. W jakim stopniu pracownicy mają poczucie odpowiedzialności wobec firmy?
 W pełni

W





 Dosyć

wystarczającym

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

niskim

 Niewielkim

 Bardzo
niewielkim

54. W jakim stopniu pracownicy są zachęcani do udziału w szkoleniach i do doskonalenia swoich
umiejętności?
 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Dosyć wysokim

 Przeciętnym

 Dosyć

 Niskim

 W żadnym

niskim

55. Jak Pan/i ocenia komunikację występującą pomiędzy menedżerami i pracownikami
 Bardzo dobrze

 Dobrze

 Dosyć dobrze

 Przeciętnie

 Dosyć źle

 Źle

 Bardzo źle
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52. W jakim stopniu cele naszej organizacji są jasne i spójne dla wszystkich członków?

 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Dosyć wysokim

 Przeciętnym

 Dosyć

 Niskim

 Bardzo niskim

niskim

53. W jakim stopniu pracownicy mają poczucie odpowiedzialności wobec firmy?

 W pełni
ANEKSY

wystarczającym

W





 Dosyć

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

niskim

 Niewielkim

 Bardzo
niewielkim

54. W jakim stopniu pracownicy są zachęcani do udziału w szkoleniach i do doskonalenia swoich
umiejętności?
 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Dosyć wysokim

 Przeciętnym

 Dosyć

 Niskim

 W żadnym

niskim

55. Jak Pan/i ocenia komunikację występującą pomiędzy menedżerami i pracownikami
 Bardzo dobrze

 Dobrze

 Dosyć dobrze

 Przeciętnie

 Dosyć źle

 Źle

56. W jakim stopniu jest zaufanie pomiędzy kierownictwem a pracownikami?
 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Dosyć wysokim

 Przeciętnym

 Dosyć

 Niskim

 Bardzo źle

 Bardzo niskim

niskim

57. W jakim stopniu pracownicy dzielą się informacjami i uczą się od siebie?
 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Dosyć wysokim

 Przeciętnym

 Dosyć

 Niskim

 Bardzo niskim

niskim

58. W jakim stopniu pracownicy współpracują z klientami, dostawcami, partnerami itp., w celu
opracowania rozwiązań?
 W pełni

W





 Dosyć

wystarczającym

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

niskim

 Niewielkim

 Żadnym

59. W jakim stopniu pracownicy współpracują i wymieniają poglądy z różnymi ludźmi z
zakresu obszarów działalności przedsiębiorstwa?
 W pełni

W





 Dosyć

wystarczającym

wystarczającym

Zadowalającym

Umiarkowanym

niskim

 Niewielkim

 Żadnym

60. Czy Pana/i zdaniem świadomość marki jest wyższa niż największego konkurenta?
 Dużo wyższa

 Wyższa

 Trochę

 Przeciętna

wyższa

 Trochę

 Niższa

 Dużo niższa

niższa

61. W jakim stopniu Pana/i zdaniem firma posiada zdolność do identyfikowania potrzeb
klienta?
 W pełni

W





 Dosyć

 Niewielkim

 Żadnym

 W pełni

W





 Dosyć

 Niewielkim

 Żadnym


są
wystarczającym

 Dosyć długo
wystarczającym


Zadowalającym
 Umiarkowanie Umiarkowanym

62. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej, firma
Zadowalającym Umiarkowanym
wystarczającym
wystarczającym
niskim
posiada szeroką
gamę stałych klientów?

62.
W jakim stopniu,
Pana/i zdaniem,
z punktu
widzenia przewagi
konkurencyjnej, firma
Zadowalającym
Umiarkowanym
wystarczającym
wystarczającym
niskim
posiada szeroką gamę stałych klientów?



W
pełni

W

Dosyć
 Niewielkim
 Żadnym
5
63. Jak długo trwają zazwyczaj relacje biznesowe
z klientami?
długoterminowe

długo


Dosyć
niskim

 są

 Bardzo

Przeciętnie

krótko

krótkoterminowe

krótko

Przeciętnie
 Przeciętnie

 Dosyć
krótko

63. Jak długo trwają zazwyczaj relacje biznesowe z klientami?
 klientów
wDosyć
 są
 sąJak Pana/i zdaniem
 Dosyć długo
 Umiarkowanie
64.
kształtuje
się liczba skarg
skali roku?

Bardzo dużo
długoterminowe

 Dużo


Dosyć
długo
dużo

mało

64. Jak Pana/i zdaniem kształtuje się liczba skarg klientów w skali roku?
 Bardzo
dużo ocenia
 Dużowskaźnikrotacji
Dosyć klientów?
 Przeciętnie
 Dosyć
 Mało
65.
Jak Pan/i
 Zbyt duży

 Duży


Dosyć
dużo

 Bardzo

krótkoterminowe
Mało
krótko
Wcale

 Przeciętny

duży


Dosyć
mało

 Niski

 Wcale
 Zbyt niski

niski

65. Jak Pan/i ocenia wskaźnik rotacji klientów?
 Zbyt
 Dużyrenomę firmy
 Dosyćna tległównych
Przeciętny konkurentów
 Dosyć
Niski
 Zbyt niski
66.
Jakduży
Pan/i ocenia
ze 
względu
na poziom
niski
innowacyjności firmy? duży
 Dużo większa

 Większa

 Trochę wyższa

 Przeciętna

 Trochę

 Niższa

 Dużo niższa

 Dużo większa

 Większa

 Trochę wyższa

 Przeciętna

 Trochę

 Niższa

 Dużo niższa

 Umiarkowany

 Dosyć
niższa
niski

 Niewielki
renoma

66.
Jak Pan/i ocenia
ze względu
renoma
renomarenomę firmy na tle głównych konkurentów
niższa
renoma na poziom
innowacyjności firmy?
 Dużo
 Większa
Trochę wyższa
 Przeciętna
 Trochę ze względu
 Niższana poziom
 Dużo jakości
niższa
67.
Jakwiększa
Pan/i ocenia
renomęfirmy
na tle głównych
konkurentów
renoma
niższa
renoma
zarządzania?renoma
67.
Jak Pan/i ocenia
ze względu
renoma
renomarenomę firmy na tle głównych konkurentów
niższa
renoma na poziom jakości
zarządzania?
68.
Jakwiększa
Pan/i ocenia
poziomwiedzy
firmy służący
do konkurowania
naglobalnym
 Dużo
 Większa
Trochę wyższa
 Przeciętna
 Trochę
Niższa
rynku?
Dużo niższa
 W pełni
renoma
wystarczający


renoma
wystarczający

Zadowalający

 W pełni





 Umiarkowaną

 Dosyć

 Niewielką

 Nie posiada


szeroko
wystarczającą


wystarczającą


Zadowalającą

 Umiarkowana


Dosyć
niską

 Niewielka

 Nie posiada

uznana renoma

wystarczająca

Zadowalająca





niewystarczający

68. Jak Pan/i ocenia poziom wiedzy firmy służący do konkurowania na globalnym rynku?


 Niewielki
 WCzy
pełniPana/i zdaniem
 Umiarkowany
 Dosyć
69.
firmaposiada zdolność
do budowania
partnerstw
i współpracy
Zadowalający
niewystarczający
wystarczający
niski
biznesowej?wystarczający
69.
Czy Pana/i wystarczającą
zdaniem firmaZadowalającą
posiada zdolność do budowania
wystarczającą
niską partnerstw i współpracy
biznesowej?



W
pełni

Umiarkowaną
Niewielką
 Nie posiada
70. Czy Pana/i zdaniem firma posiada renomę produktówi Dosyć
usług na rynku?
niska

70. Czy Pana/i zdaniem firma posiada renomę produktów i usług na rynku?
 szeroko





uznana renoma

wystarczająca

Zadowalająca

 Umiarkowana

 Dosyć

 Niewielka

niska

Miejsce na dodatkowe uwagi dotyczące poruszanej przez ankietę tematyki
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Miejsce na dodatkowe uwagi dotyczące poruszanej przez ankietę tematyki

 Nie posiada

ANEKSY

Aneks nr 5 – Ankieta do badania właściwego
Szanowni Państwo,
Na Uniwersytecie Warszawskim jest realizowany projekt badawczy "Rola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji
w przedsiębiorstwach" finansowany ze środków na naukę w latach 2009-2012 przyznanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest zbadanie roli kapitału intelektualnego w powstawaniu zdolności do tworzenia
i absorpcji innowacji. Badanie jest adresowane do pracowników przedsiębiorstw (przedsiębiorstw niezależnie od formy
prawnej, istotny jest fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot).
Wypełnienie przez Pana/Panią ankiety jest niezmiernie ważne dla gromadzonych w Polsce badań w zakresie innowacyjności.
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w odniesieniu do Państwa przedsiębiorstwa i osób w nim
zatrudnionych, zgodnie z Państwa wiedzą i/lub odczuciami. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, gdyż brak
odpowiedzi na niektóre z nich może istotnie wpłynąć na obniżenie wartości ankiety.
Wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wyniki będą prezentowane jedynie
w formie zagregowanej.
Dziękujemy Panu/Pani za poświęcony czas.
Zespół badawczy

CZĘŚĆ I
1. Płeć

 Kobieta

 Mężczyzna

2. Proszę podać miejsce zatrudnienia - województwo






dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie






łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie











podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie

świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

3. Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie

 1-9 osób

 10-49 osób

 50-249 osób

 250 osób i powyżej

4. Proszę podać wielkość przedsiębiorstwa w odniesieniu do wielkości obrotu Pana/i firmy i bilansu:







Mikroprzedsiębiorswo (roczny obrót i/ lub całkowity bilans nie przekracza 2 milionów EUR)
Małe przedsiębiorstwo (roczny obrót i/ lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów EUR)
Średnie przedsiębiorstwo (roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/ lub całkowity bilans nie przekracza 43
milionów EUR)
Duże przedsiębiorstwo (obrót powyżej 50 milionów EUR a/ lub całkowity bilans przekracza 43 milionów EUR)
Nie wiem / Trudno powiedzieć

5. Rodzaj działalności

 Produkcyjna

 Usługowa

 Handlowa

6. Proszę podać dominującą działalność (jednokrotny wybór).














rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją
budownictwo
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych i motocykli
transport i gospodarka magazynowa
działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi
informacja i komunikacja
działalność finansowa i ubezpieczeniowa
działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości












działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca
administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
edukacja
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
działalność związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją
pozostała działalność usługowa
gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby
organizacje i zespoły eksterytorialne

7. Proszę podać nazwę uczelni/jednostki, w której Pan/i uczestniczy w studiach podyplomowych ………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Proszę podać nazwę kierunku studiów podyplomowych, których Pan/i jest słuchaczem …………….………
. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

CZĘŚĆ II
9. Czy w ciągu ostatnich 3 lat Pana/Pani firma:
A. wdrożyła nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługę)?
 TAK
 NIE
A1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 regionalna

 Nie wiem
 krajowa

 ogólnoświatowa

B. wdrożyła nowy lub znacząco ulepszony proces (metodę produkcji, świadczenia usług lub dostawy)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
B1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 regionalna

 krajowa

 ogólnoświatowa

C. wdrożyła nową strategię marketingową (zmiany w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu,
dystrybucji, promocji lub strategii cenowej)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
C1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 regionalna

 krajowa

 ogólnoświatowa

D. wdrożyła nowy sposób organizacji (zasady działania, organizacja miejsca pracy lub stosunki z otoczeniem)?
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 TAK

 NIE

A1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy
 dla rynku lub branży

 Nie wiem
 regionalna

 krajowa

 ogólnoświatowa

B. wdrożyła nowy lub znacząco ulepszony proces (metodę produkcji, świadczenia usług lub dostawy)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
ANEKSY
B1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 regionalna

 krajowa

 ogólnoświatowa

C. wdrożyła nową strategię marketingową (zmiany w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu,
dystrybucji, promocji lub strategii cenowej)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
C1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 regionalna

 krajowa

 ogólnoświatowa

D. wdrożyła nowy sposób organizacji (zasady działania, organizacja miejsca pracy lub stosunki z otoczeniem)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
D1. Jeśli TAK, to czy była to nowość:
 dla firmy

 dla rynku lub branży

 regionalna

 krajowa

 ogólnoświatowa

10. Czy w ciągu ostatnich 3 lat Pana/Pani firma realizowała projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej
(jako Wnioskodawca lub Partner)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
A. Jeśli TAK, to czy był to projekt innowacyjny?

 TAK

 NIE

 Nie wiem

11. Czy firma w ciągu ostatnich 3 lat prowadziła prace badawcze lub rozwojowe (twórcza praca podejmowana
systematycznie w firmie w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych
zastosowań)?
 TAK
 NIE
 Nie wiem
A. Jeśli TAK, to czy prace te zostały zakończone wprowadzeniem przez firmę nowych na rynku produktów lub usług?
 TAK

 NIE

 Nie wiem

12. Jak Pan/i ocenia renomę firmy na tle głównych konkurentów ze względu na poziom innowacyjności firmy?
 Dużo wyższa

 Wyższa

 Raczej wyższa

 Ani wyższa
ani niższa

 Raczej
niższa

 Niższa

 Dużo niższa

13. W jaki stopniu, Pana/i zdaniem, pracownicy w Pana/i firmie wykazują się kreatywnością w codziennej pracy?
 W bardzo
dużym

 W dużym

 W raczej
dużym

 Ani w dużym
ani w małym

 W raczej
małym

 W małym

 W bardzo
małym

14. W jakim stopniu, według Pana/i, pracownicy w Pana/i firmie są podatni na zmiany?
 W bardzo
dużym

 W dużym

 W raczej
dużym

 Ani w dużym
ani w małym

 W raczej
małym

 W małym

 W bardzo
małym

15. Jaki, Pana/i zdaniem, jest udział osób z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracowników w Pana/i
firmie?
 Bardzo duży

 Duży

 Raczej duży

 Ani duży
ani mały

 Raczej
mały

 Mały

 Bardzo mały

16. Jaka jest, Pana/i zdaniem, rotacja pracowników w Pana/i firmie na tle konkurencji?
 Zdecydowanie
wyższa

 Wyższa

 Raczej
wyższa

 Ani wyższa
ani niższa

 Raczej niższa

 Niższa

 Zdecydowanie
niższa

17. Jaka część pracowników w Pana/i firmie ma dostęp do systemów motywacyjnych w organizacji?
 Bardzo duża

 Duża

 Raczej duża

 Ani duża
ani mała

 Raczej mała

 Mała

 Bardzo mała

18. Czy w Pana/i firmie są przeprowadzane szkolenia lub jest finansowany udział w szkoleniach
zewnętrznych?
 Tak
 Nie
 Nie wiem
19. Jakie są, Pana/i zdaniem, umiejętności pracowników w zakresie obsługi komputera i korzystania z
technologii informacyjnych?
 Bardzo
wysokie

 Wysokie

 Raczej
wysokie

 Ani wysokie
ani niskie

 Raczej niskie

 Niskie

 Bardzo niskie

20. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, pracownicy posiadają kwalifikacje potrzebne do skutecznego
wykonywania ich pracy?
 W bardzo
dużym

 W dużym

 W raczej
dużym

 Ani w dużym
ani małym

 W raczej
małym

 W małym

 W bardzo
małym

21. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie do właściwego
wykonywania pracy?
 W bardzo
dużym

 W dużym

 W raczej
dużym

 Ani w dużym
ani w małym

 W raczej
małym

 W małym

 W bardzo
małym

22. W Pana/i ocenie, czy pracownicy w Pana/i firmie są zadowoleni z pracy?
 Zdecydowanie
tak

 Tak

 Raczej tak

 Raczej nie

 Nie

 Zdecydowanie  Nie wiem/
Trudno powiedzieć
nie

23. W jakim stopniu pracownicy wykorzystują posiadaną przez siebie wiedzę w działaniu na rzecz firmy?
 W bardzo
dużym

 W dużym

 W raczej
dużym

 Ani w dużym
ani w małym

 W raczej
małym

 W małym

 W bardzo
małym

 Niskie

 Bardzo niskie

 Niski

 Bardzo niski

24. Proszę ocenić umiejętności przywódcze kadry kierowniczej w Pana/i firmie
 Bardzo
wysokie

 Wysokie

 Raczej
wysokie

 Ani wysokie
ani niskie

 Raczej niskie

25. Proszę ocenić poziom strategicznego myślenia kadry kierowniczej
 Bardzo wysoki

 Wysoki

 Raczej wysoki

 Ani wysoki
ani niski

 Raczej niski

26. Czy firma posiada procedury do rozpatrywania skarg od klientów?
 Tak

 Nie

 Nie wiem

27. Czy Pana/i firma opracowała/wdrożyła systemy zarządzania jakością w ciągu ostatnich 3 lat (min. jeden)?
 Tak

 Nie

 Nie wiem

28. Jak Pan/i ocenia średni koszt opracowania i wdrożenia innowacyjnego projektu w Pana/i firmie na tle
konkurencji?
 Zdecydowanie
wyższy

 Wyższy

 Raczej
wyższy

 Raczej niższy

 Niższy

 Zdecydowanie
niższy

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

29. Jaki, Pana/i zdaniem, jest odsetek pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem w porównaniu do
Państwa najbliższego konkurenta?
 Zdecydowanie
wyższy
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 Wyższy

 Raczej
wyższy

 Raczej niższy

 Niższy

 Zdecydowanie
niższy

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

30. W jakim stopniu w Pana/i firmie wiedza jest zapisana w procedurach, bazach danych, intranecie itp.?
 W bardzo
dużym

 W dużym

 W raczej
dużym

 Ani w dużym
ani w małym

 W raczej
małym

 W małym

 W bardzo
małym

31. W jakim stopniu normy, systemy i procedury Pana/i firmy są wystarczające do zdobycia i utrzymania
przewagi konkurencyjnej?
 W pełni

W

 W raczej

 Raczej



 Zdecydowanie

 Nie wiem /

ani niski

26. Czy firma posiada procedury do rozpatrywania skarg od klientów?
 Tak

 Nie

 Nie wiem

27. Czy Pana/i firma opracowała/wdrożyła systemy zarządzania jakością w ciągu ostatnich 3 lat (min. jeden)?
 Tak

 Nie

 Nie wiem

28. Jak Pan/i ocenia średni koszt opracowania i wdrożenia innowacyjnego projektu w Pana/i firmie na tle
konkurencji?
 Zdecydowanie
wyższy

 Wyższy

 Raczej
wyższy

 Raczej niższy

 Niższy

 Zdecydowanie
niższy

ANEKSY

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

29. Jaki, Pana/i zdaniem, jest odsetek pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem w porównaniu do
Państwa najbliższego konkurenta?
 Zdecydowanie
wyższy

 Wyższy

 Raczej
wyższy

 Raczej niższy

 Niższy

 Zdecydowanie
niższy

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

30. W jakim stopniu w Pana/i firmie wiedza jest zapisana w procedurach, bazach danych, intranecie itp.?
 W bardzo
dużym

 W dużym

 W raczej
dużym

 Ani w dużym
ani w małym

 W raczej
małym

 W małym

 W bardzo
małym

31. W jakim stopniu normy, systemy i procedury Pana/i firmy są wystarczające do zdobycia i utrzymania
przewagi konkurencyjnej?
 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 W raczej
wystarczającym

 Raczej
niewystarczającym



Niewystarczającym

 Zdecydowanie
niewystarczającym

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

32. W jakim stopniu zasoby wiedzy pracowników Pana/i firmy są wystarczające do zdobycia i utrzymania
przewagi konkurencyjnej?
 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 W raczej
wystarczającym

 Raczej
niewystarczającym



Niewystarczającym

 Zdecydowanie
niewystarczającym

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

33. W jakim stopniu Pana/i organizacja potrafi przełożyć strategię na cele działania?
 W bardzo
dużym

 W dużym

 W raczej
dużym

 Ani w dużym
ani w małym

 W raczej
małym

 W małym

 W bardzo
małym

34. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, pracownicy użytkują komputery w codziennej pracy?
 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 W raczej
wystarczającym

 Raczej
niewystarczającym



Niewystarczającym

 Zdecydowanie
niewystarczającym

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

35. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, firma korzysta z patentów i licencji, jako sposobów na ochronę wiedzy
(opracowane samodzielnie lub zakupione)?
 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 W raczej
wystarczającym

 Raczej
niewystarczającym



Niewystarczającym

 Zdecydowanie
niewystarczającym

 Nie wiem /

 Zdecydowanie
niewystarczającym

 Nie wiem /

Trudno powiedzieć

36. W jakim stopniu istnieje współpraca pomiędzy różnymi działami w firmie?
 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 W raczej
wystarczającym

 Raczej
niewystarczającym



Niewystarczającym

Trudno powiedzieć

37. W jakim stopniu pracownicy identyfikują się z systemem wartości głoszonym przez organizację?
 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Raczej
wysokim

 Ani wysokim
ani niskim

 Raczej niskim

 Niskim

 Bardzo niskim

38. W jakim stopniu cele Pana/i organizacji są jasne i spójne dla wszystkich członków?
 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Raczej
wysokim

 Ani wysokim
ani niskim

 Raczej niskim

 Niskim

 Bardzo niskim

39. W jakim stopniu pracownicy mają poczucie odpowiedzialności wobec firmy?
 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 W raczej
wystarczającym

 Raczej
niewystarczającym

 Zdecydowanie
niewystarczającym



Niewystarczającym

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

40. W jakim stopniu pracownicy są zachęcani do udziału w szkoleniach i do doskonalenia swoich umiejętności?
 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Raczej
wysokim

 Ani wysokim
ani niskim

 Raczej niskim

 Niskim

 W bardzo niskim

 Źle

 Bardzo źle

 Niskim

 W bardzo niskim

 Niskim

 Bardzo niskim

41. Jak Pan/i ocenia komunikację pomiędzy menedżerami i pracownikami?
 Bardzo dobrze

 Dobrze

 Raczej dobrze

 Ani dobrze ani źle  Raczej źle

42. W jakim stopniu pracownicy ufają kadrze kierowniczej?
 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Raczej
wysokim

 Ani wysokim
ani niskim

 Raczej niskim

43. W jakim stopniu pracownicy dzielą się informacjami i uczą się od siebie?
 Bardzo wysokim

 Wysokim

 Raczej
wysokim

 Ani wysokim
ani niskim

 Raczej niskim

44. Czy Pana/i firma prowadzi sprzedaż produktów lub usług poza granice kraju?
 Tak

 Nie

 Nie wiem

45. Czy Państwa firma współpracuje z uczelniami?
 Tak

 Nie

 Nie wiem

46. Czy Państwa firma współpracuje z jednostkami naukowymi?
 Tak

 Nie

 Nie wiem

47. W jakim stopniu pracownicy współpracują z klientami, dostawcami, partnerami itp., w celu opracowania
rozwiązań?
 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 Raczej
 W raczej
wystarczającym niewystarczającym

 Zdecydowanie  Nie wiem /
niewystarczającym Trudno powiedzieć



Niewystarczającym

48. Czy, Pana/i zdaniem, marka Pana/i firmy jest bardziej znana niż marka największego konkurenta?
 Dużo bardziej
znana

 Bardziej
znana

 Raczej
bardziej znana

 Raczej mniej
znana

 Mniej znana

 Dużo mniej
znana

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

49. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, firma posiada zdolność do identyfikowania potrzeb klienta?
 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 W raczej
wystarczającym

 Raczej
niewystarczającym



Niewystarczającym

 Zdecydowanie
niewystarczającym

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

50. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej, firma posiada szeroką gamę
stałych klientów?
 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 W raczej
wystarczającym

 Raczej
niewystarczającym



Niewystarczającym

 Zdecydowanie
niewystarczającym

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

51. Jak Pan/i ocenia renomę firmy na tle głównych konkurentów ze względu na poziom jakości zarządzania?
 Dużo większa
renoma

 Większa
renoma

 Raczej
wyższa

 Raczej niższa  Niższa renoma

 Dużo niższa

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

52. Jak Pan/i ocenia poziom wiedzy wewnątrz firmy służący do konkurowania na globalnym rynku?
 W pełni
wystarczający


Wystarczający

 Raczej
wystarczający

 Raczej



niewystarczający

Niewystarczający

 Zdecydowanie
niewystarczający

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

53. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, firma posiada zdolność do budowania partnerstw i współpracy biznesowej?
 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 W raczej
wystarczającym

 Raczej
niewystarczającym



Niewystarczającym

 Zdecydowanie
niewystarczającym

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

54. Jaka jest Pana/i zdaniem renoma produktów i usług Pana/i firmy na rynku?
 Szeroko uznana

 Uznana

 Raczej
znana

 Raczej niska

 Niska

 Bardzo niska

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

Dziękujemy Panu/Pani za wypełnienie ankiety.
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 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 W raczej
wystarczającym

 Raczej
niewystarczającym



Niewystarczającym

 Zdecydowanie
niewystarczającym

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

51. Jak Pan/i ocenia renomę firmy na tle głównych konkurentów ze względu na poziom jakości zarządzania?
 Dużo większa
renoma

 Większa
renoma

 Raczej
wyższa

 Raczej niższa  Niższa renoma

 Dużo niższa

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

52. Jak Pan/i ocenia poziom wiedzy wewnątrz firmy służący do konkurowania na globalnym rynku?

ANEKSY
 W pełni

wystarczający


Wystarczający

 Raczej
wystarczający

 Raczej
niewystarczający



Niewystarczający

 Zdecydowanie
niewystarczający

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

53. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, firma posiada zdolność do budowania partnerstw i współpracy biznesowej?
 W pełni
wystarczającym

W
wystarczającym

 W raczej
wystarczającym

 Raczej
niewystarczającym



Niewystarczającym

 Zdecydowanie
niewystarczającym

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

54. Jaka jest Pana/i zdaniem renoma produktów i usług Pana/i firmy na rynku?
 Szeroko uznana

 Uznana

 Raczej
znana

 Raczej niska

 Niska

 Bardzo niska

 Nie wiem /
Trudno powiedzieć

Dziękujemy Panu/Pani za wypełnienie ankiety.

Aneks nr 6 - Zestawienie uczelni, z których
pochodziły przeankietowane osoby uczestniczące
w studiach podyplomowych
Nazwa uczelni

Liczba
respondentów

Uniwersytet Warszawski

506

Politechnika Warszawska

167

Szkoła Główna Handlowa

121

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

61

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

51

Uniwersytet Opolski

39

Uniwersytet Śląski

33

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

32

Uniwersytet Łódzki

33

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie

31

Politechnika Wrocławska

31

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

31

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

22

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

21

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

17

Uniwersytet Gdański

16

Politechnika Gdańska

15

Uniwersytet Jagielloński

12

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12

Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie

11

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

11

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

9

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

9

Uniwersytet Rzeszowski

8

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

7
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ANEKSY

Nazwa uczelni

Liczba
respondentów

Politechnika Krakowska

6

Uniwersytet w Białymstoku

6

Uczelnia im. Łazarskiego

6

Akademia Krakowska

5

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Białej

5

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

5

Akademia Leona Koźmińskiego

4

Uniwersytet Wrocławski

4

Akademia Morska w Gdyni

3

Politechnika Śląska

3

Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku

3

Uniwersytet Ekonomiczny

3

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

3

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

2

Politechnika Łódzka

2

Politechnika Opolska

2

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

2

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

2

Uniwersytet Przyrodniczy

1

Uniwersytet Pedagogiczny

1

Akademia Morska w Szczecinie

1

Akademia Finansów

1

Cambridge

1

Centrum Edukacji Dorosłych

1

Collegium Balticum Szczecin

1

Gnieźniejska Szkoła Wyższa

1

Krakowska Szkoła Biznesu

1

Krakowska Szkoła Wyższa

1

Katolicki Uniwersytet Lubelski

1

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

1

Polsko-Japońska Szkoła Wyższa Technik Komputerowych

1

Politechnika Lubelska

1

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

1
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ANEKSY

Nazwa uczelni

Liczba
respondentów

Polish Open University (Wyższa Szkoła Zarządzania)

1

Politechnika Poznańska

1

Państwowa Szkoła Wyższa w Bielskiej Podlaskiej

1

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

1

TEB Akademia

1

UEP/SAS Institute

1

Uniwersytet Krakowski

1

Uniwersytet Pedagogiczny

1

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny,

1

Uniwersytet Zielonogórski

1

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

1

Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji

1

Wyższa Szkoła Handlowa

1

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

1

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego

1

Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna

1

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Warszawa

1

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

1

Warszawski Uniwersytet Medyczny

1

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

1

Wyższa Szkoła Zarządzania w Opolu

1

Wyższa Szkoła Zawodowa w Częstochowie,

1

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

1

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

1

Laboratorium Psychoedukacji

1

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Inne (brak wskazań, pole nieczytelne)

Aneks nr 7 - Zestawienie uczelni, z których
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1
55

ANEKSY

pochodziły przeankietowane osoby uczestniczące
w studiach magisterskich uzupełniających

Nazwa uczelni
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Liczba
respondentów
150
10

Uniwersytet Śląski

5

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

4

Katolicki Uniwersytet Lubelski

4

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

4

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4

Akademia Ekonomiczna

3

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3

Politechnika Śląska

3

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

3

Uniwersytet Ekonomiczny

3

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

3

Uniwersytet Łódzki

3

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3

Uniwersytet w Białymstoku

3

Politechnika Gdańska

2

Politechnika Wrocławska

2

Szkoła Główna Handlowa

2

Śląski Uniwersytet Medyczny

2

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2

Uniwersytet Gdański

2

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2

Uniwersytet Pedagogiczny

2

Wyższa Szkoła Bankowa

2

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

2

Akademia Wychowania Fizycznego

1

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

1
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Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

1

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

1

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

1

Akademia im. Jana Długosza Wydział Pedagogiczny

1

Akademia Medyczna w Warszawie

1

Akademia Obrony Narodowej,

1

Akademia Pomorska w Słupsku

1

Akademia Pedagogiki Specjalnej

1

Dolnośląska Szkoła Wyższa

1

Ecole de beaux arts

1

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

1

Politechnika Częstochowska

1

Politechnika Rzeszowska

1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

1

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach

1

Uczelnia Łazarskiego

1

Uczelnia Warszawska

1

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1

Uniwersytet Opolski

1

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

1

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja

1

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (Bydgoszcz)

1

Uniwersytet Zielonogórski

1

Uczelnia Vistula

1

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

1

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

1

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

1

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

1

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

1

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

1

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

1

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

1
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Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

1

Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku

1

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych

1

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie

1

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

1

Inne (brak wskazania, pole nieczytelne)

21
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