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1. Przedmiot rozprawy
Procesy globalizacji zwiększyły zainteresowanie i skierowały uwagę praktyków
i naukowców na rolę kapitału intelektualnego w tworzeniu i osiąganiu pozycji konkurencyjnej
na rynku. W warunkach rosnącej konkurencji, szanse na dalszy rozwój i przetrwanie mają te
przedsiębiorstwa, które nastawione są na ciągłe podnoszenie swojej konkurencyjności
poprzez odpowiednie zarządzanie posiadanym kapitałem intelektualnym, szczególnie
kapitałem ludzkim. Pracownicy, ich umiejętności, wiedza i kompetencje traktowane są, jako
podstawowe źródło osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku.
Gospodarka oparta na wiedzy oznacza pojawienie się nowych źródeł przewagi
konkurencyjnej, takich jak: technologie, efektywny sposób obsługi klienta, reputacja
przedsiębiorstwa, marka produktu, umiejętność zdobywania nowych rynków, itp. Czynniki
niematerialne uzupełniają, a często w znacznym stopniu zastępują kapitał finansowy, jako
podstawowe

źródło

tworzenia

wartości

przedsiębiorstwa.

O

konkurencyjności

przedsiębiorstw decyduje kapitał ludzki – wiedza, umiejętności, kompetencje, innowacyjność
zatrudnionych pracowników, a także zdolność przedsiębiorstwa do wydobywania, kreowania
i wykorzystywania tych zasobów.
Współcześnie w pracach naukowych z zakresu konkurencyjności, poświęca się coraz
więcej uwagi problematyce aktywów niematerialnych posiadanych przez przedsiębiorstwo.
Istniejący stan wiedzy na temat wpływu kapitału intelektualnego na konkurencyjność nie jest
pełny. Przykładem tego jest województwo podkarpackie, w którym do tej pory nie
przeprowadzono badań dotyczących kształtowania się kapitału intelektualnego, efektywności
jego wykorzystania czy wpływu na konkurencyjność.
Jednym z największych wyzwań, jakie stoją obecnie przed zespołami badawczymi
zajmującymi się problematyką kapitału intelektualnego, jest znalezienie odpowiedzi na
pytanie, jaki jest wpływ kapitału intelektualnego na tworzenie wartości przedsiębiorstwa oraz
jak kapitał intelektualny wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw. Inspiracją do napisania
pracy było zainteresowanie, czy i w jakim stopniu kapitał intelektualny wpływa na
konkurencyjność przedsiębiorstw województwa podkarpackiego.
Podjęta tematyka rozprawy pozwoli w przyszłości rozszerzyć wiedzę i świadomość
zarządzających na temat wagi czynników kapitału intelektualnego wpływających na
konkurencyjność podkarpackich przedsiębiorstw. Wynikiem tej wiedzy może być zmiana
sposobu myślenia w zarządzaniu posiadanym kapitałem, w celu efektywniejszego
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wykorzystania – głównie kapitału ludzkiego, który ma bezpośredni wpływ na zwiększenie
ogólnej wartości przedsiębiorstwa.

2. Cel, teza i hipotezy badawcze
Zasadniczym celem rozprawy doktorskiej jest ocena, w jakim stopniu kapitał
intelektualny wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw województwa podkarpackiego.
W pracy sformułowano następująca tezę: Kapitał intelektualny tworzy istotną część
wartości przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, stanowiąc o ich konkurencyjności na
rynkach: krajowym i międzynarodowym.
Przesłankami dla tak sformułowanej tezy są następujące hipotezy badawcze:
Hipoteza 1. Pozycja konkurencyjna badanych przedsiębiorstw jest zdeterminowana przez
zasoby kapitału intelektualnego.
Hipoteza 2. O trwałości pozycji konkurencyjnej w znacznej mierze decyduje kultura
organizacyjna oraz sposób zarządzania i zaangażowanie pracowników.
Hipoteza 3. Inwestowanie w kapitał ludzki (szkolenia, kursy, studia), czyli podnoszenie
poziomu kapitału intelektualnego wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw.
Hipoteza

4.

Poziom

kwalifikacji

i

kompetencji

pracowników

określa

zdolność

przedsiębiorstwa do sprawnego oraz efektywnego łączenia rozwiązań technologicznych
i innowacyjnych, co niewątpliwie wpływa na zakres prowadzonych badań rozwojowych
B + R.
Hipoteza 5. Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstw jest zasadniczą determinantą mającą
wpływ na poziom efektywności gospodarowania i osiąganych wyników finansowych.
Hipoteza 6. Istnieje znikoma współzależność pomiędzy składnikami kapitału intelektualnego
a wartością aktywów niematerialnych i prawnych zawartych w strukturze bilansu
przedsiębiorstwa.

3. Cele i założenia metodologiczne badań empirycznych
W celu weryfikacji przyjętych hipotez badawczych i udowodnienia bądź obalenia tezy
przeprowadzono dwa etapy badań. Pierwszy etap badań dotyczył badań ankietowych
i obejmował zagadnienia dotyczące kapitału intelektualnego oraz konkurencyjności.
Badaniami objęte zostało ponad 400 respondentów z różnych przedsiębiorstw województwa
podkarpackiego, a ich dobór był celowy. Do analizy uzyskanych danych wykorzystana
została metoda statystyczna - test χ2 (chi kwadrat) Pearsona na niezależność cech.
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Analiza statystyczna danych pozyskanych z badań ankietowych została wykonana za
pomocą pakietu komputerowego STATISTICA 10. Rodzaj pytań oraz kategorie odpowiedzi
zawarte w kwestionariuszu zdeterminowały jakościowy charakter zmiennych poddanych
analizie. Z tego względu wyniki wywiadu przedstawiono w pracy jako liczebności oraz
wartości procentowe, a do oceny współzależności zachodzących pomiędzy badanymi cechami
wykorzystano nieparametryczny test niezależności χ2 Pearsona. Za pomocą tego testu
weryfikacji poddawana jest hipoteza zerowa (H0), głosząca, że dwie cechy są niezależne
wobec hipotezy alternatywnej (H1), że cechy te są zależne.
Drugi etap badań (badania uzupełniające) dotyczył sytuacji ekonomiczno – finansowej
przedsiębiorstw. Celem tego etapu była analiza wybranych wskaźników ekonomicznych
kapitału intelektualnego (głównie kapitału ludzkiego) wśród 100 wybranych przedsiębiorstw,
aby określić tendencje rozwojowe przedsiębiorstw, które wykorzystują ten kapitał
intelektualny.
Założeniem analizy było uchwycenie i wskazanie tych charakterystyk opisujących
badane firmy, w których wskaźniki kapitału intelektualnego są zróżnicowane. W tym celu
wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji - jako metodę weryfikacji postawionych
hipotez.
Hipotezę zerową o równości wartości średnich w populacjach generalnych
weryfikowano testem F Fishera-Snedecora. Zastosowanie tego testu było możliwe, bowiem –
w oparciu o rezultaty obliczeń wykonanych testem Kołomogorowa-Smirnowa - obliczone
wskaźniki można było uznać za zmienne ciągłe o rozkładach zbliżonych do normalnego (przy
poziomie istotności α = 0,05).
Hipotezę zerową odrzucano, gdy wartość obliczona F była wyższa od granicznej (przy
przyjętym poziomie istotności α = 0,05; poziom prawdopodobieństwa testowego „p” był
niższy od 0,05), co oznaczało, że ujęty w modelu czynnik różnicuje wyniki badania zmiennej.
W przypadku testowania trzech lub więcej średnich arytmetycznych dalszą analizę - post-hoc
- wykonywano testem NIR (najmniejszej istotnej różnicy) Tukeya. Pozwoliło to na wskazanie
tych wartości średniej arytmetycznej, które nie różnią się pomiędzy sobą istotnie. Analizę
wykonano za pomocą pakietu Statistica 10
Celem stwierdzenia, jaka jest siła i kierunek współzależności występujących pomiędzy
wskaźnikami ekonomicznymi, obliczono wartości współczynnika korelacji prostoliniowej
Pearsona. Następnie weryfikowano hipotezę zerową o nieistotności współczynnika korelacji
prostoliniowej w populacji generalnej - „”, tj. hipotezę o braku istotnej różnicy pomiędzy
bezwzględną wartością współczynnika a wartością 0:
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H0:  = 0
Weryfikację tę wykonano testem t-Studenta przy poziomie istotności  = 0,05.
Ponadto, aby potwierdzić wyniki badań dotyczące występowania pozytywnych
tendencji rozwojowych w badanych przedsiębiorstwach - wynikających z I etapu badań oraz
obliczonych wskaźników ekonomicznych kapitału intelektualnego w II etapie badań,
wyznaczono

wskaźniki

ekonomiczno

–

finansowe

dla

firm

średnich

i

dużych

(188 przedsiębiorstw) biorących udział w I etapie badań.

4. Struktura pracy
Do realizacji przyjętych celów teoretycznych i aplikacyjnych dostosowano strukturę
teoretyczno – empiryczną pracy.
Rozdział pierwszy rozprawy dotyczy kształtowania konkurencyjności i przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce rynkowej. Zagadnienia opisane
w tym rozdziale mają charakter przeglądowy, podzielony został na siedem podrozdziałów
i systematyzuje wiedzę z zakresu konkurencyjności. Początek rozdziału dotyczy tendencji
rozwojowych współczesnej gospodarki rynkowej. Istotną częścią tego rozdziału jest
omówienie istoty oraz charakteru współzależności konkurencji i konkurencyjności, jak
również determinant przewagi i pozycji konkurencyjnej w przedsiębiorstwach. W kolejnych
podrozdziałach skupiono się na zasobach, jako podstawie konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz przytoczono definicje elementów modeli przewagi konkurencyjnej. Podejście do analizy
wskaźników konkurencyjności „nowej gospodarki” oraz regionu to kolejne zagadnienie
teoretyczne zawarte w tym rozdziale. W ostatnim podrozdziale podjęto próbę wskazania
współzależności pomiędzy konkurencyjnością, innowacyjnością i kapitałem intelektualnym.
W rozdziale drugim zaprezentowano zagadnienia kapitału intelektualnego jako
zasadniczą determinantę rozwoju przedsiębiorstw. Zawarto w nim zagadnienia teoretyczne,
podzielony został na siedem podrozdziałów. Celem Autora w tym rozdziale jest
zdefiniowanie pojęć, które są wielokrotnie użyte w pozostałych rozdziałach oraz wskazanie
znaczenia kapitału intelektualnego w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw. Rozdział
rozpoczyna się od zaprezentowania definicji, różnych ujęć oraz struktury kapitału
intelektualnego. Związki między elementami kapitału intelektualnego, to kluczowe
zagadnienie omawiane w tym rozdziale. Zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, dzięki
posiadanym zasobom, to następny ważny aspekt współczesnej ekonomii, dlatego kolejny
podrozdział dysertacji dotyczy maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, jako celu
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współczesnej firmy. Następnie skoncentrowano się nad określeniem niematerialnych
i materialnych składników tworzenia wartości przedsiębiorstwa oraz wpływu kapitału
intelektualnego na konkurencyjność przedsiębiorstw. Celem przetrwania i rozwoju
przedsiębiorstwa niezbędna jest identyfikacja kapitału intelektualnego, to wiąże się
z opracowaniem strategii zarządzania kapitałem intelektualnym, którym poświęcono kolejny
podrozdział rozprawy. Rozważania na temat aktywów niematerialnych i prawnych
w strukturze bilansu przedsiębiorstwa to zagadnienie, które zostało poddane opisowi
w dalszej części dysertacji. Na koniec rozdziału analizowano wpływ szkoleń pracowniczych
na kapitał intelektualny przedsiębiorstwa.
W rozdziale trzecim ujęto rozważania dotyczące problematyki pomiaru kapitału
intelektualnego - w ujęciu ilościowym i jakościowym. Koncepcje kapitału intelektualnego
oraz metody jego wartościowania stwarzają możliwości oceny aktywów niematerialnych
w przedsiębiorstwach. Ważnym zagadnieniem, któremu poświęcono dużo uwagi są wskaźniki
kapitału intelektualnego, miary te wybrano z katalogu kilkudziesięciu miar praktykowanych
przez przedsiębiorstwa, podejmując próbę analizy kapitału intelektualnego. Generalnie kapitał
intelektualny jest dość subiektywną charakterystyką, co stawia pod znakiem zapytania
możliwość znalezienia wiarygodnego sposobu jego waluacji.
W rozdziale czwartym zaprezentowano przedmiot i zakres badań, założenia modelu
oraz analizę materiału badawczego. Rozdział ten poświęcony jest kwestiom praktycznym,
w rozdziale tym zawarto głównie cel i założenia metodologiczne badań, narzędzia
statystyczne, wyniki badań empirycznych oraz weryfikację hipotez badawczych. Na
podstawie uporządkowanego uprzednio materiału empirycznego zebranego w badaniach
bezpośrednich zaprezentowano wyniki badań, które zilustrowano układami tabelarycznymi
i graficznymi oraz opatrzono komentarzami. Do oceny współzależności pomiędzy badanymi
cechami wykorzystano głównie nieparametryczny test χ2 (chi kwadrat) Pearsona na
niezależność cech. Przeprowadzone badania sondażowe wśród pracowników 400 różnych
przedsiębiorstwa województwa podkarpackiego, pozwoliły na rozszerzenie wiedzy na temat
kapitału intelektualnego i konkurencyjności firm oraz na wyciągnięcie wniosków
diagnostycznych, które w przyszłości mogą posłużyć nie tylko przedsiębiorstwom, ale
również przyszłym inwestorom. W rozdziale tym przedstawiono również wyniki drugiego
etapu

badań,

który

dotyczył

wyznaczenia

wskaźników

ekonomicznych

kapitału

intelektualnego oraz wskaźników ekonomiczno – finansowych. Opisowe i statystyczne
analizy przedstawione w rozdziale czwartym, stanowią podstawę analiz prowadzonych
w rozdziale piątym.
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Rozważania w piątej części rozprawy potwierdzają priorytetowe znaczenie kapitału
intelektualnego w strategii konkurencyjności przedsiębiorstw. Przeprowadzone w tym
rozdziale rozważania rozszerzają wiedzę na temat wpływu kapitału intelektualnego na
konkurencyjność przedsiębiorstw województwa podkarpackiego.
W części podsumowującej zawarto najważniejsze wnioski i dezyderaty wynikające
z badań empirycznych i studiów literatury oraz przedstawiono kierunki doskonalenia
w przyszłości. Zawarte wnioski mają charakter weryfikujący, względem postawionych przed
przystąpieniem do badań hipotez.

5. Wyniki badań - wnioski
Bazując na wynikach badań ankietowych oraz przeprowadzonej analizie wskaźników
kapitału intelektualnego, zbadano zależności pomiędzy składowymi kapitału intelektualnego,
a wybranymi czynnikami konkurencyjności oraz wybranymi czynnikami o charakterze
strategicznym. Zidentyfikowano związki i zależności pozwalające na wnioskowanie o roli
i znaczeniu kapitału intelektualnego, mającego wpływ na konkurencyjność badanych
przedsiębiorstw.
Najbardziej rozwiniętym i wykorzystywanym wymiarem kapitału intelektualnego
w badanych przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego jest kapitał ludzki, dlatego
zarządzający w przyszłości powinni w nim szukać głównego źródła sukcesu podkarpackich
przedsiębiorstw. Kapitał ludzki – czyli zatrudnieni pracownicy, ich wiedza, umiejętności oraz
doświadczenie, to najcenniejsze aktywa przedsiębiorstwa, które mają wpływ na: rozwój,
wyniki ekonomiczne oraz konkurencyjność podkarpackich firm na rynkach.
Kapitał ludzki jest ważnym ogniwem rozwoju przedsiębiorstwa, to zatrudnieni
pracownicy kreują i tworzą nowe technologie, zachowania, normy, zasady i wartości.
Szczególną rolę odgrywają tu kompetencje badanych pracowników, nowe wyzwania, przed
którymi muszą stanąć ludzie zatrudniani w przedsiębiorstwach na różnych stanowiskach,
wymuszają od nich dysponowania coraz to innych umiejętności, nowej wiedzy i kompetencji.
Badania dowodzą, iż taką wiedzę, umiejętności i kompetencje posiadają pracownicy
zatrudnieni na różnych szczeblach badanych przedsiębiorstw.
Współcześnie pracodawcy muszą zabiegać o najlepszych specjalistów i starać się ich
zatrzymać w przedsiębiorstwie. Jednym ze sposobów jest inwestowanie w ich rozwój,
inwestycje

w

ludzi

stanowią

ważny

element

rozwoju

kapitału

intelektualnego

w podkarpackich firmach. Odbywa się to głównie poprzez szkolenia poszerzające wiedzę,
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umiejętności czy planowanie indywidualnych ścieżek kariery, kursy, konferencje. Dzięki tym
formom rozwoju, przedsiębiorstwa budują swój zewnętrzny wizerunek ciekawego
i atrakcyjnego pracodawcy. Taka opinia z pewnością przyciąga odpowiedzialnych
i kompetentnych pracowników, aktualnie dobrze już wykształceni pracownicy chcą pracować
dla firm, które dają im możliwości większego rozwoju zawodowego.
W badanych przedsiębiorstwach jednym ze składników kapitału intelektualnego, który
w największym stopniu wykorzystują przedsiębiorstwa jest wiedza pracowników – wiedza
jest jednym z najważniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej, ponieważ warunkuje rozwój
przedsiębiorstwa. Badania wskazują, iż menedżerowie oraz pracownicy przedsiębiorstw
województwa podkarpackiego posiadają duże zasoby wiedzy, dzięki którym przyczyniają się
do zwiększenia kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Przykładem tego jest wiele
innowacyjnych przedsiębiorstw, które zostały objęte badaniem, które dzięki posiadanej
wiedzy ciągle się rozwijają, tworząc nowe miejsca pracy, wprowadzając nowoczesne
produkty, technologie, uzyskując patenty i certyfikaty, a także zdobywając nowe rynki zbytu
na całym świecie.
W przedsiębiorstwach objętych badaniem istotne znaczenie w działalności
przedsiębiorstw ma kultura organizacyjna. Z badań sondażowych wynika, że ma znamienny
wpływ na poprawę funkcjonowania i wzrost efektywności przedsiębiorstw. W znaczny
sposób poprawia funkcjonowanie firmy, a tym samym przyczynia się do osiągania trwałego
sukcesu finansowego, jednocześnie zapewnia zarówno trwałość i stabilność (wzmocnienie
poczucia tożsamości w przedsiębiorstwie – dając wartości, którymi można się kierować), jak
i elastyczność, czyli zdolność do przystosowania się (zrozumienie potrzeb nowych wyzwań jasne określenie kluczowych kompetencji i strategicznych celów, jakie chcą osiągnąć firmy).
Jednym z najcenniejszych wyznaczników w gospodarce wiedzy są innowacje, ich rola
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw XXI wieku jest coraz większa, można nawet rzec,
że obok kapitału ludzkiego jest jednym z najważniejszych składników kapitału
intelektualnego.

Zdecydowana

większość

badanych

przedstawicieli

przedsiębiorstw,

zadeklarowała innowacyjność podejmowanych działalności, np. poprzez wprowadzenie
nowych rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji, sprzętu, technologii, czy
wytworów informatycznych. Akcentowano ciągłą dążność do wdrażania innowacyjnych
produktów, usług oraz innowacji organizacyjnych w strukturach przedsiębiorstwa.
Jednym

ze

składników

aktywów

niematerialnych,

które

cechuje

badane

przedsiębiorstwa jest osiągnięta reputacja – to istotny instrument handlowy służący do
przekazywania informacji na temat przedsiębiorstwa, szczególnie dotyczący jego produktów
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czy usług. Bardzo dobra reputacja, którą posiadają podkarpackie firmy wiąże się z trwałym
pozytywnym nastawieniem do przedsiębiorstw, obecnie zapewnia im wielostronne korzyści dzięki temu od lat konkurują z liderami światowymi na rynkach międzynarodowych swoimi
znanymi i bardzo dobrymi produktami. Dzięki posiadaniu dobrego wizerunku, uznane
podkarpackie przedsiębiorstwa tworzą ukryty kapitał – kapitał reputacji zapewniający im
przewagę rynkową, a produkty i oferta asortymentowa, jaką proponują badane firmy
przekonuje konsumentów i inwestorów.
Określenie
przedsiębiorstw

wpływu

aktywów

województwa

niematerialnych

podkarpackiego

rozważono

na

tendencje
uzupełniająco,

rozwojowe
analizując

ekonomiczne wskaźniki kapitału intelektualnego. Najbardziej widoczna korelacja wpływu
kapitału intelektualnego na funkcjonowanie firm, a tym samym na konkurencyjność jest
w przedsiębiorstwach większych.
Analizując wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego
za okres ostatnich trzech lat 2013 – 2015, stwierdzono, iż systematycznie wzrastały
należności w bilansach przedsiębiorstw. Przychody z całokształtu działalności zwiększyły się
o 14,39 %, a przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w analizowanym
okresie wzrosły o 16,54 %. Ponadto w rozważanym okresie aktywa obrotowe przedsiębiorstw
zwiększyły swoją wartość o 7,78 %. Wzrost ten może świadczyć o dynamice rozwojowej
przedsiębiorstw województwa podkarpackiego. W porównaniu do roku 2013, przychody
w 2014 roku wzrosły o 0,1%, natomiast w porównaniu do roku 2014, w roku 2015 nastąpił
wzrost przychodów ze sprzedaży o 15%. Wynik ten świadczy o znacznej poprawie sytuacji
finansowej przedsiębiorstw działających na terenie Podkarpacia. Najbardziej widoczne
zwiększenie zysków w bilansach badanych firm zauważono w przedsiębiorstwach dużych,
wpływ na to miał posiadany przez firmy wyższy poziom kapitału intelektualnego. Również
tendencje rozwojowe w tych przedsiębiorstwach były niewątpliwie większe, czego dowodem
były otrzymane wyniki z badań ankietowych.
Analiza wskaźników rentowności oraz płynności finansowej za okres ostatnich pięciu
lat potwierdziła wzrost wartości przedsiębiorstw dzięki zwiększającej się sprzedaży
wytworzonych wyrobów, co świadczy o rosnącym udziale w rynku. Wskaźnik rentowności
aktywów (ROA) wynosił 5,0% w 2011 roku, w 2013 roku wynosił 6,0%, a w 2015 roku
5,0%. W analizie, wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,2%
w 2011 roku oraz 9,1% w roku 2015. W analizowanych okresie wskaźnik ten kształtuje się na
dodatnim poziomie, zmiana o 1,6% wystąpiła w 2013 roku. Na przestrzeni 5 lat obserwujemy
tendencję zwyżkową - zmiana wynosi 0,9%.
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Duże znaczenie w analizie ekonomicznej ma poziom wskaźnika rentowności
sprzedaży (ROS), który często utożsamiany jest z udziałem danego przedsiębiorstwa w rynku
– jako miara konkurencyjności przedsiębiorstw. Wskaźnik ten w 2011 roku wynosił 3,8%
w 2013 – 5,1%, a w 2015 roku 4,2%. Im większa rentowność sprzedaży, tym
przedsiębiorstwo jest bardziej konkurencyjne i oferuje klientom produkty i towary, którym
klient przypisuje większą wartość. W badanych przedsiębiorstwach wskaźnik rentowności
sprzedaży zwiększał swoją wartość, co oznacza, że firmy mają duży udział w rynku –
zwłaszcza przedsiębiorstwa z branży przemysłowej oraz usługowej. Wzrost rentowności
sprzedaży badanych przedsiębiorstw ma wpływ na poziom efektywności tychże
przedsiębiorstw.
Kolejny istotny wskaźnik analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa to wskaźnik
bieżącej płynności finansowej. Interpretując średnie wartości tego wskaźnika dla badanych
przedsiębiorstw obserwujemy jego wzrost w 2011 roku i 2012 roku, w 2013 nastąpił spadek,
ale w latach 2014 i 2015 jego wartość ponownie się powiększała - wzrost tego wskaźnika
oznacza poprawę kondycji finansowej firmy. W 2011 roku, wartość tego wskaźnika wynosiła
154%. W 2013 roku poziom tego wskaźnika był najniższy – 153%, natomiast w 2015 roku
jego wartość wynosiła 157%. Wartości tego wskaźnika wskazują, iż przedsiębiorstwa
posiadały wystarczającą ilość środków pieniężnych na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
W rozważanym okresie kondycja finansowa podkarpackich firm uległa ewidentnej
poprawie - wyraźna jest tendencja rosnąca. Wynik ten przekłada się na wzrost
konkurencyjności podkarpackich firm na rynkach światowych, a odzwierciedleniem tego jest
zwiększający się udział eksportu w wartości sprzedanych produktów czy usług.
Pomimo

trudności

w

skwantyfikowaniu

kapitału

intelektualnego,

badania

potwierdzają istotny wpływ zasobów niematerialnych na konkurencyjność firm w badanym
okresie. W rzeczywistości oznacza to, iż są one właściwie wykorzystywane w celu
zwiększania wartości firm oraz wzmacniania potencjału konkurencyjnego – kierunek
oddziaływania jest pozytywny. Utrzymanie dotychczasowej kondycji konkurencyjnej
przedsiębiorstw wymaga systematycznego rozwoju kapitału intelektualnego w przyszłości.
Analizując wskaźniki ekonomiczno - finansowe przedsiębiorstw, stwierdzamy iż
kondycja finansowa przedsiębiorstw jest dobra, a w większości przedsiębiorstw dużych –
bardzo dobra. Firmy są w stanie spłacać wszystkie swoje zobowiązania bieżące ze środków
pieniężnych, co oznacza, że w dostatecznym stopniu wykorzystują posiadane zasoby
finansowe

oraz

osiągają

zwrot

zainwestowanych
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kapitałów.

Wyższa

rentowność

przedsiębiorstw w dłuższym okresie czasu, będzie oznaczać silniejszą i bardziej stabilną
kondycję na rynku.
Miarą konkurencyjności firm, oprócz stabilnej kondycji finansowej jest aktywna
działalność innowacyjna, która przejawia się we wzroście przychodów ze sprzedaży
produktów nowych lub istotnie ulepszonych, zwłaszcza w przedsiębiorstwach z branży
przemysłowej oraz sektora usług - firmy te mają największy udział w badanym rynku.
Uwzględniając podział terytorialny kraju w 2014 r., w przedsiębiorstwach przemysłowych
najwyższy udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych
w wartości przychodów ze sprzedaży ogółem przedsiębiorstwa Podkarpacia uklasyfikowały
się na VIII pozycji – wskaźnik dla przedsiębiorstw z tego sektora wyniósł 7,3%.
W przedsiębiorstwach usługowych udział przychodów ze sprzedaży produktów
nowych lub istotnie ulepszonych w wartości przychodów ze sprzedaży ogółem oscylował
w granicach od 0,1% do 6,1% w skali całego kraju. Przedsiębiorstwa usługowe województwa
podkarpackiego zajęły odpowiednio II miejsce z wynikiem 3,3%.
Ogólnie ujmując, województwo podkarpackie charakteryzuje się nowoczesną
strukturą i zajmuje trzecie miejsce w kraju, pod względem udziału firm wysokiej i średnio wysokiej techniki w produkcji sprzedanej. Najważniejszą dla województwa podkarpackiego
branżą wysokiej techniki jest branża lotnicza, której główni producenci obecni są
w Rzeszowie, Mielcu i Krośnie i Sędziszowie Małopolskim. Wśród nich liderami pod
względem wartości produkcji sprzedanej są WSK-PZL Rzeszów i PZL Mielec. Obecnie
wchodzą one w skład zagranicznych korporacji: zakłady w Rzeszowie i Mielcu należą do
amerykańskiego koncernu United Technologies Corporation.
Na drugim miejscu plasuje się produkcja farmaceutyków. W województwie
podkarpackim najbardziej znacząca jest ona w Rzeszowie, gdzie reprezentowana jest przez
dużych (ICN Polfa Rzeszów) i średnich wytwórców (Sanofi Biocom, Sanfarm). Liderem pod
względem przychodów w branży elektronicznej jest rzeszowska spółka Bury, producent
zestawów głośnomówiących i nawigacyjnych do samochodów.
W okresie ostatnich kilku lat wzrosło znaczenie i pozycja sektora informatycznego
Podkarpacia. Sektor ten posiada w chwili obecnej silną reprezentację dzięki firmom: Asseco
Poland S.A. - jako jednej z największych firm informatycznych w Europie, a także Opteam
S.A., SoftSystem Sp. z o.o. oraz podmiotów zrzeszonych w klastrze – Informatyka
Podkarpacka, którego członkami są również dwa ośrodki akademickie: Politechnika
Rzeszowska i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
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Wśród branż średnio - wysokiej techniki w województwach Polski Wschodniej
największe znaczenie mają producenci maszyn i urządzeń, pojazdów samochodowych,
urządzeń

elektrycznych

oraz

chemikaliów

i

wyrobów

chemicznych.

Największe

przedsiębiorstwa tej branży pod względem wartości sprzedaży to m. in. producent maszyn do
robót drogowych i ziemnych Huta Stalowa Wola należąca obecnie do chińskiego koncernu
Guangxi LiuGong Machinery.
Gałęziami, które silnie zwiększyły swój udział w strukturze przemysłu w ciągu
ostatnich lat był przemysł gumowy, tworzyw sztucznych oraz przemysł metalowy.
W województwie podkarpackim rozwinęła się również branża samochodowa. Największe
przychody na Podkarpaciu w tej branży generują spółki ATS Stahlschmidt & Maiworm
w Stalowej Woli (felgi), Kirchhoff Polska (części metalowe) i Lear Corporation Poland
(wiązki samochodowe i siedzenia) oraz Federal-Mogul Gorzyce (tłoki). W produkcji urządzeń
elektrycznych, największe znaczenie w województwie podkarpackim ma przedsiębiorstwo –
Zelmer (obecnie Bosh) z Rzeszowa.
W

celu

zwiększenia

konkurencyjności

dzięki

posiadanemu

kapitałowi

intelektualnemu, propozycje zmian i kierunki działania wynikające z przeprowadzonych
badań i analiz statystycznych są następujące:
1. Dążenie do podjęcia większej współpracy oraz wchodzenie w konsorcja z wiodącymi
instytutami badawczymi oraz z uczelniami, np. Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet
Rzeszowski – partnerami krajowymi i zagranicznymi, oraz zatrudnianie pracowników
z różnych ośrodków akademickich w celu nawiązania bliższej współpracy, np. dla tworzenia
planów i programów studiów.
2. Systematyczne
zaawansowanych

zwiększanie

innowacji.

nakładów

Należy

na

umożliwiać

B

+

R

w

zaangażowanie

celu

intensyfikacji

większej

grupie

pracowników w projekty badawcze, wprowadzanie przez nich innowacji oraz ukierunkowanie
pracowników na tworzenie nowych wartości, czyli stawianie na nowe wyzwania i zachęcanie
do innowacyjnego myślenia.
3. Promowanie kultury dzielenia się wiedzą między pracownikami, zachęcanie do
transferu wiedzy (na każdym szczeblu przedsiębiorstwa), promowanie tworzenia wiedzy,
również pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz, np. poprzez korzystanie z opracowań i porad firm
konsultingowych bądź doradców, aby efektywniej wykorzystać posiadany potencjał
intelektualny dla powiększania wartości przedsiębiorstw oraz przewag konkurencyjnych
podkarpackich przedsiębiorstw.
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4. Inwestowanie w ludzi na każdym szczeblu działalności firmy, traktując podnoszenie
ich kompetencji jako ciągły proces. W tym celu należy stworzyć zintegrowany plan rozwoju
obejmujący: system szkoleń i kompetencji (od ogólnych dotyczących umiejętności
uniwersalnych po wysoce specjalistyczne), osobisty Biznes Plan Pracownika – systematyczne
sprawdzanie potrzeb pracowników w zakresie wiedzy i umiejętności, w celu indywidualnego
planowania ich rozwoju.
5. Należy podjąć działania w tych przedsiębiorstwach, które były przedmiotem analizy
w kierunku doszacowania kapitału intelektualnego oraz zwrócenie szczególnej uwagi na
miary kapitału intelektualnego, aby były odpowiednio dostosowane do specyfiki branży
w której funkcjonują, tak aby w przyszłości określały rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa.
Przeprowadzona analiza badań ankietowych, wyznaczone zależności pomiędzy
składnikami kapitału intelektualnego i konkurencyjnością pozwoliły na zweryfikowanie
hipotez badawczych postawionych przed przystąpieniem do badań. Obliczone wskaźniki
ekonomiczne kapitału intelektualnego oraz wyznaczone średnie wartości wskaźników
ekonomiczno – finansowych tylko potwierdziły wyniki badań ankietowych świadczące
o dobrej i ustabilizowanej kondycji finansowej oraz wysokiej konkurencyjności
przedsiębiorstw. Pomimo tego, iż badane firmy posiadają już ugruntowaną pozycję
konkurencyjną na rynku, ciągle zwiększają swoją wartość - głównie poprzez zwiększającą się
sprzedaż, co prowadzi do powiększającego się udziału w rynku.
Dobra sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw to w szczególności efekt
posiadanego kapitału intelektualnego, który jest w posiadaniu podkarpackich przedsiębiorstw,
szczególnie kapitału ludzkiego oraz innowacyjnego. Posiadany kapitał innowacyjny w postaci
nowych technologii, produktów, uzyskanych certyfikatów i patentów – to potencjał
konkurencyjności,

dzięki

któremu

przedsiębiorstwa

mogą

konkurować

i wyróżniać się na konkurencyjnym rynku. Wymienione elementy kapitału innowacyjnego
powstają

dzięki

odpowiednio

doświadczonej,

kreatywnej

i

wykształconej

kadrze

pracowniczej.
Województwo podkarpackie staje się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjniejsze
gospodarczo. Dzieje się tak za sprawą przedsiębiorców, tworzonych stref ekonomicznych,
które przyciągają nowe firmy, jak również klastrów działających na terenie województwa –
np. Klaster Dolina Lotnicza czy Klaster Informatyczny1. Przeprowadzone badania wśród 400
1

Z badań TNS Polska wynika, że atrakcyjność gospodarcza województwa podkarpackiego wzrosła o 10 %
w porównaniu do sytuacji sprzed 5 lat. Dane z 30.12.2015.
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respondentów przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, wyznaczone wskaźniki
kapitału intelektualnego oraz analiza wskaźników ekonomiczno - finansowych – głównie
rentowności, są potwierdzeniem, iż przedsiębiorstwa województwa podkarpackiego
konsekwentnie powiększają swoją wartość, systematycznie rozwijając i wzmacniając swój
potencjał intelektualny oraz wytwórczy, co w rezultacie zwiększa ich konkurencyjność oraz
udział w rynku.
Realizacja niniejszych badań zawartych w dysertacji dostarczyła informacji na temat
poziomu

kapitału

intelektualnego

w

wybranych

przedsiębiorstwach

województwa

podkarpackiego oraz jego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw. Podjęta próba oceny
poziomu kapitału intelektualnego oraz jego wpływu na konkurencyjność, pozwoliła na
przybliżenie problematyki zasobów niematerialnych występujących w przedsiębiorstwach
województwa podkarpackiego, w których jak do tej pory nie podjęto się takiego badania.
Wysoce praktyczny charakter podjętych w pracy rozważań i badań stanowi dodatkowy
czynnik zachęcający do wzbogacania wiedzy przez zarządzających przedsiębiorstwami
Podkarpacia. Dlatego warto w przyszłości kontynuować badania zapoczątkowane
w rozprawie, co pozwoli na poszerzenie obecnego stanu wiedzy o naturze kapitału
intelektualnego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego oraz jego wpływu na
pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw.
Przedstawione w pracy analizy z pewnością nie wyczerpują wszystkich kwestii
dotyczących wpływu kapitału intelektualnego na konkurencyjność przedsiębiorstw. Wydaje
się, iż rozwój oraz wartość przedsiębiorstw w przyszłości kreować będzie odpowiednio
dyskontowany kapitał intelektualny, który jest w posiadaniu firm.
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