Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISSN 2083-8611
Nr 276 · 2016

Sáawomir Dybka
Uniwersytet Rzeszowski
Wydziaá Ekonomii
Katedra Marketingu i PrzedsiĊbiorczoĞci
slawekd@univ.rzeszow.pl

KAPITAà INTELEKTUALNY
A WARTOĝû RYNKOWA PRZEDSIĉBIORSTWA
Streszczenie: WiĊksze oczekiwania klientów, zbliĪona oferta produktowa oraz rosnąca
konkurencja, powodują spadek roli tradycyjnych czynników związanych z aktywami
materialnymi na rzecz aktywów niematerialnych. Wyniki badaĔ potwierdziáy, Īe w dąĪeniu do maksymalizacji wartoĞci, duĪe znaczenie odgrywa kapitaá intelektualny w tym
wiedza oraz umiejĊtnoĞci. Nie da siĊ ich prosto powieliü, naleĪą one zresztą w peáni do
pracownika, a nie firmy, stąd ich duĪe znaczenie w kreowaniu przewagi konkurencyjnej.
PrzedsiĊbiorstwa duĪe kreują czĊĞciej przewagĊ nad rywalami rynkowymi poprzez dziaáania promocyjne, znaną markĊ, a przede wszystkim atrakcyjną cenowo ofertĊ. PrzedsiĊbiorstwa MĝP poszukują Ĩródeá swej konkurencyjnoĞci w kapitale ludzkim, relacjami
z klientami.
Sáowa kluczowe: przedsiĊbiorstwo, wartoĞü, kapitaá intelektualny, kapitaá ludzki.

Wprowadzenie
Podstawowym etapem opracowania strategii rozwoju przedsiĊbiorstwa jest
identyfikacja Ĩródáa przewagi konkurencyjnej. WiĊksze oczekiwania klientów,
zbliĪona oferta produktowa oraz stale rosnąca konkurencja powodują spadek roli
tradycyjnych czynników związanych z aktywami materialnymi na rzecz wzrostu
znaczenia aktywów niematerialnych. PrzedsiĊbiorstwa na rynku konkurują bowiem miĊdzy sobą takĪe pod wzglĊdem poszukiwania oraz zatrudniania máodych, szybko uczących siĊ, ambitnych, kreatywnych pracowników, którzy są
bardzo waĪnym noĞnikiem kapitaáu intelektualnego. Wyzwaniem dla przedsiĊbiorstwa nie jest samo zrozumienie kwestii istotnoĞci aktywów niematerialnych,
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ale głównie skuteczne wykorzystanie ich w celu zwiększenia wartości rynkowej
oraz przewagi konkurencyjnej.
Tematyka dotycząca czynników współtworzących wartość organizacji jest
uważana za zagadnienie ważne, w tym kontekście warto dostrzec znaczenie
kapitału ludzkiego, wiedzy, relacji z klientami czy organizacjami, dzięki którym firmy potrafią skutecznie tworzyć oraz wykorzystywać w sposób efektywny swoje zasoby. Celem artykułu jest prezentacja znaczenia kapitału intelektualnego dla przedsiębiorstw o różnej skali działalności, w kreowaniu ich
pozycji konkurencyjnej i wartości rynkowej. W części empirycznej wykorzystano wyniki 2 badań własnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, w 4 kwartale 2014 r. na próbie 150 przedsiębiorstw
MŚP oraz w 1 kwartale 2015 r. na próbie 170 przedsiębiorstw o różnej skali
działalności (także dużych), funkcjonujących na obszarze województwa podkarpackiego, zróżnicowanych branżowo (produkcja, handel, usługi).

1. Kapitał intelektualny czynnikiem kreującym
wartość przedsiębiorstwa
Kapitał intelektualny jest funkcją tworzenia długookresowej wartości dla
przedsiębiorstwa. Współczesne przedsiębiorstwa zorientowane są na osiągnięcie
przewagi konkurencyjnej, w związku z tym wymaga to ścisłego współdziałania
zasobów materialnych i niematerialnych w tworzeniu wartości. Wartość jest
pojęciem bardzo obszernym oraz niejednoznacznym. Jest ona wykorzystywana
w różnych dyscyplinach naukowych m.in. w ekonomii, finansach, rachunkowości, organizacji, prawie czy filozofii. Z drugiej zaś strony jest zagadnieniem
wysoce subiektywnym. Oznacza to, że to samo dobro, posiadające te same cechy może mieć i często ma inne znaczenie dla różnych osób [Janik, Paździor,
2011, s. 235].
Zważywszy na to, że wartość zawsze związana jest z określoną „rzeczą” to
w finansach najczęściej spotkać można wartość:
• podmiotu, np. instytucji finansowej, przedsiębiorstwa,
• składnika majątku, np. maszyny, budynku, nieruchomości,
• składnika kapitału, np. zadłużenia, kapitału własnego,
• inwestycji, np. budowa nowej fabryki,
• instrumentu finansowego – kontrakt, którym obraca się na rynku finansowym
[Jajuga, 2007, s. 89-90].
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Aspekt wartoĞci moĪe byü równieĪ rozpatrywany poprzez pryzmat celu,
moĪna wtedy wyróĪniaü wartoĞü uĪytkową oraz wymienną. Przez wartoĞü uĪytkową rozumie siĊ subiektywną miarĊ satysfakcji z korzystania z rzeczy oraz
zdolnoĞü do zaspokojenia konkretnej potrzeby jej uĪytkownika [Maükowiak,
2013, s. 16]. Natomiast wartoĞü wymienna wyraĪona jest poprzez liczbĊ jednostek pieniĊĪnych lub okreĞloną iloĞü innego towaru, jaką nabywcy chcą za dobro
zaoferowaü w procesie wymiany. WartoĞü ta odzwierciedla stosunek, w jakim
dochodzi do wymiany jednego na drugie dobro oraz jest ona zaleĪna od miejsca
i czasu [Korzeb, 2010, s. 115].
RozwaĪając pojĊcie wartoĞci w odniesieniu do wartoĞci przedsiĊbiorstwa
warto zauwaĪyü, Īe na wartoĞü przedsiĊbiorstwa skáadają siĊ wartoĞci materialne i niematerialne, które są zorganizowane funkcjonalnie, aby realizowaü
zadania gospodarcze. WartoĞü przedsiĊbiorstwa jest to suma pieniĊdzy, która
odzwierciedla cennoĞü przedsiĊbiorstwa, jego walory oraz jest ustalona wedáug
okreĞlonej procedury [Pioch, Chmielewski, 2015, s. 117-118]. PrzedsiĊbiorstwa w gospodarce rynkowej – tak jak towary i usáugi – są przedmiotem obrotu. MoĪliwoĞü sprzedaĪy i kupna przedsiĊbiorstw sprawia, Īe mają okreĞloną
wartoĞü. Zakup ich jest inwestycją, poniewaĪ nabywane są w celu osiągniĊcia
okreĞlonych korzyĞci finansowych w przyszáoĞci. Inwestor w związku z zakupem przedsiĊbiorstwa osiąga korzyĞci, które zaleĪą nie tylko od majątku
przedsiĊbiorstwa, które staáo siĊ jego wáasnoĞcią, lecz równieĪ od wielu czynników pozamajątkowych, do których naleĪy m.in.: pozycja rynkowa, lojalnoĞü
i kreatywnoĞü pracowników, lojalnoĞü klientów, lokalizacja czy metody zarządzania. Z tego wynika, Īe kaĪde przedsiĊbiorstwo jest podmiotem, które charakteryzuje siĊ wieloma indywidualnymi cechami, wyróĪniającymi je na tle
innych podmiotów gospodarczych, które funkcjonują na tych samych rynkach
[Janik, PaĨdzior, 2011, s. 235].
Z perspektywy finansowej gáównym celem ekonomicznym związanym
z dziaáaniem przedsiĊbiorstwa jest dąĪenie do maksymalizacji wartoĞci rynkowej. Cel ten utoĪsamiany jest z maksymalizacją wartoĞci dla wáaĞcicieli organizacji, a wiĊc podmiotów, które powoáując przedsiĊbiorstwo do istnienia, angaĪując wáasny kapitaá, pragną osiągnąü wymierne korzyĞci finansowe [GórczyĔska,
2015, s. 351].
DziaáalnoĞü gospodarcza ukierunkowana na realizacjĊ zasadniczego celu
prowadzi do koniecznoĞci identyfikacji kluczowych czynników wpáywających
na wzrost wartoĞci przedsiĊbiorstwa. W literaturze poĞwiĊconej kwestii wartoĞci
przedsiĊbiorstwa moĪna spotkaü siĊ z róĪnymi propozycjami dotyczącymi podziaáu czynników ją determinujących. Czynniki te nazywane są równieĪ noĞni-
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kami, generatorami czy determinantami wartoĞci, a poznanie ich oraz sterowanie
nimi doprowadza do polepszenia efektywnoĞci funkcjonowania organizacji.
Czynniki materialne moĪna podzieliü na aktywa rzeczowe oraz aktywa finansowe. W skáad aktywów rzeczowych wchodzą wszystkie aktywa materialne,
np. budynki, grunty, zapasy, maszyny. Peánią kluczową rolĊ podczas podejmowania decyzji strategicznych, okreĞlając funkcje, jakie firma bĊdzie realizowaü.
Aktywa finansowe obejmują gotówkĊ, inwestycje krótkoterminowe, naleĪnoĞci
krótkoterminowe i Ĩródáa kapitaáu dáuĪnego i akcyjnego. Tworzą one Ĩródáo
kapitaáu, który jest wykorzystywany do tworzenia wartoĞci [Bojnowska, 2010,
s. 445]. Determinanty wchodzące w skáad czynników inwestycyjnych i operacyjnych wpáywają na wartoĞü wolnych przepáywów pieniĊĪnych, natomiast
czynniki finansowe okreĞlają stopĊ oczekiwanego zwrotu. W związku z tym
wolne przepáywy pieniĊĪne są dyskontowane przez koszt kapitaáu. Im niĪszy
koszt kapitaáu, tym wyĪsza wartoĞü bieĪąca przedsiĊbiorstwa [Szczepankowski,
2012, s. 51]. Posiadanie rozbudowanego zaplecza materialnego przedsiĊbiorstwa
w dzisiejszej gospodarce moĪe nie stanowiü o powodzeniu rynkowym. Coraz
bardziej znaczącą pozycjĊ w strukturze aktywów przedsiĊbiorstw zajmują, zatem
zasoby niematerialne.
W literaturze przedmiotu wykorzystuje siĊ zamiennie wiele terminów, które
okreĞlają zasoby niematerialne. Stosowany termin zaleĪny jest od dziedziny
nauki. Termin „wartoĞci niematerialne” jest powszechnie uĪywany w rachunkowoĞci, „kapitaá intelektualny” to domena zarządzania, a „aktywa niematerialne”
bądĨ „aktywa intelektualne” charakteryzowane są przez ekonomiĊ [Bąk, 2008,
s. 102]. WartoĞü niematerialna to jeden z najtrudniejszych obszarów problemowych w rachunkowoĞci. Po czĊĞci wynika to z powodu trudnoĞci z ich zdefiniowaniem. WartoĞci niematerialne to takie, których nie moĪna w Īaden sposób
dotknąü, gdyĪ nie mają one postaci materialnej [Radawiecka, 2012, s. 753].
Aktywa niematerialne speániają pierwszorzĊdną rolĊ we wspóáczesnych
jednostkach gospodarczych. Są one równieĪ przedmiotem wzmoĪonych badaĔ
w dziedzinie finansów, zwáaszcza w rachunkowoĞci. Kwestia ta jest bardzo
istotna, poniewaĪ sprawozdania finansowe nie odzwierciedlają rzeczywistej
sytuacji majątkowo-finansowej przedsiĊbiorstw. RachunkowoĞü w przeciwieĔstwie do zarządzania podlega jednak licznym przepisom prawa. W związku
z tym wartoĞci niematerialne, które są rozpoznawane przez prawo podatkowe
oraz bilansowe są kategorią zdecydowanie wĊĪszą niĪ w ramach nauk o zarządzaniu [Grzybek, 2014, s. 73].
Kapitaá intelektualny to przede wszystkim kapitaá ludzki, czyli: wiedza,
kompetencje, umiejĊtnoĞci. Kapitaá ten zacząá zastĊpowaü zasoby finansowe
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jako potencjaá przewagi konkurencyjnej przedsiĊbiorstwa. Obecnie wzrasta znaczenie organizacji, które potrafią przyciągaü pracowników, którzy są dysponentami wiedzy, gdyĪ w gospodarce niezawodnym i najwaĪniejszym Ĩródáem przewagi konkurencyjnej jest wiedza [Buczko, 2011, s. 136]. Na kapitaá ludzki skáadają siĊ kwalifikacje, doĞwiadczenie, wiedza, kompetencje oraz umiejĊtnoĞci
pracowników i menedĪerów zatrudnionych w przedsiĊbiorstwie. Ze wzglĊdu na
záoĪonoĞü i zmiennoĞü otoczenia rynkowego firmy kwestia kapitaáu ludzkiego
wymaga zdecydowanie szerszego ujĊcia i obejmuje równieĪ nastĊpujące postawy oraz zachowania ludzi:
• uczciwoĞü, lojalnoĞü, utoĪsamianie siĊ z celami organizacji,
• zorientowanie na efekty, wyniki pracy,
• kreatywnoĞü, umiejĊtnoĞü szybkiego uczenia siĊ,
• zorientowanie na potrzeby klienta,
• zaangaĪowanie w pracĊ,
• adaptacyjnoĞü w związku ze zmianami organizacyjnymi,
• motywacja do przekazywania wiedzy innym pracownikom,
• otwartoĞü na innowacje.
Przedstawione powyĪej zachowania ksztaátowane są poprzez osobisty system wartoĞci pracowników, wewnĊtrzne motywy, a takĪe oddziaáywania kultury
organizacyjnej. Na podstawie postaw i zachowania budują oni relacje z klientem
oraz ksztaátują wizerunek firmy [Kaczmarek, Walczak, 2009, s. 250].
Wiedza, doĞwiadczenie oraz umiejĊtnoĞci ludzi, w odróĪnieniu od pozostaáych elementów kapitaáu intelektualnego, nie stanowią wáasnoĞci przedsiĊbiorstwa. Organizacja jest tylko w wiĊkszym bądĨ mniejszym stopniu dysponentem
tego kapitaáu, który moĪe zostaü rozwijany i podtrzymywany. Pracownik moĪe
zachorowaü, odejĞü z firmy, negatywnie wpáywaü na innych pracowników albo
straciü zapaá do pracy. Podsumowując kapitaá ludzki jest trudny do przewidzenia
oraz kontrolowania [Urbanek, 2011, s. 55].

2. Kapitaá intelektualny wĞród determinant wartoĞci
i konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw
Zasadniczym celem przeprowadzonego badania wáasnego, którego wyniki
wykorzystano w niniejszym artykule, byáo wyznaczenie wiodących czynników
kreujących wartoĞü przedsiĊbiorstwa oraz ustalenie znaczenia obszaru aktywów
niematerialnych w strukturze czynników ksztaátujących wartoĞü przedsiĊbiorstwa.
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Wyznnaczniki warrtoĞci przedssiĊbiorstwa podzielono
p
n piĊü kateggorii. Dwie
na
pierwsze związane sąą z czynnikam
mi materialn
nymi i są to: kapitaá rzeczowy oraz
K
trzyy kategorie dotyczą kappitaáu intelektualnego,
kapitaá fiinansowy. Kolejne
tj. kapitaáá ludzki, kapitaá relacyjnyy oraz kapitaá organizacyjny. Na ryss. 1 przedstawiono wskazania dotyczące
d
naj
ajwaĪniejszeg
go wyznacznnika wartoĞcii przedsiĊbiorstwa w opinii resppondentów.

Rys. 1. Wyyznaczniki waartoĞci przedsiiĊbiorstwa w opinii
o
responddnetów (w %))
ħródáo: Baddania wáasne.

ksymalizacjii wartoĞci, ddecydujące
Resppondenci wskkazali, Īe dąąĪąc do mak
ich zdanieem znaczeniie ma kapitaaá ludzki (48,4%), na któóry skáadają siĊ ludzie
wraz z icch umiejĊtnooĞciami, wieddzą oraz doĞĞwiadczeniem
m. Stanowi on niewyczerpalne zasoby, moogące siĊ staale rozwijaü. Coraz wiĊccej firm dąĪyy do tego,
p
m przez poteencjalnych najlepszych pracowników
p
w jako ideaby byü postrzeganym
alne oraz wyjątkowe miejsce praacy. WaĪnym
m czynnikiem
m jest równiieĪ kapitaá
p
tw do speániienia oczerelacyjny (22,2 %), kttóry wiąĪe siiĊ z chĊcią przedsiĊbiors
kiwaĔ kliientów oraz zapewnieniaa najwyĪszeego poziomuu satysfakcji, co moĪe
skutkowaü lojalnoĞciąą wobec marrki bądĨ firm
my. SpoĞród piĊciu wyznnaczników
z
kapitaáá rzeczowy – 4,0%. Niee dyskredytuuje to jego
najsáabiej oceniony zostaá
w
raczeej z przeĞwiiadczenia, Īee albo firmy (zwáaszcza MĝP) nie
sensu, a wynika
mają szannsy na znaczzne inwestyccje w tym ob
bszarze, alboo ocena ta jeest spowodowana poszukiwanie
p
em obszaru, który daje szzansĊ na wyyróĪnienie siĊĊ w innym
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niĪ klasycczne obszarzze. W badanniu uwzglĊdniono ponaddto skalĊ proowadzonej
dziaáalnoĞĞci (rys. 2).

u
em skali dziaáaalnoĞci (%)
Rys. 2. Wyyznaczniki waartoĞci przedsiiĊbiorstwa z uwzglĊdnienie
ħródáo: Baddania wáasne.
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NiezaleĪnie od wielkoĞci
w
przeedsiĊbiorstw
wa. Kapitaá
jest najwaĪniejszą deeterminantą tworzenia wartoĞci
r
zyskiwaá na zn
naczeniu w grupie mikrroprzedsiĊrelacyjny (30,3%) i rzeczowy
biorstw, zaĞ
z systemy informatyczne, marka, patenty
p
i znaaki towarowee w przedsiĊbiorstw
wach o Ğrednniej skali dziiaáalnoĞci. MoĪe
M
to wynnikaü z pozioomu i charakteru wdraĪanych
w
rozwiązaĔ o innowacyjjnym charakkterze, wym
magających
znacznychh nakáadów, co skáania do chĊci ob
bjĊcia ochronną opracowaanych rozwiązaĔ i czerpania koorzyĞci zwiąązanych z dy
ysponowaniaa tytuáem praawnym do
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noĞü finansow
wa, wartoĞüü aktywów
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netto czy Ğrodki pieniiĊĪne to aktyywa materialne wpáywajjące na wartooĞü przedwa, czĊĞciej wskazywane
w
m
i Ğreddnich.
siĊbiorstw
w firmach maáych
Charrakteryzując badane zaggadnienie, zwrócono takkĪe uwagĊ na rodzaj
prowadzoonej dziaáalnooĞci (rys. 3).
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Rys. 3. Wyyznaczniki waartoĞci przedsiiĊbiorstwa z podziaáem
p
na rodzaj
r
prowaddzonej
dziiaáalnoĞci przeedsiĊbiorstwa (%)
ħródáo: Baddania wáasne.
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Rys. 4. Znnaczenie elemeentów skáadow
wych wpáywajjących na kappitaá intelektuaalny
w opinii
o
responddentów (%)
ħródáo: Baddania wáasne.
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Kapiitał intelektuualny, a w szczególnoścci kapitał luudzki, jest eelementem
przedsiębiorstwa, któóry może staanowić elem
ment budowaania trwałej przewagi
5
konkurenccyjnej (rys. 5).

Nota:
ś
znaczennie; 3 – ma dużże znaczenie;
0 – nie ma znaczenia; 1 – ma małe znaczzenie; 2 – ma średnie
4 – ma barddzo duże znaczeenie.

Rys. 5. Znnaczenie wybraanych elemenntów w kreowaaniu przewagii konkurencyjnej
Źródło: Baddania własne.
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Rys. 6. Eleementy współtworzące warttość przedsięb
biorstwa trudnne do powielennia przez
konnkurencje (%))
Źródło: Baddania własne.
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Podsumowanie
WartoĞü wspóáczesnych przedsiĊbiorstw moĪna rozpatrywaü z perspektywy
wielu czynników ją wspóátworzących. Znaczenie kapitaáu intelektualnego
i wchodzącego w jego skáad m.in. kapitaáu ludzkiego nie traci na znaczeniu.
Z uwagi na chĊü wyróĪnienia siĊ na rynku przy jednoczesnym ograniczeniu
posiadanych zasobów, szczególnie w firmach o maáej skali dziaáania, zasoby
ludzkie mogą stanowiü atut w rywalizacji rynkowej. NiezaleĪnie jednak od skali
dziaáalnoĞci czy branĪy, szeroko rozumiany kapitaá intelektualny staje siĊ coraz
bardziej cenny, a wyszukiwanie pracowników oraz systemy motywowania bĊdą
w jeszcze wiĊkszym stopniu orientowane na pozyskanie cennego pracownika,
przywiązanie go do firmy i czerpanie dáugookresowych korzyĞci. Wiele przedsiĊbiorstw uznaje utratĊ pracownika za zjawisko niepoĪądane, przynoszące straty, generujące dodatkowe koszty. Podczas gdy know-how, marka i inne elementy kapitaáu intelektualnego pozostają pod kontrolą przedsiĊbiorstwa, są z nim
powiązane instrumentami prawnymi, pracownik z uksztaátowaną wiedzą, pozyskanymi umiejĊtnoĞciami, doĞwiadczeniami, rozwija siĊ i moĪe przyczyniaü siĊ
do wzrostu wartoĞci np. konkurencyjnego przedsiĊbiorstwa. Stąd takĪe i w tym
przypadku podejmowane są inicjatywy umowne, klauzule, mające w zamyĞle
uchroniü przedsiĊbiorstwo przez konsekwencjami wykorzystania kompetencji
kapitaáu ludzkiego przez konkurencjĊ.
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INTELLECTUAL CAPITAL
AND THE MARKET VALUE OF ENTERPRISES
Summary: Higher expectations of customers, similar product assortment and increasing
competition, cause a decrease in the role of traditional factors associated with tangible
assets for the growing importance of intangible assets. In order to maximise the company
value, respondents indicated huge importance of knowledge and skills, as the most important components of intellectual capital. It cannot be simply replicate, moreover, they
are closely to the employee and not the company, thus explain their importance in creating competitive advantage. Large enterprises indicate a chance to gain market advantage
over its rivals in the area of the promotional activities, using well-known brand and –
most of all – the ability to offer an attractive price offer. SMEs enterprises looking for
sources of its competitiveness in other the area related to human resources, customer
relationship.
Keywords: enterprise, value, intellectual capital, human capital.

