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S t r e s z c z e n i e: W artykule podjêto próbê zbadania wp³ywu wykorzystania technologii informacyjnych i kapita³u intelektualnego na konkurencyjnoœæ. Postawiono tezê, ¿e w oparciu
o same IT nie jest siê w stanie efektywnie zbudowaæ przewagi konkurencyjnej. Starano siê
wykazaæ komplementarnoœæ technologii informacyjnych z kapita³em intelektualnym.

1. Wstêp
Konkurencja przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w gospodarkach opartych na wolnorynkowych mechanizmach jest czymœ naturalnym. To, ¿e przedsiêbiorstwa konkuruj¹ miêdzy sob¹ o zasoby, których iloœæ jest ograniczona to coœ oczywistego.
Przedsiêbiorstwa chc¹ przeœcign¹æ konkurencjê tworz¹c dobrej jakoœci produkty,
obni¿aj¹c cenê, koszty etc.
W artykule starano siê poszukaæ Ÿród³a konkurencyjnoœci. Przeanalizowaæ co
jest jej si³¹ sprawcz¹, motorem dzia³ania, co stanowi oparcie dla budowy przewagi konkurencyjnej w firmie. Obecnie budowa przewagi konkurencyjnej w du¿ej
mierze opiera siê na mo¿liwoœci dysponowania informacj¹, jej przetwarzaniem
i przesy³aniem. Do realizacji tego celu niezbêdna zdaje siê byæ infrastruktura IT
oraz wiedza. Jak wynika z dotychczas prowadzonych badañ istnieje zale¿noœæ
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miêdzy inwestycjami w IT oraz wzrostem wydajnoœci czy produktywnoœci
(Kwiatkowska, 2004). Jednak czy budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu
o IT jest trwa³a, jeœli tak, to na jak d³ugi okres mo¿na byæ w jej posiadaniu. Jeœli
nie, to czy rolê uzupe³niaj¹c¹ w budowie tej przewagi bêdzie odgrywa³ kapita³
intelektualny (KI)?

2. Infrastruktura IT podstaw¹ efektywnego wykorzystania KI
w gospodarkach opartych na wiedzy
Œrodki ICT (Information and Communications Technologies) to technologie
s³u¿¹ce do zbierania, przechowywania, przetwarzania, przesy³ania i prezentacji informacji w postaci tekstowej, jak i w postaci dŸwiêku czy obrazu (Kasprzak,
2006).
Rozwój œrodków informacyjnych nast¹pi³ w ubieg³ym wieku. By³ tak dynamiczny, ¿e wprowadzono pojêcie rewolucji informatycznej. W okresie od 1990
roku do pocz¹tku 2006 roku liczba komputerów wzros³a z oko³o 160 tys. do 450
mln1.
Jednak budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o izolowane u¿ywanie IT
przynosi bardzo ma³e korzyœci. Dopiero gdy œrodki informatyczne po³¹czone zostaj¹ w sieæ rosn¹ ich mo¿liwoœci (Tansey, 2003; Soete, Weel, 2005). Mo¿liwoœci
te dotycz¹ komunikacji pomiêdzy podmiotami sieci. Liczba mo¿liwych po³¹czeñ
jednego u¿ytkownika z pozosta³ymi jest równa n – 1, gdzie n to liczba u¿ytkowników sieci. Prawo Metcalfa mówi o kwadratowym przyroœcie wzrostu wartoœci
sieci n2 – n. Ta zale¿noœæ obrazuje mo¿liw¹ liczbê wszystkich kombinacji
po³¹czeñ miêdzy elementami sieci (Soete, Weel, 2005).
Wartoœæ sieci
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Rys. 1. Zale¿noœæ pomiêdzy liczb¹ u¿ytkowników a wartoœci¹ sieci
 r ó d ³ o: opracowanie w³asne.
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Liczba hostów pod³¹czonych do Internetu; www.zakon.org/robert/internet/timeline
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Jak wynika z rysunku 1 wartoœæ sieci wraz ze wzrostem liczby jej u¿ytkowników roœnie kwadratowo. Oznacza to, ¿e mo¿liwoœci komunikacji pomiêdzy u¿ytkownikami sieci staj¹ siê bardziej elastyczne dziêki potencjalnej mo¿liwoœci komunikacji ka¿dego z ka¿dym. Organizacje dostrzegaj¹ ten fakt i w zwi¹zku z tym
liczba przedsiêbiorstw posiadaj¹cych dostêp do Internetu w gospodarkach stale
roœnie.
O potencjale wykorzystania sieci do przesy³ania informacji œwiadczy dynamiczny rozwój stron internetowych. Podczas gdy liczba komputerów pod³¹czonych do Internetu w 2006 roku wynosi³a prawie 0,5 mld to w tym samym czasie
liczba stron www stanowi³a 1/5 liczby komputerów pod³¹czonych do Internetu
(rys. 2).

Rys. 2. Liczba stron www w latach 1996–2006
 r ó d ³ o: Carr, 2003.

3. Œrodki IT – stan obecny i prognozy
Jak wynika z przeprowadzonych wy¿ej analiz, w sferze tej tkwi jeszcze du¿y
potencja³ rozwojowy. Wniosek taki mo¿na wysun¹æ na podstawie twierdzenia, ¿e
rozwój infrastruktury IT posiada cechy systemu z nasyceniem. Naturalny postêp
w rozwoju spo³eczeñstw informacyjnych, w których tzw. twarda infrastruktura
(w postaci hardware) osi¹gnie poziom nasycenia. Obecnie na 1 komputer przypada 12 osób w skali globu. Gdy liczba komputerów osi¹gnie pewien pu³ap nasycenia, póŸniejsze przyrosty bêd¹ ju¿ znacznie mniejsze (rys. 3 poziom L). Kwesti¹
sporn¹ mo¿e pozostawaæ wartoœæ parametru L. Poniewa¿ komputery staj¹ siê coraz bardziej osobiste i mobilne mo¿na siê zatem spodziewaæ, ¿e liczba nasycenia
rynku bêdzie oscylowa³a w okolicach liczby mieszkañców ziemi lub nieco j¹
przewy¿szy z uwagi na fakt, ¿e ta sama osoba posiada dostêp do kilku komputerów, np.: prywatnego, w miejscu pracy, w punktach informacyjnych, kafejkach
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etc. Jednak zale¿y to tak¿e od krajów rozwijaj¹cych siê czy zdo³aj¹ siê uporaæ ze
swoimi problemami, które dotycz¹ nie problemów spo³eczeñstw informacyjnych,
lecz problemów z zorganizowaniem zaspokojenia podstawowych potrzeb swoich
obywateli, przestarza³ej struktury spo³ecznej2 i innych.

Rys. 3. Przyk³adowy przebieg krzywej logistycznej
 r ó d ³ o: http://neur.am.put.poznan.pl/is/6.html.

O znaczeniu œrodków IT w budowie przewagi konkurencyjnej, pisali Brynjolfsson i Hitt w swojej pracy z roku 1996 (Brynjolfsson, Hitt, 1996). Stwierdzili,
¿e œrodki informatyczne pomagaj¹ zwiêkszyæ produktywnoœæ i przyczyniaj¹ siê
do wzrostu konkurencyjnoœci3. Rzeczywistoœæ potwierdza tê tezê. Jak wynika
z raportu opublikowanego przez World Economic Forum w czo³ówce pañstw,
których gospodarki zosta³y uznane za najbardziej konkurencyjne znajduj¹ siê te
kraje, których stopieñ penetracji Internetu przez firmy jest najwy¿szy (The Global..., 2007). Rysunek 4 przedstawia dane dotycz¹ce udzia³u firm posiadaj¹cych
dostêp do Internetu w wybranych krajach.
W Polsce stopieñ penetracji Internetu przez firmy zatrudniaj¹ce powy¿ej
10 osób siêga ponad 85%4. Taki wynik lokuje Polskê nieco poni¿ej œredniej dla
15 krajów UE. Najni¿szy stopieñ penetracji Internetu przez przedsiêbiorstwa ma
miejsce w krajach nowo przyjêtych – Bu³garii i Rumunii. Lecz dynamiczny rozwój dostêpu do Internetu w tych krajach pozytywnie wp³ywa na odrabianie przez
nich zaleg³oœci.

2

Nie tylko pañstwa tzw. trzeciego œwiata maj¹ przestarza³¹ strukturê spo³eczn¹ (przerosty zatrudnionych w rolnictwie czy przemyœle i s³abo rozwiniête us³ugi). Pañstwa, których znaczn¹ czêœæ
dochodu narodowego stanowi¹ wp³ywy ze sprzeda¿y surowców naturalnych (np. ropy naftowej) nie
rozwi¹zuj¹ na bie¿¹co swoich problemów strukturalnych w zwi¹zku z czym narasta problem, z którym bêd¹ musia³y zmierzyæ siê w przysz³oœci, gdy surowiec, którym handluj¹ przestanie byæ strategicznym.
3
Zestawienie badañ potwierdzaj¹cych zale¿noœæ pomiêdzy wzrostem produktywnoœci czy gospodarczym a inwestycjami w IT podaje: Kwiatkowska, 2004.
4
Wed³ug badañ GUS z 2006 roku 89% polskich przedsiêbiorstw posiada dostêp do Internetu.
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Rys. 4. Odsetek firm zatrudniaj¹cych powy¿ej 10 osób posiadaj¹cych dostêp do Internetu
 r ó d ³ o: Eurostat

Innym wskaŸnikiem charakteryzuj¹cym rozwój infrastruktury informatycznej
jest udzia³ wydatków na technologie informacyjne jako procentowy udzia³
w PKB. Rysunek 5 przedstawia wydatki na IT w wybranych krajach.
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Rys. 5. Wydatki na IT jako odsetek PKB
 r ó d ³ o: Eurostat.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wydatki na IT w krajach wysoko rozwiniêtych
oscyluj¹ w okolicach 3–4% PKB. W Szwajcarii, Finlandii i Szwecji poziom wydatków na IT nieco przewy¿szy³ 4% PKB i by³ najwy¿szy wœród pañstw œwiata.
Podobnie ma siê sytuacja z dostêpem do Internetu przez przedsiêbiorstwa
dzia³aj¹ce na terytorium tych pañstw. Od 96% w Szwecji do 97% w Finlandii posiada dostêp do Internetu (Eurostat).
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Je¿eli bli¿ej przyjrzymy siê wydatkom na inwestycje w IT, to mo¿na wywnioskowaæ, ¿e inwestycje w technologie informacyjne przyczyniaj¹ siê do wzrostu
PKB. Rysunek 6 obrazuje zale¿noœæ pomiêdzy wartoœci¹ PKB na jednego mieszkañca a odsetkiem PKB przeznaczanym na inwestycje w IT.

Rys. 6. Odsetek PKB przeznaczany na inwestycje w IT a wartoœæ PKB na mieszkañca z uwzglêdnieniem parytetu si³y nabywczej (PPP) w wybranych krajach
 r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostat i Worldbank z roku 2005.

Wartoœæ wyliczonego wspó³czynnika korelacji, dla przedstawionych zmiennych, wynosi r = 0,788, co oznacza istnienie silnej zale¿noœci miêdzy badanymi
cechami. Zatem na podstawie przeprowadzonych obliczeñ mo¿na stwierdziæ, ¿e
istnieje silna wspó³zale¿noœæ pomiêdzy inwestycjami w technologie informatyczne a wartoœci¹ PKB.
Polska przeznacza na inwestycje w IT tak¹ sam¹ czêœæ swojego dochodu jak
£otwa czy Portugalia. Podczas gdy PKB na mieszkañca na £otwie by³ prawie
identyczny z polskim, to w Portugalii by³ o po³owê wy¿szy.
Powstaje zatem pytanie o efektywnoœæ wykorzystania IT w krajach takich, jak:
Rumunia, Polska, £otwa, S³owacja, Wêgry, Estonia, Litwa czy Czechy. S¹ to kraje by³ego bloku komunistycznego, w których gospodarka rynkowa niedawno siê
odrodzi³a, zatem budowa spo³eczeñstwa informacyjnego jest jeszcze w stosunkowo wczesnym stadium.
Przewaga konkurencyjna, jak¹ udaje siê zbudowaæ poprzez wykorzystanie nowych technologii IT jest nietrwa³a. Wynika to z faktu szybkiego starzenia siê
technologii IT oraz z tzw. „cyklu replikacji technologii” (Carr, 2004). Jest to
czas, którego potrzebuj¹ konkurenci, aby wyrównaæ poziom swojej infrastruktury
informatycznej do lidera rynkowego. Ten czas jest coraz krótszy przez co przewaga konkurencyjna wynikaj¹ca ze stosowania kosztownych, nowoczesnych œrodków jest coraz bardziej krótkotrwa³a. Potwierdzeniem tej tezy jest zapewne fakt,
¿e w krajach, w których dostêp do technologii informacyjnych jest niewielki dy-
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namika jego wzrostu jest bardzo wysoka i kszta³tuje siê na poziomie kilkuset procent rocznie5.

4. Kapita³ intelektualny jako niezbêdny zasób
w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Funkcjê jednego z filarów, w oparciu o który mo¿na budowaæ przewagê konkurencyjn¹ bêdzie spe³nia³ kapita³ intelektualny. Kapita³ rozumiany jako koncentracja energii ekonomicznej w przedmiocie (Dobija, 2006) w tym przypadku
energii w postaci wartoœci intelektualnych – wiedzy, umiejêtnoœci, zdolnoœci percepcji etc. To dziêki niemu mo¿liwe jest twórcze i efektywne wykorzystanie infrastruktury IT. Tym niemniej i on wymaga uzupe³niania w postaci poszerzania
wiedzy czy kszta³cenia, dziêki czemu mo¿liwe staje siê zachowanie luki pomiêdzy tym jakimi zasobami dysponuje konkretne przedsiêbiorstwo a otaczaj¹ca je
konkurencja.
Jakoœæ poszczególnych elementów sieci decyduje w znacznym stopniu o tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Poniewa¿ przez sieæ g³ównie przep³ywaj¹ informacje, a za tworzenie informacji odpowiedzialne s¹ zazwyczaj zasoby ludzkie, to
jakoœæ tych informacji zale¿y od jakoœci kapita³u intelektualnego zasobów ludzkich. W takim systemie przewagê zdobywa w³aœnie ten, którego kapita³ intelektualny posiada wiêksz¹ wartoœæ i potrafi go u¿yæ w odpowiedniej sytuacji do rozwi¹zywania problemów.
KI – definiowany jest ró¿nie. Klasyczna ju¿ definicja ujmuje go jako ró¿nicê
miêdzy wartoœci¹ rynkow¹ firmy a wartoœci¹ ksiêgow¹. Inne sposoby jego wyceny podaje Dobija (2006), Antczak (2004) i Soko³owska (2005). Jednak w artykule nie zajmowano siê wycen¹ KI, lecz jego wp³ywem na podnoszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa. Oczywiœcie, czym wy¿sza jego wartoœæ w danym
przedsiêbiorstwie, tym potencjalnie bardziej konkurencyjna staje siê firma.
Standardowym ju¿ przyk³adem firm uzale¿niaj¹cych swój rozwój od rozwoju
pracowników s¹ np. Google czy Microsoft. Przedsiêbiorstwa te intensywnie inwestuj¹ w rozwój kapita³u intelektualnego swoich pracowników. Zw³aszcza firma
Google, która zosta³a og³oszona najlepszym pracodawc¹ na rok 2007 wed³ug rankingu magazynu Fortune6, dba o kompleksowy rozwój swoich pracowników.
Oprócz szkoleñ zapewnia im wszelkie niezbêdne us³ugi w postaci posi³ków, dostêpu do us³ug sportowych, opieki zdrowotnej i wielu innych udogodnieñ. Pracownicy spêdzaj¹ a¿ 20% czasu pracy na przygotowywaniu niezale¿nych projektów. Dziêki stosowanym przez firmê metodom istnieje mo¿liwoœæ podniesienia
kreatywnoœci zasobów ludzkich.
5
6

http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2007/snapshots/1.html
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5. Podsumowanie i wnioski
Jak wynika z przeprowadzonych powy¿ej rozwa¿añ starano siê wykazaæ, ¿e do
skutecznej budowy przewagi konkurencyjnej nie wystarcz¹ choæby najnowoczeœniejsze œrodki informatyczne, je¿eli u¿ytkowane s¹ do czystego przetwarzania danych. Prawdziw¹ wartoœæ posiadaj¹ dopiero po³¹czone w sieæ, co powoduje
wzrost ich wartoœci. Lecz i to nie jest wystarczaj¹cym warunkiem do zbudowania
efektywnej przewagi konkurencyjnej. Podstawê stanowi¹ zasoby ludzkie wyposa¿one w odpowiedni potencja³ intelektualny – kapita³ intelektualny. Natomiast
œrodki IT s¹ tylko narzêdziem, dziêki któremu mo¿liwa jest sprawna komunikacja, wymiana wiedzy i doœwiadczeñ pomiêdzy poszczególnymi osobami.
Z kolei sam kapita³ intelektualny jest w³asnoœci¹ zasobu ludzkiego. Aby go
odpowiednio spo¿ytkowaæ musi istnieæ w organizacji odpowiedni system, dziêki
któremu pracownicy zechc¹ wykorzystaæ swój KI do realizacji celów organizacji.
Jeœli system motywacyjny jest nieadekwatny w stosunku do okreœlonej grupy zasobów ludzkich to kompetencje pozostan¹ uœpione.
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Information Technologies and Intellectual Capital as Pillars in Building
Competitive Advantage
S u m m a r y. This work shows an attempt to research an influence that Information Technologies and Intellectual Capital together have on competitiveness. The main thesis is that IT is
not as strong in building competitive advantages, as when used together with IC. In this article attempts have been made to show complementarities of Information Technologies and Intellectual Capital.
Carrying on this issue the author shows some indexes the most competitive countries and
was looking for correlation between them and expenditure on the IT.
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