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KAPITAŁ INTELEKTUALNY
JAKO AKCELERATOR NOWEJ EKONOMII
(TABLICE KORELACYJNE, PRACOWNICY KLUCZOWI)
Streszczenie: Wieloaspektowe badania empiryczne prowadzone w regionie Podkarpacia
wskazują, że kapitał intelektualny MŚP nie pełni w zasadniczym stopniu roli stargetowej.
Pozwala to na sformułowanie opinii, że w badanym regionie, mało innowacyjnym per saldo,
trudne będzie realizowanie strategii escaping forward (kreatywna ewolucja, również o charakterze reinspiring) przez znaczącą grupę MŚP, która z założenia powinna być trwałą częścią
wysoko rozwiniętego biznesu (również w formie bifurkacji).
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, tablice korelacyjne, bifurkacja, pracownicy kluczowi.

1. Wstęp
Problematyka podjęta w niniejszym tekście sprowadza się do oceny roli kapitału
intelektualnego(KI) w MŚP oraz oceny stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ma ona kilka ważnych i przebiegających na różnych płaszczyznach aspektów.
Poprawa innowacyjności pracowników, szczególnie kluczowych, głównie z pokolenia Y, zaliczana jest do bardzo istotnych. W tym celu wykorzystuje się między innymi nowoczesne instrumenty, np. tablice korelacyjne, narzędzia stosowane
w coachingu lub PROMEETE.

2. Rola sektora MŚP w innowacyjnym rozwoju kraju
(wybrane ogólne wnioski z zrealizowanych badań)
Badania1 prowadzone w naszym kraju w latach 2010-2012 wykazały, że instytucje
działające w otoczeniu podmiotów zorganizowanych nie zawsze są ukierunkowane
1
Cele badań, hipotezy i rezultaty zawarte są w: K.W. Krupa, A. Mazurkiewicz, P. Pudło, Kapitał
intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego, UR Rzeszów, 2012.
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na priorytetowe traktowanie przedsięwzięć prowadzących do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, mimo że taka koncepcja wydaje się najbardziej uzasadniona ze
względu na lewarową rolę sektora MŚP w innowacyjnym rozwoju kraju. Wprawdzie
relacje CEO tego sektora z instytucjami otoczenia biznesowego są stosunkowo silne (zwłaszcza gdy chodzi o właścicieli innowacyjnych podmiotów gospodarczych),
lecz ich efekty są mało kreatywne, jeśli za takie przyjąć poprawę wykorzystania
dostępnych zasobów czy redesigning biznesu. Przyczyną może być „fragmenta
ryczność” inspiracyjnego wpływu tych instytucji, polegająca głównie na wypełnianiu przez każdą z nich jedynie swoich statutowych zadań, które nie są jednak wystarczająco skoordynowane w realiach otwartej ekonomii i dlatego nie prowadzą do
osiągania wspólnych celów (forsite), np. klasy win-win lub sustained development.
Prowadzi to do wniosku, że w wielu regionach, szczególnie mało innowacyjnych
per saldo, trudne będzie realizowanie strategii escaping forward – EF (kreatywna ewolucja, również o charakterze reinspiringu)przez znaczącą grupę MŚP, np. P&M s.c.
Jednak we współczesnych realiach dynamicznego otoczenia powinny być one z założenia trwałą częścią wysoko rozwiniętego biznesu (często w formie bifurkacji).
W tym kontekście podstawowy problem badawczy sprowadza się zwykle do
odpowiedzi na pytanie o adekwatną do cech polskiego przemysłu, długookresową koncepcję rozwoju MŚP, pozwalającą na zapewnienie temu sektorowi trwałej
konkurencyjności na globalizującym się rynku. Dającą im równocześnie możliwość pełniejszego niż dotąd wykorzystania posiadanych zasobów i uwzględniającą
ważne znaczenie stargetowych cech kapitału intelektualnego, szczególnie z grupy
pracowników kluczowych dla określonego podmiotu gospodarczego. O istotności
lewarowej roli kapitału intelektualnego (nawet klasy pro-am) we współczesnych
strategiach EF najlepiej świadczą kreatywne rozwiązania korporacji TATA, w tym
głównie: TBEM, BEBP a szczególnie GCM oraz Think LABS India.

3. Tablice korelacyjne kapitału intelektualnego
Założenia badania kwantyfikacji i stratyfikacji współczesnej roli KI można przedstawić w tablicach korelacyjnych. Tabela 1 zawiera kodyfikację cech ilościowych
badanych kwantyfikatorów dla trzech składników kapitału intelektualnego.
Tabela 2 przedstawia korelacje między elementami kapitału ludzkiego dla N = 30.
Poszczególne pola tej tabeli zawierają współczynniki korelacji liniowej Pearsona2
2
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona rp jest wykorzystywany do badania siły związku liniowego pomiędzy cechami X i Y. Można go wyznaczać dla skali interwałowej, o ile rozkład badanych
cech jest rozkładem normalnym

rp =

∑

∑

n

=i

n
i =1

( xi − x )( yi − y )

( xi − x ) 2 ∑ i 1 (yi − y ) 2
1=
n

,

gdzie xi, yi– kolejne pomiary cechy X i Y, x , y – średnia cechy X i cechy Y, n – liczebność próby.
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wraz z odpowiadającymi im wartościami p-value. Współczynniki pogrubione są statystycznie zasadnicze dla poziomu istotności α = 0,05. Oznacza to, że pomiędzy tymi
elementami kapitału ludzkiego występuje statystycznie istotna liniowa korelacja.
Tabela 1. Struktura kapitału intelektualnego (cechy ilościowe)

Elementy
kapitału
ludzkiego

Udział pracowników kluczowych w ogólnej liczbie zatrudnionych

X1

Odsetek pracowników z wykształceniem podstawowym i średnim

X2

Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym

X3

Doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych < 5 lat

X4

Doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych 5-10 lat

X5

Doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych > 5 lat

X6

Długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych
< 2 lat

X7

Długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych
2-5 lat

X8

Długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych
> 5 lat

X9

Odsetek pracowników kluczowych, którzy odeszli w ciągu roku
z przedsiębiorstwa, w odniesieniu do stanu zatrudnienia na początku roku

X 10

Odsetek pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do
pełnienia określonych funkcji w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa

X11

Odsetek osób dysponujących wszystkimi niezbędnymi narzędziami pracy
umożliwiającymi sprawną realizację zadań

Y1

Elementy
Odsetek procesów, w których obowiązują standardy
kapitału
organizacyjnego Liczba patentów i praw autorskich w ostatnich trzech latach
(strukturalnego)
Odsetek osób korzystających w pracy z komputera (przynajmniej raz
w tygodniu)
Elementy
kapitału
rynkowego

Y2
Y3
Y4

Odsetek nowych produktów wprowadzonych na rynek w ciągu ostatnich
pięciu lat w ogólnej liczbie produktów

Z1

Udział stałych dostawców w ogólnej liczbie dostawców

Z2

Źródło: A. Zielińska, K. Augustyn na podstawie kwestionariusza ankietowego.

A. Zielińska i K. Augustyn przyjmują następujące przedziały wartości bezwzględnej | r |, które określają siłę korelacji:
• 0 – 0,2 – bardzo słaby związek liniowy,
• 0,2 – 0,4 – słaby związek liniowy,
• 0,4 – 0,6 – umiarkowany związek liniowy,
• 0,6 – 0,8 – silny związek liniowy,
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Tabela 2. Korelacje między elementami kapitału ludzkiego (N = 30) (pogrubione współczynniki korelacji są istotne dla α = 0,05)
1

p= ---

X11

X10

0,12 p=0,527 0,25 p=0,185 -0,25 p=0,185 0,53 p=0,003 -0,14 p=0,468 -0,22 p=0,246 0,69 p=0,000 0,00 p=0,985 -0,34 p=0,070

X9

0,19 p=0,311 -0,33 p=0,079 0,33 p=0,079 -0,43 p=0,018 -0,42 p=0,021 0,66 p=0,000 -0,57 p=0,001 -0,87 p=0,000

X8

-0,20 p=0,280 0,27 p=0,157 -0,27 p=0,157 0,16 p=0,412 0,51 p=0,004 -0,57 p=0,001 0,09 p=0,621

X7

-0,05 p=0,809 0,22 p=0,248 -0,22 p=0,248 0,61 p=0,000 -0,01 p=0,965 -0,39 p=0,032

X6

0,09 p=0,651 -0,27 p=0,149 0,27 p=0,149 -0,45 p=0,013 -0,77 p=0,000

X5

-0,34 p=0,066 0,08 p=0,689 -0,08 p=0,689 -0,22 p=0,240

X4

0,35 p=0,061 0,31 p=0,099 -0,31 p=0,099

X3

-0,15 p=0,430

-1

p= ---

1

p= ---

-0,31 p=0,099 -0,08 p=0,689 0,27 p=0,149 -0,22 p=0,248 -0,27 p=0,157 0,33 p=0,079 -0,25 p=0,185 0,54 p=0,002 X3

X2

0,15 p=0,430

1

p= ---

-1,00

p= ---

0,31 p=0,099 0,08 p=0,689 -0,27 p=0,149 0,22 p=0,248 0,27 p=0,157 -0,33 p=0,079 0,25 p=0,185 -0,54 p=0,002 X2

1

p= ---

X1

p= ---

p= ---

p= ---

p= ---

p= ---

p= ---

p= ---

-0,47 p=0,009 X10

-0,34 p=0,070 0,17 p=0,361 X9

-0,87 p=0,000 0,00 p=0,985 0,01 p=0,963 X8

0,09 p=0,621 -0,57 p=0,001 0,69 p=0,000 -0,37 p=0,044 X7

-0,39 p=0,032 -0,57 p=0,001 0,66 p=0,000 -0,22 p=0,246 0,07 p=0,722 X6

-0,77 p=0,000 -0,01 p=0,965 0,51 p=0,004 -0,42 p=0,021 -0,14 p=0,468 0,18 p=0,347 X5

-0,22 p=0,240 -0,45 p=0,013 0,61 p=0,000 0,16 p=0,412 -0,43 p=0,018 0,53 p=0,003 -0,35 p=0,055 X4

0,15 p=0,430 -0,15 p=0,430 0,35 p=0,061 -0,34 p=0,066 0,09 p=0,651 -0,05 p=0,809 -0,20 p=0,280 0,19 p=0,311 0,12 p=0,527 -0,10 p=0,607 X1
X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

Źródło: A. Zielińska, K. Augustyn w programie STATISTICA na podstawie wyników uzyskanych z ankiet.
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0,8 – 1 – bardzo silny związek liniowy,
r = 1 – zależność korelacyjna przechodzi w zależność funkcyjną.
Prowadzona przez nich analiza empiryczna wskazuje, że pomiędzy następującymi cechami kapitału ludzkiego występuje istotna statystycznie zależność:
• odsetek pracowników z wykształceniem podstawowym i średnim (X2) i odsetek
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do pełnienia określonych funkcji w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa (X11) – umiarkowana
ujemna zależność,
• odsetek pracowników z wykształceniem wyższym (X3) i odsetek pracowników
posiadających odpowiednie kwalifikacje do pełnienia określonych funkcji w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa (X11) – umiarkowana dodatnia zależność,
• doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych < 5 lat (X4)
i doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych > 5 lat (X6) –
umiarkowana ujemna zależność,
• doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych < 5 lat (X4)
i długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych < 2 lat
(X7) – silna dodatnia zależność,
• doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych < 5 lat (X4)
i długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych > 5 lat
(X9) – umiarkowana ujemna zależność,
• doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych < 5 lat (X4)
i odsetek pracowników kluczowych, którzy odeszli w ciągu roku z przedsiębiorstwa w odniesieniu do stanu zatrudnienia na początku roku (X10) – umiarkowana dodatnia zależność,
• doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych 5-10 lat (X5)
i doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych > 5 lat (X6)
– silna ujemna zależność,
• doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych 5-10 lat (X5)
i długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych > 5 lat
(X9) – umiarkowana ujemna zależność,
• doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych > 5 lat (X6)
i długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych > 5 lat
(X9) – silna dodatnia zależność,
• długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych < 2 lat
(X7) i długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych >
5 lat (X9) – umiarkowana ujemna zależność,
• długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych < 2 lat
(X7) i odsetek pracowników kluczowych, którzy odeszli w ciągu roku z przedsiębiorstwa, w odniesieniu do stanu zatrudnienia na początku roku (X10) – silna
dodatnia zależność,
•
•
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•

•

•

długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych < 2 lat
(X7) i odsetek pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do pełnienia określonych funkcji w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa (X11) – słaba
ujemna zależność,
długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych 2-5 lat
(X8) i długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych >
5 lat (X9) – bardzo silna ujemna zależność,
odsetek pracowników kluczowych, którzy odeszli w ciągu roku z przedsiębiorstwa w odniesieniu do stanu zatrudnienia na początku roku (X10) i odsetek pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do pełnienia określonych
funkcji w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa (X11) – umiarkowana ujemna zależność.

Tabela 3. Korelacje między elementami kapitału organizacyjnego (N = 43)
(pogrubione współczynniki korelacji są istotne dla α = 0,05)

Y1
Y2
Y3
Y4

Y1

Y2

Y3

Y4

1

#0,55

0,03

0,34

p = ---

p = 0,000

p = 0,833

p = 0,028

0,55

1

0,20

0,01

p = ,000

p = ---

p = 0,203

p = 0,945

0,03

0,20

1

0,13

p = 0,833

p = 0,203

p = ---

p = 0,418

0,34

0,01

0,13

1

p = 0,028

p = 0,945

p = 0,418

p = ---

Źródło: A. Zielińska, K. Augustyn w programie STATISTICA na podstawie wyników uzyskanych
z ankiet.

Z analizy rezultatów zaprezentowanych w tab.3 wynika, że pomiędzy następującymi cechami kapitału organizacyjnego występuje istotna statystycznie zależność:
• odsetek osób dysponujących wszystkimi niezbędnymi narzędziami pracy umożliwiającymi sprawną realizację zadań (Y1) i odsetek procesów, w których obowiązują standardy (Y2) – umiarkowana dodatnia zależność,
• odsetek osób dysponujących wszystkimi niezbędnymi narzędziami pracy umożliwiającymi sprawną realizację zadań (Y1) i odsetek osób korzystających w pracy
z komputera (przynajmniej raz w tygodniu) (Y4) – słaba dodatnia zależność.
Analiza tab. 4 wskazuje, iż pomiędzy odsetkiem nowych produktów wprowadzonych na rynek w ciągu ostatnich pięciu lat w ogólnej liczbie produktów (Z1)
a udziałem stałych dostawców w ogólnej liczbie dostawców (Z2) występuje bardzo
słaby ujemny związek liniowy. Ponadto A. Zielińska i K. Augustyn wskazują, iż
wartość p = 0,330 potwierdza brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o nie-
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istotności współczynnika korelacji. Zatem zależność pomiędzy Z1 a Z2 jest statystycznie nieistotna.
Tabela 4. Korelacje między elementami kapitału rynkowego (N = 57)
Z1

Z2

Z1

1
p = ---

–0,13
p =0,330

Z2

–0,13
p =0,330

1
p = ---

Źródło: A. Zielińska, K. Augustyn w programie STATISTICA na podstawie wyników uzyskanych z ankiet.
Tabela 5. Korelacje między elementami kapitału ludzkiego a elementami kapitału organizacyjnego
(N = 19) (pogrubione współczynniki korelacji są istotne dla α = 0,05)
Y1

Y2

Y3

Y4

–0,41

–0,04

0,34

–0,26

p = 0,081

p = 0,872

p = 0,155

p = 0,274

–0,33

–0,18

0,10

#–0,58

p = 0,174

p = 0,451

p = 0,687

p = 0,009

0,33

0,18

–0,10

0,58

p = 0,174

p = 0,451

p = 0,687

p = 0,009

X4

–0,35

–0,61

–0,04

–0,39

p = 0,139

p = 0,005

p = 0,865

p = 0,097

X5

0,14

0,23

–0,24

–0,31

p = 0,567

p = 0,346

p = 0,315

p = 0,192

X6

0,11

0,21

0,28

0,61

p = 0,643

p = 0,378

p = 0,246

p = 0,006

X7

–0,37

–0,47

–0,15

–0,24

p = 0,116

p = 0,042

p = 0,544

p = 0,321

0,26

–0,03

–0,21

–0,03

p = 0,289

p = 0,911

p = 0,400

p = 0,888

–0,01

0,28

0,25

0,16

p = 0,966

p = 0,247

p = 0,300

p = 0,514

–0,27

–0,67

–0,11

–0,17

p = 0,258

p = 0,002

p = 0,657

p = 0,476

0,44

0,72

–0,04

0,16

p = 0,059

p = 0,000

p = 0,876

p = 0,515

X1
X2
X3

X8
X9
X10
X11

Źródło: A. Zielińska, K. Augustyn w programie STATISTICA na podstawie uzyskanych wyników
z ankiet.
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Rezultaty badań zawarte w tab. 5 potwierdzają, iż pomiędzy następującymi cechami kapitału intelektualnego występuje istotna statystycznie zależność:
• odsetek pracowników z wykształceniem podstawowym i średnim (X2) i odsetek
osób korzystających w pracy z komputera (przynajmniej raz w tygodniu) (Y4) –
umiarkowana ujemna zależność,
• odsetek pracowników z wykształceniem wyższym (X3) i odsetek osób korzystających w pracy z komputera (przynajmniej raz w tygodniu) (Y4) – umiarkowana dodatnia zależność,
• doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych < 5 lat (X4) i odsetek procesów, w których obowiązują standardy (Y2) – silna ujemna zależność,
• doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych > 5 lat (X6)
i odsetek osób korzystających w pracy z komputera (przynajmniej raz w tygodniu) (Y4) – silna dodatnia zależność,
• długość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na stanowiskach kluczowych < 2 lat
(X7) i odsetek procesów, w których obowiązują standardy (Y2) – umiarkowana
ujemna zależność,
• odsetek pracowników kluczowych, którzy odeszli w ciągu roku z przedsiębiorstwa w odniesieniu do stanu zatrudnienia na początku roku (X10) i odsetek procesów, w których obowiązują standardy (Y2) – silna ujemna zależność,
• odsetek pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do pełnienia
określonych funkcji w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstwa (X11) i odsetek
procesów, w których obowiązują standardy (Y2) – silna dodatnia zależność.

4. Pracownicy kluczowi w P&M s.c.
W przedsiębiorstwie P&M s.c. udział pracowników kluczowych w ogólnej liczbie
zatrudnionych jest niewielki. W średnim zakresie mają oni istotne cechy, w tym
głównie doświadczenie zawodowe w branży na stanowiskach kluczowych i dostateczną długość zatrudnienia na tych stanowiskach. Wyniki badań wskazują również,
iż wszyscy pracownicy tej grupy mają adekwatne kwalifikacje dla pełnienia funkcji
w odniesieniu do potrzeb firmy. Potwierdza to jednoznacznie relatywnie dobrą obsadę stanowisk kluczowych. Również techniczne warunki pracy w tym podmiocie
można ocenić pozytywnie. Każdy kluczowy pracownik w analizowanej firmie dysponuje wszystkimi niezbędnymi narzędziami pracy umożliwiającymi sprawną realizację zadań. Stopień standaryzacji działań i procedur jest bardzo wysoki, bowiem
w trakcie prowadzonych badań empirycznych okazało się, iż w firmie P&M s.c.
standardy obowiązują we wszystkich realizowanych procesach biznesowych. Na
poziom skuteczności i innowacyjności pracowników kluczowych zdecydowanie negatywny wpływ ma natomiast:
–– brak nowoczesnych systemów zarządzania,
–– ograniczone w dużym stopniu wykorzystywanie Internetu,
–– niepełne wykorzystywanie bazy danych klientów,
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–– pozyskiwanie informacji zwykle w zasadniczym stopniu głównie z jednego źródła.
Aktualnie firma P&M s.c. wykorzystuje jedynie wsadowe tradycyjne oprogramowanie wspomagające tylko klasyczne funkcje biznesowe. Systemy klasy ERP,
DDS, MIS i CRM nie są używane.
Wnioski syntetyczne prowadzonych empirycznych badań wskazują, iż efektywność i innowacyjność kluczowego kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
P&M s.c. znajdują się zdecydowanie na niezadowalającym poziomie. Sugeruje to, iż
wskazane jest, aby menedżerowie P&M s.c. wykorzystali dostępne instrumenty (np.
narzędzia stosowane w coachingu lub PROMEETE) w celu poprawy stargetowej
roli kluczowego personelu w innowacyjnym rozwoju badanego podmiotu.

5. Podsumowanie
Rezultat finalnych odpowiedzi Elevator Test oraz końcowe efekty wykorzystania
metodologii Product Innovation Charter mogą stanowić podstawę do modyfikacji strategii zarządzania KI dotychczas realizowanej lub inspirację do zbudowania
nowej polityki inteligentnego rozwoju stargetowego kluczowego personelu (zobacz
również: ECOMAKE3). W przypadku budowy nowej strategii jej kreatywność i innowacyjność zależne są w zasadniczym stopniu od kapitału intelektualnego, którym aktualnie dysponuje podmiot zorganizowany, o czym przekonuje model Xerox
PARC. Potwierdza to również przypadek firm: Transsystem SA i Nowy Styl, które
pomimo kryzysu na rynkach inwestycyjnych bardzo długo utrzymywały tendencje
wzrostowe sprzedaży i powiększały systematycznie zysk netto.
Determinanty otwartej ekonomii gospodarki opartej na wiedzy wymagają stargetowego wspierania akceleratorów KI przez wybrane instytucje UPSTREAM. Inspirującymi i efektywnymi przykładami w tym zakresie są: Akcelerator Innowacji
TTO Politechniki w Mediolanie, UNIMITT, Veneto Innovazione w Wenecji, RARR
i AEROPILIS, MARR, BIT (Bielski Inkubator Technologiczny) oraz Inkubator
Przedsiębiorczości na ATH. Potwierdza to również rola IT jako UBIQUITOUS podobnie jak aplikacyjne rezultaty systemów firmy PROBIT, które oparte są na bazie
PostgresSQL realizującej typowe funkcje RDBMS (Relational Database Management System), jednak już z rozszerzeniem obiektowym. W licznych przypadkach
pozwalają więc one na bifurkację rozwiązań.
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INTELLECTUAL CAPITAL AS AN ACCELERATOR
OF THE NEW ECONOMY
(CORRELATION TABLES, KEY EMPLOYEES)
Summary: Multi-faceted empirical studies conducted in the region of Podkarpacie indicate
that intellectual capital in SMEs does not fully play the target role. This allows to formulate an
opinion that in the studied region, which is characterized by low innovation, it will be difficult
to implement escaping forward strategy by a large group of SMEs e.g. P&M s.c., which is
expected to be an integral part of the highly developed business.
Keywords: intellectual capital, correlation tables, bifurcation, key employees.
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