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Streszczenie
Kapitaá intelektualny budzi szerokie zainteresowanie nie tylko wĞród teoretyków,
ale w szczególnoĞci wĞród praktyków. Wspóáczesne przedsiĊbiorstwa stojące w obliczu
wielu wyzwaĔ páynących z otoczenia mogą osiągaü sukces dziĊki wykorzystaniu i zarządzaniu wáasnymi zasobami kapitaáu intelektualnego. Jednym z podstawowych problemów związanych z zarządzaniem zasobami niematerialnymi jest ich pomiar.
Celem niniejszego artykuáu jest przedstawienie wybranych klasyfikacji metod
pomiaru kapitaáu intelektualnego, jak równieĪ wybranych kompleksowych systemów
pomiaru kapitaáu intelektualnego takich jak Nawigator Skandii, monitor aktywów
niematerialnych, zrównowaĪona karta wyników, broker technologii i model IC-Rating.
Niniejszy artykuá stanowi czĊĞü realizowanego projektu badawczego finansowanego ze
Ğrodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC2011/01/N/HS4/06036.
Sáowa kluczowe: kapitaá intelektualny, zarządzanie kapitaáem intelektualnym, pomiar
kapitaáu intelektualnego
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Wprowadzenie
Obecnie zauwaĪa siĊ wzmoĪone zainteresowanie kategorią kapitaáu intelektualnego zarówno wĞród teoretyków, jak i praktyków. Kapitaá intelektualny
staje siĊ poĪądaną kompetencją przez przedsiĊbiorstwa starające wyróĪniaü siĊ
na rynku, co wynika z przekonania o jej wpáywie na konkurencyjnoĞü oraz wartoĞü przedsiĊbiorstwa. Niestety, pojawia siĊ wiele trudnoĞci i wątpliwoĞci związanych z pojĊciem samego kapitaáu intelektualnego, jak równieĪ z pomiarem
jego wartoĞci, co wynika w gáównej mierze z jego niematerialnego charakteru.
Niniejszy artykuá ma na celu zaprezentowanie wybranych klasyfikacji metod pomiaru kapitaáu intelektualnego oraz wybranych systemów oceny posiadanych aktywów intelektualnych.

1. Klasyfikacja metod pomiaru kapitaâu intelektualnego
PojĊcie kapitaáu intelektualnego budzi wiele kontrowersji. Choü zainteresowanie tą kategorią w ostatnich latach wzrasta, wciąĪ nie zostaáa wypracowana
jednolita koncepcja tego pojĊcia. RóĪnice wystĊpują zarówno w kategoryzacji
elementów skáadowych kapitaáu intelektualnego, jak równieĪ w sposobach jego
pomiaru. W literaturze przedmiotu nie istnieje jednolita klasyfikacja metod
sáuĪących do diagnozowania kapitaáu intelektualnego, a wedáug róĪnych autorytetów w tej dziedzinie spotyka siĊ róĪne podejĞcia do tego zagadnienia.
I tak na przykáad wedáug Davida H. Luthy’ego pomiar kapitaáu intelektualnego moĪe odbywaü siĊ na dwa sposoby1. Pierwszy polega na analizie kaĪdego komponentu kapitaáu intelektualnego przy uĪyciu wielu róĪnych narzĊdzi/wskaĨników. NaleĪy podkreĞliü, Īe róĪne wskaĨniki bĊdą miaáy róĪne znaczenie i inny stopieĔ przydatnoĞci na róĪnych poziomach przedsiĊbiorstwa.
Jedne z narzĊdzi bĊdą bardziej przydatne dla poziomu biznesu, inne z kolei
bĊdą dotyczyü poziomu organizacji. Natomiast wszystkie metody pomiaru,
niezaleĪnie od tego, czy dotyczące jednostki, czy caáej organizacji, muszą byü
tak dopasowane, aby mogáy odzwierciedlaü wspólne zrozumienie celu i kierunku organizacji jako caáoĞci. Do tej grupy metod zaliczyü moĪna m.in. Nawiga1
D.H. Luthy, Intellectual Capital and its measurement, http://www3.bus.osakacu.ac.
jp/apira98/archives/pdfs/25.pdf, s. 4–5.
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tor Skandii Leifa Edvinssona, zrównowaĪoną kartĊ wyników Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona, audyt kapitaáu intelektualnego Annie Brooking oraz
wiele innych. Wybrane metody zastaną przybliĪone w dalszej czĊĞci artykuáu.
Drugi sposób pomiaru polega na wycenie zasobów kapitaáu intelektualnego w ujĊciu finansowym na poziomie organizacji bez odnoszenia siĊ do jego
indywidualnych komponentów. WartoĞü dla akcjonariuszy stanowi kluczowy
wskaĨnik w dzisiejszej ekonomii, okreĞlając, jak efektywnie menedĪerowie
ksztaátują zasoby intelektualne. Dlatego metody pomiaru wyraĪane w wartoĞciach pieniĊĪnych, biorące pod uwagĊ efekt synergiczny elementów kapitaáu
intelektualnego na poziomie organizacji dostarczają kluczowe wyniki postĊpu
i wartoĞci firmy. Do podstawowych wskaĨników w tej grupie metod pomiaru
kapitaáu intelektualnego zalicza siĊ m.in.: wskaĨnik wartoĞci rynkowej do wartoĞci ksiĊgowej (MV/BV) Thomasa A. Stewarta, wskaĨnik q-Tobina opracowany przez Jamesa Tobina, laureata nagrody Nobla w dziadzinie ekonomii oraz
wiele innych.
Z innego punktu widzenia informacje o kapitale intelektualnym moĪna
prezentowaü w postaci iloĞciowej (liczbowej) oraz jakoĞciowej. Jedna z pierwszych, najbardziej popularnych metod, Nawigator Skandii, liczyáa ponad
150 wskaĨników wyraĪanych liczbowo2. Próba okreĞlania kapitaáu intelektualnego w liczbach wiązaáa siĊ z chĊcią upodobnienia metod do tych mających
zastosowanie w rachunkowoĞci. Jednak póĨniejsze rozwaĪania doprowadziáy do
wniosku, Īe niezbĊdne jest korzystanie z bardziej elastycznych systemów pomiaru kapitaáu intelektualnego. Porównanie metod jakoĞciowych i iloĞciowych
zostaáo zaprezentowane w tabeli 1.
W trakcie analizy cech metod iloĞciowych i jakoĞciowych nasuwa siĊ
wniosek, Īe peáen obraz kapitaáu intelektualnego ukazany zostanie po zastosowaniu jednoczeĞnie mierników iloĞciowych i jakoĞciowych. Efektem pomiaru
jakoĞciowego bĊdzie dostarczenie informacji kontekstualnej, natomiast pomiar
iloĞciowy wskaĪe na dynamikĊ zjawiska w czasie3.

2
3

L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitaá intelektualny, WN PWN, Warszawa 2001.

A. Fazlagiü, JakoĞciowe i iloĞciowe metody pomiaru kapitaáu intelektualnego, „Problemy JakoĞci” 2005, nr 9, s. 6.
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Tabela 1. Porównanie badaĔ jakoĞciowych i iloĞciowych
kapitaáu intelektualnego
Badania jakoĞciowe

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Badania iloĞciowe
Zadania, cele
odpowiedĨ na pytanie: „dlaczego?”
– odpowiedĨ na pytanie: „ile?”
zrozumienie zachowania jednostki zgod– poszukiwanie faktów i przypadków zjanie z jej ukáadem odniesienia
wisk bez wiĊkszego zainteresowania
zorientowane na odkrycia: eksploracyjne,
subiektywnym zachowaniem jednostki
ekspansywne
– zorientowane na weryfikacjĊ
– potwierdzające, podsumowujące
PodejĞcie
emic – interpretacyjne
– etic – pozytywistyczne
nacisk poáoĪony na interpretacjĊ zjawisk
– nacisk poáoĪony na wyniki liczbowe
– logiczno-pozytywistyczny charakter
fenomenologiczny charakter
subiektywne podejĞcie
– obiektywne podejĞcie
– zorientowane na wynik
zorientowane na proces
podejĞcie holistyczne
– podejĞcie partykularne, atomistyczne
Metody
– iloĞciowe
jakoĞciowe
– kontrolowany i wystandaryzowany
naturalny i nieustukturalizowany pomiar
pomiar
przeprowadzane na maáych próbach
– przeprowadzane na wielkich próbach
zastosowanie sondujących pytaĔ
– ograniczone sondowanie
otwarte, dynamiczne, elastyczne
– wiĊcej báĊdów niewynikających z próby,
wiĊcej báĊdów próby, mniej báĊdów
mniej báĊdów próby
niewynikających z próby
– moĪliwoĞü prognozowania
niemoĪliwoĞü prognozowania
– bierna, odtwórcza rola respondenta
czynna, kreatywna rola respondenta
Rola badacza
badacz wewnątrz procesu, bezpoĞredni
– perspektywa badacza z zewnątrz
– ograniczony kontakt ze Ĩródáem danych
kontakt ze Ĩródáem danych
konieczne doĞwiadczenie, interdyscypli– mniejsze wymagania, stąd wiĊksze ryzynarne przygotowanie i specjalne predysko báĊdu ankietera i/lub badacza
pozycje badacza
– wiĊkszy zespóá badaczy – wydáuĪenie
mniejszy zespóá badawczy – skrócenie
kanaáu informacyjnego, wiĊksze ryzyko
kanaáu informacyjnego, mniejsze ryzyko
znieksztaácenia informacji
znieksztaácenia informacji
Wyniki
– wiĊcej danych, ale dane powierzchniowe
mniej danych, ale dane dokáadniejsze,
– dane bardziej rzetelne
gáĊbsze
– reprezentatywne, wnioski uogólniane
dane bardziej trafne
– rezultaty przedstawiane w kategoriach
niereprezentatywne, wnioski nieuogólnione
iloĞciowych
rezultaty przedstawione w kategoriach
– związki miĊdzy czynnikami identyfikojakoĞciowych
wane poĞrednio
związki miĊdzy czynnikami identyfiko– dane umoĪliwiające porównanie
wane bezpoĞrednio
dane trudne do porównania
ħródáo: A. Fazlagiü, JakoĞciowe i iloĞciowe metody…, s. 5.
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Podstawowym problemem związanym z pomiarem kapitaáu intelektualnego jest brak moĪliwoĞci znalezienia jednego wspólnego wskaĨnika bądĨ modelu, który mógáby zostaü wykorzystany przez róĪne podmioty z róĪnych sektorów.

2. Wybrane systemy pomiaru kapitaâu intelektualnego
2.1. Nawigator Skandii

Skandia jest szwedzką firmą ubezpieczeniową utworzoną w 1855 r. Jest to
przedsiĊbiorstwo, które jako jedno z pierwszych w praktyce dostrzegáo znaczenie zasobów o charakterze niematerialnym i podjĊáo próbĊ stworzenia modelu
zarządzania kapitaáem intelektualnym. Firma ta w 1985 r. po raz pierwszy podjĊáa próbĊ skonstruowania raportu opisującego posiadany kapitaá intelektualny.
Natomiast w 1994 r. jako pierwsza opublikowaáa zaáącznik do tradycyjnego
sprawozdania finansowego dotyczący posiadanego kapitaáu intelektualnego4.
Opracowany w Skandii model pomiaru bĊdący dynamicznym i holistycznym raportem kapitaáu intelektualnego nazwany zostaá Nawigatorem Skandii.
Zostaá on stworzony przez specjalistów z zakresu finansów i rachunkowoĞci
wspóápracujących pod przywództwem Edvinssona5. NaleĪy podkreĞliü, Īe próby badania zasobów intelektualnych przez inne organizacje bazowaáy wáaĞnie
na koncepcji Nawigatora.
Nawigator Skandii skáada siĊ z piĊciu obszarów koncentracji. Są to obszary, na których przedsiĊbiorstwo koncentruje swoją uwagĊ i z tych obszarów
wywodzi siĊ wartoĞü kapitaáu intelektualnego6.
Nawigator Skandii to metafora domu. Obszar finansowy przedstawiany jako dach to dane i wskaĨniki finansowe odzwierciedlające przeszáoĞü organizacji. ĝciany domu symbolizują teraĨniejszoĞü i odnoszą siĊ do obszaru klientów
i obszaru procesów. Fundamenty domu to tzw. obszar rozwoju, który obrazuje,
4
N. Bontis, Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models Used to Measure Intellectual Capital, „International Journal of Management Reviews” 2001, vol. 3, issue 1, s. 4.
5
L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitaá intelektualny..., s. 50–56; S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. KiciĔska, Kapitaá intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 138–142.
6

L. Edvinson, M.S. Malone, Kapitaá intelektualny..., s. 56.
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jak przedsiĊbiorstwo przygotowuje siĊ do dziaáania w przyszáoĞci poprzez szkolenie pracowników, wprowadzanie nowych produktów itp., ale równieĪ jak
efektywnie odrzuca przestarzaáą przeszáoĞü przez np. zmianĊ produktów, wycofanie siĊ z nierentownych rynków oraz inne strategiczne dziaáania7. W centrum
domu znajduje siĊ obszar ludzki, który scala i oddziaáuje na pozostaáe elementy,
stanowi jedyną aktywną siáĊ organizacji. Na obszar ten skáadają siĊ m.in. umiejĊtnoĞci i zdolnoĞci pracowników8. Nawigator Skandii zaprezentowany zostaá
na rysunku 1.
Rysunek 1. Nawigator Skandii

PrzeszáoĞü

Finanse



Kapitaá
intelektualny

14

Klienci

Ludzie

Rozwój

Procesy

TeraĨniejszoĞü

PrzyszáoĞü

Otoczenie zewnĊtrzne
ħródáo: L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitaá intelektualny…, s. 56.

Celem Nawigatora jest9:
1. Spoglądaü w dóá – na miary. Model powinien sáuĪyü jako przewodnik,
ma áączyü zestaw mierników w spójne kategorie. Nawigator nie jest
tylko rodzajem bazy danych, jest czymĞ w rodzaju pulpitu sterowania

7

Ibidem, s. 56–57.

8

Ibidem, s. 57.

9

S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. KiciĔska, Kapitaá intelektualny..., s. 139.
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– poszczególne wskaĨniki są uszeregowane w kategorie, te natomiast
w spójną caáoĞü.
2. Spoglądaü w górĊ – w poszukiwaniu szerszych mierników wartoĞci.
Kiedy juĪ są zebrane odpowiednie wskaĨniki, Nawigator powinien
zestawiaü dane ze wszystkich kategorii i utworzyü tzw. megawskaĨniki, które moĪna porównaü z wynikami netto z rachunku zysków i strat lub z sumą bilansową.
3. Spoglądaü na zewnątrz – na uĪytkownika. Model powinien prezentowaü zrozumiaáe i wyczerpujące informacje na temat kapitaáu intelektualnego w przedsiĊbiorstwie.
SpecjaliĞci, budując Nawigator Skandii, opracowali równieĪ wiele wskaĨników, których zadaniem jest poznanie i okreĞlenie wartoĞci kapitaáu intelektualnego. Pierwotna wersja Nawigatora zawieraáa ponad 150 wskaĨników. Istnieje moĪliwoĞü redukcji tej liczby o wskaĨniki nieistotne dla danej organizacji.
Jednak autorzy koncepcji zalecają uĪycie co najmniej 112 rekomendowanych
wskaĨników. W ramach obszaru klientów przykáadowe wskaĨniki dotyczą m.in.
udziaáu w rynku, liczby klientów czy np. indeks zadowolonych i utraconych
klientów. W ramach obszaru procesów moĪna wykorzystaü wskaĨniki takie jak
koszty administracyjne, liczba komputerów na pracownika czy liczba pracowników pracujących w domu. Obszar rozwoju moĪe byü analizowany przy wykorzystaniu takich m.in. wskaĨników jak: koszty podnoszenia kwalifikacji, indeks
zadowolenia pracowników lub udziaá godzin szkoleniowych w ogólnej liczbie
godzin pracy. Natomiast obszar kapitaáu ludzkiego jest badany m.in. wskaĨnikami dotyczącymi liczby peánoetatowych staáych pracowników, przeciĊtnego
wieku pracowników czy np. rocznej fluktuacji pracowników10.
Dokonując podsumowania, moĪna stwierdziü, Īe model Nawigatora Skandii pozwala odkrywaü niewykorzystany potencjaá niematerialnych aktywów
przedsiĊbiorstwa i monitorowaü dziaáalnoĞü firmy. Jest on narzĊdziem, które
wspiera proces podejmowania przez kierownictwo decyzji strategicznych oraz
stanowi Ĩródáo informacji dla inwestorów w przypadku wyceny przedsiĊbiorstwa. NaleĪy jednak podkreĞliü subiektywizm wskaĨników Skandii, przez co
model ten nie tworzy jasnego i obiektywnego systemu porównawczego dla
przedsiĊbiorstw.
10

A. Jarugowa, J. Fijaákowska, RachunkowoĞü i zarządzanie kapitaáem intelektualnym.
Koncepcje i praktyka, ODiDK, GdaĔsk 2002, s. 121–125; G. àukasiewicz, Kapitaá ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczoĞü, WN PWN, Warszawa 2009, s. 222.
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2.2. Monitor aktywów niematerialnych

Monitor aktywów niematerialnych zostaá opracowany przez Karla Erika
Sveiby’ego w 1997 r. Stanowi on narzĊdzie do pomiaru aktywów niematerialnych oraz daje informacje w postaci liczbowej dotyczące stopnia rozwoju kapitaáu intelektualnego oraz efektywnoĞci jego wykorzystania. Monitor w gáównej
mierze wykorzystuje wskaĨniki niefinansowe, które wedáug Sveiby’ego w niedáugim okresie powinny zająü miejsce wskaĨników analizy finansowej11. NarzĊdzie to dobrze sprawdza siĊ w przypadku przedsiĊbiorstw z duĪym udziaáem
aktywów niematerialnych.
Koncepcja monitora aktywów niematerialnych dzieli kapitaá intelektualny
na trzy kategorie: strukturĊ zewnĊtrzną (klienci, marka, relacje z dostawcami),
strukturĊ wewnĊtrzną (kultura organizacyjna, struktura organizacyjna, styl zarządzania, oprogramowanie itp.) i indywidualne kompetencje (wiedza, doĞwiadczenie pracowników). W ramach kaĪdej kategorii wyróĪnia siĊ podkategorie: wzrost, odnowa, wydajnoĞü i stabilnoĞü12. Model ten zestawia wskaĨniki,
które wraz z komentarzem dają moĪliwoĞü kontroli i skutecznego zarządzania
kapitaáem intelektualnym. Do przykáadowych wskaĨników zaliczyü moĪna
m.in. inwestycje w IT, wskaĨniki kompetencji, wiek pracowników, sprzedaĪ na
jednego klienta czy teĪ wskaĨnik satysfakcji klientów13.
Monitor aktywów niematerialnych jest czĊsto porównywany do zrównowaĪonej karty wyników, jednak zdaniem Sveiby’ego monitor jest narzĊdziem
ery wiedzy, natomiast zrównowaĪona karta wyników dotyczy ery produkcyjnej.
2.3. Zrównowaīona karta wyników

ZrównowaĪona karta wyników to narzĊdzie opracowane przez Kaplana
i Nortona w 1992 r. Opiera siĊ na analizie czterech perspektyw: finansów,
klienta, procesów wewnĊtrznych oraz innowacji i uczenia siĊ.
11
G. àukasiewicz, Kapitaá intelektualny organizacji – przegląd koncepcji i metod zarządzania, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 2003, nr 36, s. 170.
12
S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. KiciĔska, Kapitaá intelektualny..., s. 142; G. àukasiewicz, Kapitaá intelektualny..., s. 170–171; A. Pietruszka-Ortyl, Kapitaá intelektualny organizacji,
w: Podstawy zarządzania przedsiĊbiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuáa,
A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007, s. 97.
13
K.E. Sveiby, The Intangible Assets Monitor, http://www.sveiby.com/articles/CompanyMonitor.html (2.06.2011).
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Jak zostaáo juĪ wczeĞniej wspomniane, zrównowaĪana karta wyników porównywana jest z monitorem aktywów niematerialnych. W tabeli 2 zaprezentowano porównanie obu modeli opracowane przez Sveiby’ego.
Tabela 2. PodobieĔstwa i róĪnice miĊdzy zrównowaĪoną kartą wyników
a monitorem aktywów niematerialnych

PodobieĔstwa

RóĪnice

ZrównowaĪona
Monitor
karta wyników
aktywów niematerialnych
miary niepieniĊĪne na wszystkich poziomach firmy
uchwycenie zmian w organizacji jako cel pomiaru
instrument poprawy komunikacji i uczenia siĊ w firmie
podziaá na cztery obszary firmy
Model ery produkcyjnej
Modele ery wiedzy
pracownicy generują zyski
pracownicy i klienci tworzą wartoĞü – wzmacniają strukturĊ
wewnĊtrzną i zewnĊtrzną
teoria rachunkowoĞci
teoria przepáywów i rachunkowoĞci
ograniczony obszar perspektywy struktura zewnĊtrzna obejmuje
klienta
relacje z klientami, dostawcami
i innymi partnerami strategicznymi
nie zmienia strategii firmy
wymaga strategii skoncentrowanej na wiedzy

ħródáo: S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. KiciĔska, Kapitaá intelektualny…, s. 144.

Koncepcja zrównowaĪonej karty tworzy kompleksowy system pomiaru
i zarządzania w przedsiĊbiorstwie, w tym uwzglĊdniając pomiar i zarządzanie
aktywami niematerialnymi. ZrównowaĪona karta wyników oferuje moĪliwoĞü
rozwiązywania problemów związanych z niewymiernoĞcią aktywów niematerialnych. NarzĊdzie to przedstawia logicznie powiązany system mierników,
który uáatwia poáączenie aktywów materialnych z niematerialnymi, a takĪe pozwala skutecznie zarządzaü kapitaáem intelektualnym zarówno na poziomie
strategicznym, jak i operacyjnym, jednoczeĞnie monitorując wyniki finansowe14. Do przykáadowych miar zrównowaĪonej karty wyników zaliczyü moĪna
m.in.: przepáyw Ğrodków pieniĊĪnych, wzrost sprzedaĪy kwartalnej, procentowy
udziaá przychodów ze sprzedaĪy nowych produktów, czas wymagany do opra-

14

S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. KiciĔska, Kapitaá intelektualny..., s. 147.
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cowania kolejnej generacji produktu czy konfiguracjĊ potencjaáu wytwórczego
w porównaniu z konkurentami15.
2.4. Audyt kapitaâu intelektualnego/broker technologii Annie Brooking

Metoda opracowana przez Brooking w 1996 r. stanowi narzĊdzie audytu
umoĪliwiające pomiar elementów kapitaáu intelektualnego. Definiuje ona kapitaá intelektualny jako mieszaninĊ czterech komponentów: aktywów rynkowych,
aktywów odnoszących siĊ do ludzi, aktywów majątku intelektualnego i aktywów infrastrukturalnych16.
Aktywa rynkowe dotyczą potencjaáu rynkowego firm i okreĞlane są przez
takie czynniki jak: marka, klienci, kanaáy dystrybucji, licencje, kontrakty. Aktywa dotyczące ludzi to m.in.: kreatywnoĞü, umiejĊtnoĞü rozwiązywania problemów, przedsiĊbiorczoĞü pracowników zatrudnionych w organizacji. Aktywa
majątku intelektualnego zawierają legalne mechanizmy ochrony majątku przedsiĊbiorstwa, np.: know-how, tajemnice handlowe, prawa autorskie, patenty, znaki handlowe itp. Aktywa infrastrukturalne są związane z technologią, metodami
i procesami umoĪliwiającymi funkcjonowanie organizacji17.
Metoda Brooking rozpoczyna siĊ od procesu diagnostycznego polegającego na odpowiedzi na okoáo 25 pytaĔ (przykáadowe pytania zostaáy zamieszczone poniĪej), poczym moĪliwe bĊdzie stworzenie wskaĨnika kapitaáu intelektualnego. Im mniej odpowiedzi na postawione pytania siĊ uzyska, tym bardziej
przedsiĊbiorstwo powinno skoncentrowaü siĊ na umacnianiu swojego kapitaáu
intelektualnego18.
Wybrane pytania w modelu brokera technologii19:
 czy w mojej firmie kaĪdy pracownik zna swoją pracĊ i wie, w jaki
sposób przyczynia siĊ do realizacji celów korporacyjnych,
 czy w mojej firmie obliczamy wskaĨnik ROI z B + R (zwrot z inwestycji w badania i rozwój),
 czy w mojej firmie znamy wartoĞü naszej marki,
15
A. Jarugowa, ZrównowaĪona karta dokonaĔ w systemie zarządzania strategicznego,
„Controlling i RachunkowoĞü Zarządcza” 2000, nr 1, s. 12.
16

N. Bontis, Assessing..., s. 10.
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18

S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. KiciĔska, Kapitaá intelektualny..., s. 151.
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czy w mojej firmie rozumiemy znaczenie procesu innowacji i czy
zachĊcamy naszych pracowników do wziĊcia udziaáu w tym procesie.
Kolejnym etapem tej metody jest audyt kapitaáu intelektualnego polegający na analizie kaĪdego z czterech wyĪej wymienionych komponentów kapitaáu
intelektualnego poprzez odpowiedĨ na szereg szczegóáowych pytaĔ. NastĊpnie
dokonywana jest ocena uzyskanych wyników przy wykorzystaniu trzech metod
pomiaru wartoĞci: kosztowej (opierającej siĊ na oszacowaniu kosztów zastąpienia zasobu), rynkowej (wykorzystującej porównania rynkowe do oszacowania
wartoĞci) i dochodowej (szacującej dochód z produktywnoĞci aktywów). W rezultacie otrzymana zostanie wartoĞü pieniĊĪna kapitaáu intelektualnego organizacji20.
2.5. Model IC-Rating

IC-Rating jako narzĊdzie pomiaru kapitaáu intelektualnego zostaáo opracowane przez szwedzką firmĊ Intellectual Capital Sweden AB. Jest ona pierwszym na Ğwiecie specjalistą w dziedzinie Ğwiadczenia usáug z zakresu pomiaru
i zarządzania kapitaáem intelektualnym. Celem metody IC-Rating jest okreĞlenie wartoĞci aktywów niematerialnych niewystĊpujących w bilansie, ale stanowiących kluczowe czynniki sukcesu przedsiĊbiorstwa21.
Metoda IC-Rating dzieli kapitaá intelektualny na nastĊpujące obszary22:
 rozwiązania biznesowe – to inaczej pomysáy i strategie w powiązaniu
z warunkami otoczenia,
 organizacyjny kapitaá strukturalny – skáada siĊ on z wáasnoĞci intelektualnej (np. patenty, licencje, oprogramowanie) i kapitaáu procesów (np. dobrze rozwiniĊte procesy i metody pracy, wspomaganie IT),
 kapitaá ludzki – ludzie zatrudnieni w firmie,
 kapitaá strukturalny relacji – relacje i wspóápraca z innymi organizacjami i klientami.
Metoda IC-Rating polega na zbieraniu danych za pomocą wywiadów, ankiet z jednej strony od podmiotów wewnĊtrznych, z drugiej zaĞ od zewnĊtrz20

S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. KiciĔska, Kapitaá intelektualny..., s. 153; A. Brooking,
Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millennium Enterprise, Thomson Business Press,
London 1997.
21

A. Jarugowa, J. Fijaákowska, RachunkowoĞü i zarządzanie..., s. 113.
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nych interesariuszy firmy. Zebrane dane pozwalają spojrzeü na aktywa niematerialne organizacji z trzech róĪnych perspektyw – z punktu widzenia23:
 efektywnoĞci kapitaáu intelektualnego – jest odpowiedzią na pytanie,
jakie wyniki osiąga dziĞ firma oraz czy wykorzystuje ona posiadane
zasoby niematerialne w sposób optymalny,
 odnowy/rozwoju – najwaĪniejszym elementem branym w tej perspektywie pod uwagĊ jest wysiáek prowadzący do rozwoju obecnego
poziomu efektywnoĞci firmy,
 ryzyka spadku obecnej efektywnoĞci kapitaáu intelektualnego.
Poszczególne komponenty kapitaáu intelektualnego są oceniane z punktu
widzenia wyĪej wymienionych perspektyw. EfektywnoĞü i odnowa mierzone są
w skali od AAA do D, gdzie AAA to najwyĪsza ocena, a D oznacza caákowity
brak analizowanej cechy. Natomiast ryzyko mierzone jest w skali od „–” (okreĞlenie minimalnego ryzyka) do RRR (bardzo duĪe ryzyko).
Model IC-Rating przedstawia wkáad kapitaáu intelektualnego w proces
kreowania wartoĞci w przedsiĊbiorstwie. Uzyskane wyniki mogą sáuĪyü jako
podstawa do przeprowadzenia przemian w firmie, wskazując, które obszary
wymagają poprawy i udoskonalenia24.

Podsumowanie
Wybór odpowiedniej metody pomiaru kapitaáu intelektualnego nie jest
prosty. Warunkiem koniecznym jest zrozumienie istoty kapitaáu intelektualnego
oraz odpowiedzenie sobie na pytanie, w jakim zakresie moĪemy dostĊpne metody wykorzystaü.
WĞród dostĊpnych metod pomiaru kapitaáu intelektualnego wyróĪnia siĊ
te, które szczegóáowo opisują i wartoĞciują kaĪdy indywidualny komponent,
czĊsto przy uĪyciu dziesiątek, a nawet setek wskaĨników, oraz takie metody,
które sáuĪą do pomiaru kapitaáu intelektualnego na poziomie korporacji przy
wykorzystaniu jednego wzoru. Ponadto, w portfelu dostĊpnych metod i modeli
wyróĪniü moĪna te o charakterze iloĞciowym, jak równieĪ jakoĞciowym.

23

P. Hofman-Bang, H. Martin, IC Rating na tle innych metod oceny kapitaáu intelektualnego, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/11/id/193 (3.06.2011).
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Niniejszy artykuá zaprezentowaá jedynie esencjĊ moĪliwoĞci pomiaru kapitaáu intelektualnego, skupiając siĊ wyáącznie na kompleksowych systemach
takich jak Nawigator Skandii, monitor aktywów niematerialnych, zrównowaĪona karta wyników, broker technologii i IC-Rating.
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METHODS OF MEASURING CAPITAL INTELLECTUAL

Summary
The subject of intellectual capital is currently very common in theory and
business. Intellectual capital is becoming the desired competency for companies,
because of its impact on competitiveness and enterprise value. Unfortunately, there are
many difficulties and problems associated with the measurement of its value.
In the literature there are many methods, measures, metrics, models, etc,
estimating value of intellectual capital. However, there is no universal concept, which
could be used by different organizations.
That is why, the aim of this paper is to classify the available methods of
measuring intellectual capital, and to present some diagnostic systems of intellectual
assets, such as Skandia Navigator, Intangible Assets Monitor, Balance Scorecard,
Intellectual Capital Audit and IC-Rating.
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