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Wprowadzenie
Problem atyka podjęta w niniejszym opracowaniu dotyczy w ybranych trendów
i rozw iązań współczesnej ekonom ii oraz badań roli kapitału intelektualnego (KI)
w m ałych i średnich podmiotach.
O becnie okazuje się, iż kw antyfikacja znaczenia KI oraz ocena stopnia rozw o
ju społeczeństw a inform acyjnego m a kilka w ażnych i przebiegających n a trzech
płaszczyznach (ekonom icznej, społecznej, środow iskow ej) aspektów.

1.

Kreatywne koncepcje współczesnej ekonomii

Kreatyw ne osiągnięcia obecnych światowych gospodarek opartych ju ż zwykle
na innowacyjnej w iedzy coraz skuteczniej determ inuje inteligentna technologia in
formacyjna. Szybko w zrasta znaczenie w ykorzystania tej technologii w podm iotach
realizujących działalność gospodarczą. Coraz częściej jest podzielana opinia, że in
now acyjna technologia przyczynia się w zdecydow anym stopniu do intensyfikacji
e-gospodarki i rozw oju społeczeństw a informacyjnego. Zazwyczaj obecnie um ożli
w ia ona skuteczną ryw alizację n a globalnym rynku, często z w ykorzystaniem bifur-
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kacji. Coraz powszechniej pełni funkcję ubiquitous w e współczesnych projektach
i rozw iązaniach aplikacyjnych realizow anych w podm iotach biznesowych, podobnie
jak koncepcja TBEM - Tata Business Excellence M odel (rys. 1)1.
Aktualnie istotną rolę w procesie doskonalenia skuteczności współczesnego spo
łeczeństwa odgryw a jego Innowacyjny Kapitał Intelektualny (IKI). Rozwój nauki
i techniki determinujący kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, związany jest
bowiem z umiejętnością korzystania z now oczesnych technologii. W realiach gospo
darki opartej na wiedzy kluczowe znaczenie przypisać należy intensywnemu i usta
wicznemu kształceniu, przy czym kształceniu interpretowanemu jako m ożliwość prze
kształcania informacji w mądrość, dzięki posiadanej wiedzy. Umiejętność skutecznego
i inteligentnego zarządzania informacjami, połączenie kwalifikowanych informacji
z posiadaną ju ż wiedzą, a następnie inteligentne korzystanie z tej wiedzy stanowią
o tzw. mądrości społeczeństwa. Podstawą społeczeństwa informacyjnego jest zatem
wysoko specjalistycznie wykształcony personel, pozwalający na przyrost rynkowej
wartości dodanej podm iotu zorganizowanego, szczególnie aktywnego na globalnym
rynku finansowym. Zwykle deltę tego przyrostu mierzy się kwantyfikatorami operacyj
nymi, np. Human Capital Value Addend - HCVA (wzór 1).
R evenue - (O perating Expense - [C om pensation cost + B enefit Cost]) ^ Total
N um ber o f FTE
(1)

Rys. 1. Kreatywny system TBEM firmy TATA
Źródło: TBEM,
http://tqmswebsite.tataquality.com/UI/APage.aspx?
030509113939212431 [dostęp 30.12.2012].

SectionId=

1
Koncepcja TBEM autorstwa firmy TATA z Indii realizowana jest już z powodzeniem
od kilku lat (więcej w: Shubha Madhukar, BE a winner, http://www.tata.com/media/interviews/
inside.aspx?artid=bmSah2d851o= wyswlietlono 28.12.2012; Business Excellence Initiatives at
Tatapower-ddl, http://www.ndpl.com/Display-Content.aspx?RefTypes=3&RefIds=145
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Aplikacyjnie więc HCVA określa, ile „warci” są pracownicy dla przedsiębior
stwa, np. w zakresie spillovers czy goodwill lub zmierzonej za pomocą kwantyfikatorów numerycznych, np. EVA. Jeżeli przyjmiemy podział efektu spillovers na:
- marketingowy,
- sieciowy (network),
- wiedzy,
to w kontekście IKI najistotniejszy jest pomiar tego ostatniego. Adam B. Jaffe twier
dzi, że: „beneficjent spillover wiedzy może wykorzystać nową wiedzę do kopiowania
lub imitowania produktów komercyjnych lub procesów na innowatora, lub może
wykorzystać wiedzę jako wkład do procesu badawczego prowadzącego do innych
nowych technologii”2. Okazuje się jednak, iż pracownik może generować spillovers
wiedzy jedynie wówczas, gdy zrozumie mechanizmy rynkowe oraz instrumenty
rządzące rozprzestrzenianiem się nowych technologii w realiach otwartej ekonomii.
Potwierdzeniem tej tezy są zwykle zadowalające efekty rynkowe inicjatyw klastro
wych, np. Wschodniego Klastra Informatycznego (http://www.klasterit.pl/). Szcze
gólnym przykładem w tym zakresie są firmy funkcjonujące w ramach Aviation Val
ley (www.aviationvalley.pl lub sc.gapp.pl/pliki/dolina_lotnicza.pdf).
Zwykle wśród najpopularniejszych (leczjuż jednak klasycznych) metod oceny
kapitału intelektualnego wymienia się:
- Skandia Navigator (Edvinsson),
- Intangible Assets Monitor (Sveiby),
- IC-Rating (IC-Sweden),
- Intangible Value Framework (Allee),
- Intellectual Capital Monitor (Stam),
- VAIC,
- Value Explorer (KPMG),
- Value Creation Index (E&Y),
- ValueReporting (PWC),
- Universal Valuation Framework,
- MAGIC (QPR),
- IVM (M’Pherson),
- Business Logics Model (Giertz),
- Human Capital Index (Watson Wyatt),
- Meyermonitor (Lachotzki),
- EFQM,
- INK-model,
- Balanced Scorecard (Kaplan & Norton)3.
2 A.B. Jaffe: Economic Analysis o f Research Spillovers Implications fo r the Advanced
Technology Program, http://www.atp.nist.gov/eao/gcr708.htm
3 Więcej w: S. Mavrinnac, G.A. Siesfeld: Measures that matter: an exploratory investiga
tion o f investors' information needs and value priorities, w: The Economic impact o f knowledge,

216

Kazimierz W. Krupa, Wojciech Krupa, Pavlo Skotnyy, Matylda Bojar

2. Cele i pytania międzynarodowych badań kapitału intelektualnego
Do zaprojektow ania i przeprow adzenia badań siły kapitału intelektualnego
społeczeństw a inform acyjnego zainspirow ały autorów liczne studia literaturow e.
G łów nym i celam i badań było opracow anie m etodologii kw antyfikacji kapitału
intelektualnego M SP oraz identyfikacja akceleratorów w zm acniających efektyw 
ność w ykorzystania tego kapitału przez kreatyw nych pracow ników podm iotów
funkcjonujących w realiach gospodarki opartej n a wiedzy.
Sform ułow any cel głów ny determ inuje cele cząstkow e:
w ielokryterialna analiza społeczeństw a inform acyjnego i kapitału intelek
tualnego;
identyfikacja stargetow ych cech społeczeństw a inform acyjnego przy w y
korzystaniu danych ilościow ych ijakościow ych;
ew aluacja poziom u rozw oju społeczeństw a inform acyjnego n a badanym
obszarze;
identyfikacja akceleratorów rozw oju społeczeństw a inform acyjnego;
kw antyfikacja kapitału intelektualnego w w ybranych M SP;
opracow anie w skaźników oceny efektów działań podejm ow anych w obsza
rze popraw y stanu kapitału intelektualnego badanych przedsiębiorstw ;
ocena w pływ u działań popraw iających innow acyjną skuteczność kapitału
intelektualnego badanych przedsiębiorstw n a ich dostosow anie do w ym a
gań staw ianych przed społeczeństw em inform acyjnym ;
opracow anie narzędzi do identyfikacji oraz stratyfikacji barier rozw oju
społeczeństw a inform acyjnego.
Postanow iono rów nież zm ierzyć Inform atyczny A kcelerator K apitału Intelek
tualnego k(I). W trakcie badań em pirycznych poszukiw ano odpow iedzi n a następu
ją c e pytania:
1. Jakie działania podejm ow ane przez przedsiębiorstw a w zakresie zarządza
n ia kapitałem intelektualnym sprzyjają rozw ojow i społeczeństw a inform a
cyjnego?
2. Czy dorobek naukow y z zakresu m etodologicznych rozw iązań zarządzania
kapitałem in telek tu aln y m jest stosow any w praktyce?
3. Jaki je st zakres działań podejm ow anych przez M SP n a badanym obszarze
m ających n a celu rozw ój społeczeństw a inform acyjnego?
4. K tóre m etody są stosow ane najczęściej, a które są najbardziej efektyw ne
w obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym ?

Butterworth Heineman, red. D. Neef, A. Siesfeld, J. Cefola, Boston 1998; K. Jacobsen,
P. Hofman-Bang, Reidar Nordby jr.: The IC-RatingTM model, w: The Management o f Intellectual
Capital, A. Gasperini, A. DelBello, 2005.
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5.

Jaka je st specyfika działań dotyczących zarządzania kapitałem intelektual
nym w przedsiębiorstw ach prow adzących określony rodzaj działalności
(przem ysł, budow nictw o, handel, usługi)?
6. W jak ich obszarach charakter działalności determ inuje sposób zarządzania
kapitałem intelektualnym ?
7. Jak uspraw nić działalność podm iotów zorganizow anych w celu akceleracji
kształtow ania społeczeństw a inform acyjnego?
8. W ja k ic h obszarach zarządzania kapitałem intelektualnym istnieje potrzeba
zaproponow ania now ych rozw iązań lub m odyfikacji dotychczas stosow a
nych?
9. Jakie bariery ograniczają rozwój społeczeństw a inform acyjnego?
Form ułow anie odpow iedzi na te pytania m a istotne znaczenie dla poszerzenia
dorobku naukow ego z obszaru zarządzania kapitałem intelektualnym oraz analizy
roli społeczeństw a inform acyjnego. W ydaje się, że zainspirują one rów nież intensy
fikację procesu innow acyjności badanych podm iotów gospodarczych, podobnie jak
realizow ane ju ż od kilku lat stargetow e cele projektu I3SM E 4. W skażą ponadto
obszary krytyczne w ażne zarów no dla teorii, ja k i praktyki biznesow ej podm iotów
zorganizow anych. Identyfikacja i operacjonalizacja tych trygerów pow inna stano
w ić szczególny przedm iot ich zainteresow ań, głów nie w celu popraw y sytuacji
ekonom iczno-finansow ej.
D la celów badaw czych przyjęto, że kapitał intelektualny to: „połączona w ie
dza, um iejętności, zdolności i innow acyjność poszczególnych pracow ników przed
siębiorstw a do spraw nego w ykonyw ania zadań oraz w artość przedsiębiorstw a, kul
tura organizacyjna i inform atyczna, filozofia i strategia funkcjonow ania na innow a
cyjnym rynku, zdolność przedsiębiorstw a w w spieraniu produktyw ności pracow ni
ków , eksploatow ane system y inform atyczne i bazy danych, struktury organizacyjne,
patenty i znaki handlow e” 5.
Form y kapitału intelektualnego to m iędzy innymi:
kapitał organizacyjny,
kapitał rynkow y,
kapitał inform acyjny,
kapitał kadrow y pracow ników kluczow ych.
Z definiow ano dla celów badaw czych, że „pracow nik kluczow y to pracow nik
kształtujący w ynik przedsiębiorstw a w sposób bezpośredni”.
Przyjęto, iż analiza em piryczna głów nych problem ów badaw czych um ożliw i
identyfikację alertów w zarządzaniu kapitałem intelektualnym , co ułatw i opracow a
nie instrum entów elim inujących ograniczenia i przyspieszających rozwój społe
czeństw a inform acyjnego przy uw zględnieniu specyfiki działalności realizow anej
4 Więcej w: Comparative anlysis o f the data o f the I3SME Project, www.i3sme.eu
5 Wiecej w: Kapitał intelektualnyjako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
K.W. Krupa, A. Mazurkiewicz, P. Pudło, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
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przez przedsiębiorstw a. Przyjęto rów nież, że ułatw i definiow anie kierunków efek
tyw nych działań w tym zakresie n a obszarach słabo rozw iniętych pod w zględem
infrastruktury gospodarczej. D otychczasow e badania w ykazują, iż analiza stargetow ych trygerów rozw oju kapitału intelektualnego je st bardzo interesującym i istot
nym obszarem teoretycznych i em pirycznych analiz.
W badaniach prow adzonych w kilku krajach podjęto próbę w eryfikacji hipo
tez zakładających, że:
1. K apitał intelektualny m ałych i średnich podm iotów zorganizow anych odgryw a
stargetow ą rolę w ich funkcjonow ania n a lokalnym i globalnym rynku, m iędzy
innym i poprzez:
pow iększanie zasobów kreatyw nej w iedzy i popraw ę innow acyjności funk
cjonow ania,
podejmowanie alternatywnych kierunków działalności przez CEO, którzy nie
m ają możliwości trwałego konkurowania na globalizującym się rynku, ale ze
względów społecznych nie powinni ograniczać aktywności biznesowej,
tw orzenie m ożliw ości uzyskiw ania now ych szans inteligentnego rozwoju.
2. M iarą skuteczności działania podm iotów zorganizow anych je st poziom rozw oju
społeczeństw a inform acyjnego oraz intensyw ne działanie lokalnych instytucji
m ające na celu podnoszenie tego poziom u.
Do w eryfikacji hipotezy pierwszej posłużą m.in. w yniki oceny efektów pracy
podm iotów zorganizow anych. Przyjęto przy tym założenie, że tak rozum ianym
efektem je s t popraw a w ykorzystania zasobów , które są realnie dostępne w skali
globalnej. Z uw agi n a trudność kw antyfikacji i stratyfikacji tych efektów (poprzez
odniesienie rezultatów do poniesionych kosztów ) ich analizę oparto w yłącznie na
badaniach pośrednich i opiniach CX O , czyli osób najbardziej zainteresow anych.
A naliza uw zględnia rodzaj uzyskanego finalnego rezultatu z w ykorzystaniem p o 
działu n a efekty ekonom iczne i pozaekonom iczne. Do w eryfikacji hipotezy drugiej
posłużą z kolei em piryczne m ierniki stanu rozw oju społeczeństw a inform acyjnego,
w tym szczególnie aplikacyjne w ykorzystanie technologii inform atycznej (ICT
TB E effect). Stopień zintegrow ania pracow ników podm iotów zorganizow anych
z otoczeniem instytucjonalnym m ierzony będzie m.in. param etram i określającym i
U biquitous ICT.

Podsumowanie
K apitał intelektualny w badanych podm iotach m a stargetow e znaczenie dla
popraw y standingu finansow ego. Jest zw ykle rów nież akceleratorem innow acyjne
go rozw oju, podobnie ja k w firm ie TATA. G łów ne rezultaty i konkluzje badań są
pow iązane z zagadnieniam i teoretycznym i oraz z spostrzeżeniam i praktyków za
rządzania, w tym rów nież z przedstaw icielam i organów sam orządow ych z terenów
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objętych badaniam i. Szczególnie tym i, które są bezpośrednio zaangażow ane
w działania popraw iające stan rozw oju społeczeństw a inform acyjnego.
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TBEM, HCVA AND INTELLECTUAL CAPITAL
(THEORY AND INTERNATIONAL STUDIES)

Summary
The TBEM assessment covers seven core aspects of business operations: leader
ship; strategic planning; customer focus; measurement, analysis and knowledge man
agement; workforce focus; process management and outcomes of financial and non
financial parameters; and business results.
International studies related to the role of intellectual capital. The questionnaire
contained 203 questions covering three main areas of interest: 1. Structure, education
and qualification of employees; 2. Information and communication technologies in
enterprises; 3. Factors influencing economic results of enterprises.
Translated by Kazimierz Krupa

