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Streszczenie. Niniejszy tekst prezentuje problematykę kapitału intelektualnego  

w wymiarze regionalnym. Głównym celem jest przedstawienie podejść do zagadnienia 

pomiaru kapitału intelektualnego jako istotnego czynnika w procesie rozwoju 

regionalnego.  
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capital as a significant factor of the regional development.  
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1. Wprowadzenie 

Problematyka zarządzania regionalnym kapitałem intelektualnym jest postrzegana jako 

główny przedmiot zainteresowania nowego podejścia do koncepcji kapitału intelektualnego 

rozpatrywanego w wymiarze makroekonomicznym1. Rozwiązania wypracowane w tym 

zakresie na poziomie korporacyjnym stają się swego rodzaju inspiracją dla projektowania 

podobnych metod na potrzeby obszarów terytorialnych. Stosowanie nowych metodologii 

badawczych ma umożliwić zdefiniowanie i zobrazowanie wiedzopochodnych możliwości 

rozwojowych regionów. Głównym celem prowadzonych badań jest stworzenie 

standardowych systemów kategoryzacji kapitału intelektualnego oraz opracowanie 

metodologii pomiaru jego poszczególnych komponentów.  

Brak obowiązujących standardów odnośnie do struktury i oceny kapitału intelektualnego 

przedsiębiorstw powoduje, że tym trudniej jest wskazać na tego rodzaju wytyczne 

obowiązujące na poziomie regionalnym. W wyniku przeglądu literatury przedmiotu można 

zauważyć, że dotychczas nie został zdefiniowany proces zarządzania kapitałem 

intelektualnym regionu. Cele większości projektów badawczych sprowadzają się do 

opracowania metodologii pomiaru kapitału intelektualnego2. 

„Skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym ma pokazać zależności i stopień 

powiązania pomiędzy zasobami niematerialnymi a efektami ekonomicznymi”3. W podobny 

sposób zarządzanie kapitałem intelektualnym interpretują analitycy Grupy Gartner, według 

których jest to „zarządzanie procesami wytwarzania wartości z dostępnych aktywów 

intelektualnych”4. Zarządzanie kapitałem intelektualnym określa się jako „działanie tworzące 

określoną całość, które obejmuje podstawowe funkcje zarządzania i jest nakierowane na 

koordynację wszystkich elementów składowych kapitału intelektualnego dla sprawnego  

                                                 
1 Edvinsson L.: Regional Intellectual Capital in waiting – a strategic IC Quest. Paper presented at the Italian 

Innovation Week. Florence, 22-26 November 2004. 
2 Powyższe twierdzenie potwierdzają między innymi obserwacje wyników badań prezentowanych na forum 

międzynarodowych konferencji na temat kapitału intelektualnego w ujęciu makroekonomicznym 

organizowanych rokrocznie przez Bank Światowy, pt. „Intellectual Capital for Communities in the Knowledge 

Economy. Nations, Regions, Cities and Emerging Communities”, The World Conference on Intellectual 

Capital for Communities. 24-25 May 2007, Paris. Przykładowe referaty poruszające opisywane tutaj kwestie 

zarządzania regionalnym kapitałem intelektualnym to: „Intellectual Capital of two giants: China and India”, 

Dahlman C.: IC reporting in Japan: status and perspectives. Georgetown University, Hanado; Dahlman C.: 

Intellectual Capital of Scotland. Waseda University. McConnachie G.: Intellectual Assets Centre of Scotland. 
3 Michna A.: Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, [w:] Urbańczyk E. (red.): Nowe 

tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Tom 1. Kreos, 

Szczecin 2003, s. 370. 
4 Kaliski M., Połącarz J., Brzozowski P.: Kreowanie wzrostu kapitału intelektualnego organizacji poprzez 

wdrożenie systemu zarządzania wiedzą (na przykładzie Górażdże Cement SA/HeidelbergCement Group),  

[w:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.): Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania. 

Zakamycze, Zakamycze 2004, s. 305. 



Zarządzanie kapitałem intelektualnym…  85 

i skutecznego osiągania wytyczonych celów”5. Poza kwestią tworzenia wartości przez kapitał 

intelektualny, w procesie zarządzania uwzględnia się przede wszystkim identyfikację  

i pomiar kapitału intelektualnego. Jest to proces składający się z następujących działań6: 

 identyfikacji kluczowych elementów kapitału intelektualnego będących podstawą 

realizacji strategii, 

 prezentacji procesu kreowania wartości i transformacji kapitału intelektualnego, 

 pomiaru wyników kreowania wartości przez aktywa intelektualne, 

 doskonalenia kluczowego kapitału intelektualnego poprzez zastosowanie procesów 

zarządzania wiedzą, 

 wewnętrznego i zewnętrznego raportowania wyników. 

Jak wskazuje A. Sokołowska, można uznać, że „zarządzanie kapitałem intelektualnym  

w ujęciu ogólnym sprowadza się do identyfikacji, pomiaru, wykorzystania i rozwoju 

potencjału intelektualnego. Efektywność procesu zarządzania kapitałem intelektualnym 

zależy w dużej mierze od stopnia realizacji powyższych działań”7.  

Ze względu na niematerialny charakter kapitału intelektualnego, wielowymiarowość jego 

komponentów oraz istniejące trudności w identyfikacji i pomiarze zasobów wiedzo-

pochodnych, zarządzanie kapitałem intelektualnym w wymiarze regionalnym wydaje się być 

procesem złożonym i wymagającym przyjęcia określonego podejścia koncepcyjnego.  

W literaturze przedmiotu nie został bowiem zdefiniowany proces zarządzania kapitałem 

intelektualnym w wymiarze makroekonomicznym. 

Wydaje się, że zarządzający kapitałem intelektualnym powinni dążyć do uzyskiwania 

informacji, umożliwiającej dokonywanie oceny wpływu kapitału intelektualnego na wyniki 

gospodarcze regionów. Strategie regionalne, a w szczególności strategie innowacji, 

wyznaczają wiele celów, dla których realizacji niezbędne jest angażowanie kapitału 

intelektualnego danej lokalizacji. Jednocześnie realizacja strategii przyczynia się  

w mniejszym bądź większym stopniu do rozwoju określonych elementów kapitału 

intelektualnego. Zatem, instrumenty wspomagające zarządzanie kapitałem intelektualnym 

powinny wspierać proces decyzyjny w zakresie kontroli realizacji określonych celów 

strategicznych. Stworzenie skutecznego systemu zarządzania kapitałem intelektualnym 

wymaga zastosowania takich metod, które pozwolą na zobrazowanie zależności pomiędzy 

kapitałem intelektualnym a efektami gospodarczymi. Metody wspomagające zarządzanie 

                                                 
5 Maksimowicz Z.: Uwagi o zarządzaniu kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, [w:] Duraj J. (red.): 

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002, s. 348. 
6 Marr B., Gupta O., Pike S., Roos G.: Intellectual capital and knowledge management effectiveness. 

“Management Decision”, Vol. 41, No. 8, 2003, p. 772. 
7 Sokołowska A.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Fundacja Promocji  

i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 7. 
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regionalnym kapitałem intelektualnym powinny przyczyniać się do efektywnego wdrażania 

strategii regionalnych. 

2. Przegląd wybranych koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego 

W związku z ciągłym rozwojem regionalnego podejścia do koncepcji kapitału 

intelektualnego podejmuje się szereg inicjatyw i prac badawczych, mających na celu 

wypracowanie nowych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie regionalnym kapitałem 

intelektualnym. W literaturze wskazuje się na kilka tego rodzaju metod. W szczególności 

dotyczą one kwestii identyfikacji i pomiaru kapitału intelektualnego w skali zarówno 

pojedynczych miast, jak również całych krajów. Należy równocześnie podkreślić,  

że stosunkowo nowatorskie ujęcie kapitału intelektualnego z perspektywy regionalnej nie 

pozwala na przytoczenie tak wielu przykładowych narzędzi zarządzania, jak w przypadku 

ujęcia korporacyjnego. Ponadto, część obecnych w literaturze metodologii pomocnych  

w zarządzaniu kapitałem intelektualnym regionu bazuje na rozwiązaniach pierwotnie 

opracowanych dla przedsiębiorstw. 

Nie zawsze poszczególne narzędzia zostały wypracowane w odpowiedzi na potrzeby 

koncepcji kapitału intelektualnego. Można bowiem wskazać narzędzia przydatne w ocenie 

pewnych kategorii kapitału intelektualnego, które zostały zaprojektowane z myślą o potrzebie 

oceny stanu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Za przykład służą tutaj opisane poniżej: 

metodologia oceny kapitału wiedzy opracowana przez Bank Światowy oraz Innowacyjna 

Tablica Wyników stworzona na poziomie Unii Europejskiej. Jednak z drugiej strony, 

przytoczyć można również metody pierwotnie wypracowane z myślą o nowej koncepcji 

zarządzania kapitałem intelektualnym w wymiarze regionalnym. 

Projekty badawcze, które zapoczątkowały prace nad metodologią oceny gospodarki 

wiedzy to między innymi analizy i raporty Banku Światowego i Organizacji ds. Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD – Organisation for Economic Cooperation and 

Development). W przypadku OECD można wskazać, między innymi, inicjatywy badawcze 

owocujące sprawozdaniami z zakresu oceny powiązań pomiędzy działalnością badawczo-

rozwojową, innowacyjnością i rozwojem gospodarczym krajów8. Tego rodzaju projekty  

i zastosowane w nich narzędzia badawcze, chociaż stworzone z myślą o ocenie stopnia 

rozwoju gospodarki wiedzy, są uznawane za przedsięwzięcia z zakresu oceny kapitału 

intelektualnego krajów. Skupiają się one przede wszystkim na problematyce oceny poziomu 

                                                 
8 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. Towards a Knowledge-based Economy. OECD, Paris 

2001. 
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inwestycji w wiedzę i wykorzystują w tym celu głównie międzynarodowe bazy danych 

statystycznych OECD9. 

Problematyka oceny gospodarki opartej na wiedzy stała się przedmiotem zainteresowania 

Banku Światowego, z którego inicjatywy opracowana została powszechnie stosowana metoda 

benchmarkingowej oceny (ang. Knowledge Assessment Methodology – KAM) krajów 

dostarczających dane statystyczne na potrzeby międzynarodowych baz danych10. Metodologia 

bazuje na bazie danych obejmującej 81 wskaźników indywidualnych i 6 wskaźników 

syntetycznych, opisujących warunki rozwoju gospodarki wiedzy 132 krajów i 9 regionów,  

w efekcie czego staje się holistycznym narzędziem szerokiej analizy benchmarkingowej. 

Wskaźniki syntetyczne obejmują: wskaźnik wiedzy (ang. knowledge index) i wskaźnik 

gospodarki opartej na wiedzy (ang. knowledge economy index) oraz wskaźniki opisujące 

funkcjonowanie czterech filarów gospodarki wiedzy. Istnieje również możliwość 

wygenerowania znormalizowanych pojedynczych wskaźników względem czterech grup 

odniesienia w skali o przedziale (0,1)11.  

Wskaźnik gospodarki opartej na wiedzy jest zagregowanym wskaźnikiem odzwiercie-

dlającym ogólny poziom rozwoju kraju lub regionu, obejmującego określoną grupę krajów 

pod względem kryteriów rozwoju gospodarki napędzanej wiedzą. Wartość syntetycznego 

wskaźnika gospodarki wiedzy jest skonstruowana na podstawie czterech filarów tworzących 

strukturę gospodarki wiedzy: edukację i zasoby ludzkie, system innowacji, technologie 

informacyjno--komunikacyjne i otoczenie gospodarcze sprzyjające efektywnemu wykorzysty-

waniu wiedzy dla rozwoju gospodarczego. Dla oceny każdego z powyższych obszarów 

dobierane są odpowiednio 3 kluczowe zmienne i opisujące je wskaźniki statystyczne, 

podlegające w dalszej kolejności procedurze agregacji w celu wygenerowania syntetycznego 

wskaźnika gospodarki wiedzy. W analogiczny sposób tworzony jest wskaźnik wiedzy  

(ang. knowledge index), jednak już bez uwzględnienia oceny ostatniego filaru gospodarki 

opartej na wiedzy. Wskaźnik ten ma na celu odzwierciedlenie zdolności krajów w zakresie 

generowania, przyswajania i dyfuzji wiedzy12. 

                                                 
9 Khan M.: Estimating the Level of Investment in Knowledge Across the OECD Countries, [w:] Bounfour A., 

Edvinsson L. (red.): Intellectual Capital for Communities, Nations, Regions and Cities. Elsevier Butterworth-

Heinemann, Oxford 2005, p. 39-40. 
10 Interaktywne narzędzie oceny porównawczej krajów jest ogólnodostępne na stronie internetowej Banku 

Światowego i może być wykorzytywane do tworzenia dowolnych porównań na podstawie listy kilkudziesięciu 

wskaźników statystycznych. Warto zaznaczyć, iż Instytut Banku Światowego odpowiedzialny za metodologię 

KAM aktywnie włączył się w nurt badań nad koncepcją kapitału intelektualnego w ujęciu regionalnym, czego 

efektem jest seria organizowanych przez Bank Światowy konferencji naukowych pt. „Intellectual Capital for 

Communities in the Knowledge Economy. Nations, Regions, Cities and Emerging Communities”. The World 

Conference on Intellectual Capital for Communities, 24-25 May 2007, Paris. 
11 Derek H.C. Chen, Dahlman C.J.: :The Knowledge Economy. The KAM Methodology and World Bank 

Operations. The World Bank, Washington 2006, p. 9. 
12 Ibidem, p. 11-12. 
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Dużo bardziej zaawansowaną metodologicznie metodą wskaźnikową wykorzystywaną  

w celu oceny innowacyjności krajów jest Europejska Innowacyjna Tablica Wyników  

(ang. European Innovation Scoreboard) zaprojektowana z inicjatywy Komisji Europejskiej13. 

Narzędzie to warte jest szczególnej uwagi, bowiem stało się ono standardowym instrumentem 

wykorzystywanym obligatoryjnie przez państwa członkowskie Wspólnot Europejskich. 

Tablica Wyników stanowi tym samym główne źródło informacji na temat poziomu 

innowacyjności krajów Unii Europejskiej uaktualnianych rokrocznie wraz z kolejnymi 

edycjami Tablicy. 

Podobnie jak w przypadku przytoczonej metodologii Banku Światowego, narzędzie oceny 

innowacyjności bazuje na wskaźnikach statystycznych pozyskiwanych z baz danych 

Eurostatu i OECD. Główną zasadą modelu prezentacji kapitału innowacji w ramach Tablicy 

Wyników jest ujęcie wskaźników w grupy według dwóch kategorii: wkładu (ang. input)  

i wyników (ang. output). Takie podejście ma odpowiadać założeniom teorii innowacyjności  

i umożliwiać pełniejsze zrozumienie zasobów, procesów i mechanizmów determinujących 

rozwój innowacji w badanych krajach. Model Tablicy Wyników jest zgodny z koncepcją 

popularyzowanego na poziomie Unii Europejskiej nieliniowego charakteru procesu 

innowacji. Dlatego wskaźniki innowacji podlegają klasyfikacji w określonych wymiarach,  

co pozwala uchwycić różne aspekty procesu innowacji. W tym miejscu należy zauważyć 

ciągłą ewolucję podejścia koncepcyjnego do badania i prezentacji wyników, czego 

przejawem jest modyfikowany z roku na rok zestaw wskaźników opisujących różne wymiary 

innowacyjności14. 

Metodologia przyjęta w Tablicy Wyników zakłada ocenę innowacji w pięciu wymiarach 

tworzących elementy wkładu i wyników w procesie innowacji. Dla wkładu zdefiniowano  

15 wskaźników, opisujących trzy wymiary innowacyjności: czynniki napędzające innowacje 

(ang. innovation drivers), tworzenie wiedzy (ang. knowledge creation) i innowacje i przedsię-

biorczość (ang. innovation and entrepreneurship). Z kolei dla wyników zdefiniowano 

kolejnych 10 wskaźników w dwóch wymiarach innowacji: zastosowania innowacji  

(ang. applications) i własności intelektualnej15. Zestaw wskaźników sklasyfikowanych  

w ramach powyższych wymiarów innowacyjności zaprezentowano w tabeli 2. Podstawę dla 

                                                 
13 Dla celów Innowacyjnej Tablicy Wyników stworzony został specjalny internetowy portal tematyczny 

(www.proinno-europe.eu), gdzie odnaleźć można między innymi wszystkie wskazówki metodologiczne 

odnośnie do konstrukcji wskaźników innowacyjności i ich interpretacji. Za pośrednictwem portalu można 

zapoznać się również z raportami prezentującymi wyniki oceny innowacyjności krajów UE na przestrzeni lat 

2001-2006.  
14 www.proinno-europe.eu. 
15 European Innovation Scoreboard. Comparative Analysis of Innovation Performance. Pro Inno Europe.  

Raport przygotowany przez Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT)  

i The Joint Research Centre (Institute for the Protection and Security of the Citizen) of the European 

Commission. 2007, p. 7.  
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definiowania wskaźników stanowią przede wszystkim wytyczne metodologiczne 

sformułowane w ramach systemu Oslo, określającego metodologię badań statystycznych  

w zakresie innowacji. 

Dla oceny innowacyjności w ramach Tablicy Wyników stosuje się metody statystyczne,  

w wyniku czego wygenerowane zostają wskaźniki efektywności innowacji, określające 

zdolność danego kraju do przekształcania zasobów zdefiniowanych na wejściu procesu 

innowacyjnego w określone wyniki, na przykład ilości uzyskanych patentów. W tym celu 

wyznacza się syntetyczne wskaźniki dla poszczególnych wymiarów innowacyjności i bada 

zachodzące pomiędzy nimi relacje statystyczne. Wygenerowany zostaje, między innymi, 

syntetyczny wskaźnik określający relacje liniowe pomiędzy nakładami a wynikami  

w zdefiniowanej strukturze procesu innowacji. Podstawowym wskaźnikiem pozostaje 

wyznaczany na potrzeby oceny porównawczej krajów Unii Europejskiej tzw. ogólny 

wskaźnik innowacyjności (ang. Summary Innovation Index – SII), stanowiący kryterium 

ostatecznej klasyfikacji krajów pod względem innowacyjności. Jest to wskaźnik syntetyczny 

wyliczany zgodnie z określoną procedurą normalizacji i agregacji wskaźników statystycznych 

w skali o przedziale (0,1)16. 

Idea tworzenia Innowacyjnej Karty Wyników stała się standardowym i powszechnie 

akceptowanym instrumentem oceny innowacyjności krajów Unii Europejskiej. W związku  

z tym podejmowane są udane próby przełożenia koncepcji na poziom pojedynczych regionów 

w celu oceny benchmarkingowej i ukazania potencjału innowacyjnego najdynamiczniej 

rozwijających się regionów Europy. Za przykład mogą posłużyć tutaj Innowacyjne Tablice 

Wyników stworzone dla włoskiego regionu Lazio17, norweskiego Oslo18, czy też pierwszy 

tego rodzaju projekt w Polsce wdrażany w województwie śląskim19. 

Poza Innowacyjną Tablicą Wyników i metodologią oceny gospodarki wiedzy 

zaproponowaną przez Bank Światowy można wskazać kilka narzędzi wspomagających 

zarządzanie regionalnym kapitałem intelektualnym wypracowanych w odpowiedzi na nowe 

regionalne podejście do opisywanej koncepcji. Powstały one zazwyczaj na potrzeby realizacji 

określonych projektów badawczych, których przedmiotem stał się bezpośrednio kapitał 

intelektualny zdefiniowany w wymiarze regionalnym.  

                                                 
16 Ibidem, p.32. 
17 The Third Innovation Scoreboard of the Lazio Region (RLIS 2005). Raport końcowy. Osservatorio Filas, 

2005. 
18 Fraas M.: Oslo Innovation Scoreboard 2004. NIFU STEP, Oslo 2004.  
19 Inicjatywa stworzenia Innowacyjnej Tablicy Wyników dla województwa śląskiego jest pierwszym tego typu 

przedsięwzięciem w skali kraju realizowanym w ramach projektu pt. „Stworzenie regionalnego monitoringu 

innowacji w województwie śląskim INNOBSERVATOR SILESIA I”. Projekt jest wdrażany w ramach 

działania 2.6 ZPORR i koordynowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 
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Jednym z pierwszych projektów podejmujących tematykę regionalnego kapitału 

intelektualnego było przedsięwzięcie koordynowane przez N. Bontisa, który zaproponował 

autorską metodę pomiaru kapitału intelektualnego na poziomie krajów. W ramach projektu 

pomiaru kapitału intelektualnego grupy państw arabskich wykorzystane zostało narzędzie  

w postaci tzw. krajowego wskaźnika kapitału intelektualnego (ang. NICI – National Intellectual 

Capital Index™)20. Metodę N. Bontisa należy zakwalifikować do grupy ilościowych metod 

oceny kapitału intelektualnego, bazujących na wskaźnikach statystycznych. Jest to metoda 

oceny porównawczej krajów pod względem kapitału intelektualnego i nie może być 

zastosowana na poziomie pojedynczego kraju, ale w ramach określonej grupy podmiotów, 

stanowiących grupę badawczą, z uwagi na metodologię konstrukcji końcowego 

syntetycznego wskaźnika kapitału intelektualnego. Metodologia konstrukcji wskaźnika 

odpowiada w dużym stopniu metodologii wykorzystanej w projektach Europejskich 

Innowacyjnych Tablic Wyników, gdzie stosuje się ogólnie przyjęte wytyczne metodologiczne 

odnośnie do konstrukcji wskaźników syntetycznych dla oceny innowacyjności krajów  

i regionów21. Zatem, wskaźnik kapitału intelektualnego kraju jest wskaźnikiem syntetycznym 

wygenerowanym na podstawie danych statystycznych. 

W celu wyznaczenia wskaźnika kapitału intelektualnego wymagane jest przede 

wszystkim zdefiniowanie struktury kapitału intelektualnego, według której dobiera się zestaw 

wskaźników statystycznych. N. Bontis wykorzystuje w tym celu zmodyfikowany model 

Nawigatora Skandii i wyróżnia cztery podstawowe kategorie kapitału intelektualnego: kapitał 

ludzki, kapitał procesowy, kapitał rynkowy i kapitał odnowy22. Jest to generalnie podział 

przyjęty przez wielu innych badaczy podejmujących się oceny kapitału intelektualnego  

w wymiarze makroekonomicznym. Ponadto, w ramach modelu Nawigatora zostaje 

wyróżniony kapitał finansowy obrazujący wyniki gospodarcze krajów.  

Dla każdej wyodrębnionej kategorii zdefiniowany zostaje zestaw wskaźników 

statystycznych opisujących ich określone cechy charakterystyczne. Kwestia doboru 

wskaźników pozostawiona zostaje indywidualnej decyzji badacza i jest w dużym stopniu 

determinowana zakresem dostępnych danych statystycznych. Wskaźniki cząstkowe w ramach 

poszczególnych kategorii kapitału intelektualnego poddane zostają procedurze normalizacji, 

w wyniku czego sprowadzone zostają do ujednoliconej skali o przedziale (0,1). Następnie 

poprzez agregację wskaźników cząstkowych wyznacza się cztery syntetyczne wskaźniki dla 

każdej kategorii, które ostatecznie zostają zsumowane w jeden syntetyczny wskaźnik kapitału 

                                                 
20 Nazwa wskaźnika została prawnie zastrzeżona i stanowi własność intelektualną Instytutu Badań nad 

Kapitałem Intelektualnym w Kanadzie. 
21 Sajeva M., Gatelli D., Tarantola S., Hollanders H.: Methodology Report on European Innovation Scoreboard 

2005. European Commission, Enterprise Directorate-General, May 2005. 
22 Bontis N.: National Intellectual Capital Index: Intellectual Capital Development in the Arab Region. United 

Nations Office for Project Services, Institute for Intellectual Capital Research, New York 2002, p. 12. 
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intelektualnego dla każdego z ocenianych krajów23. Wskaźnik ten stanowi narzędzie 

benchmarkingowej oceny kapitału intelektualnego na poziomie jednostek terytorialnych  

i pozwala na określenie ich pozycji pod tym względem w określonej grupie badawczej. 

Ponadto, autor metody wskazuje na możliwość wykorzystania wskaźnika dla zobrazowania  

w wymiarze empirycznym, poprzez weryfikację hipotez statystycznych, relacji przyczynowo-

skutkowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami kapitału intelektualnego oraz ich udział 

w tworzeniu kapitału finansowego krajów tworzących grupę badawczą24. 

Podobne podejście do oceny kapitału intelektualnego krajów stosują D. Andriessen  

i C. Stam, którzy proponują wykorzystanie w tym celu modelu Monitora Kapitału 

Intelektualnego zaprojektowanego dla krajów Unii Europejskiej. Inspiracją dla konstrukcji 

tego narzędzia stał się Monitor Aktywów Niematerialnych autorstwa Sveiby’ego stworzony 

jako jedno z pierwszych narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego organizacji25. Autorzy 

wyróżniają trzy podstawowe kategorie kapitału intelektualnego kraju: kapitał ludzki, kapitał 

strukturalny i kapitał relacyjny, które poddane są analizie w trzech wymiarach: aktywów 

(teraźniejszość), inwestycji (przyszłość) i efektów (przeszłość). W wyniku takiego podziału 

Monitor przyjmuje postać macierzy, gdzie każdemu z dziewięciu pól przyporządkowuje się 

zestaw wskaźników. W ramach każdej kategorii ujętej w trzech wymiarach wskaźniki zostają 

poddane agregacji i wyznaczony zostaje zestaw syntetycznych wskaźników cząstkowych, 

które zsumowane tworzą ostateczne syntetyczne wskaźniki kapitału intelektualnego w trzech 

perspektywach: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości26. Podobnie jak w przypadku 

krajowego wskaźnika kapitału intelektualnego (NICI) autorstwa Bontisa, także tutaj stosuje 

się podobne procedury badawcze i ujednolica się wskaźniki o różnych jednostkach pomiaru 

do skali o przedziale (0,1).  

Punktem wyjścia dla doboru wskaźników w Monitorze jest konieczność ich powiązania  

z określonymi celami strategicznymi. Za punkt odniesienia obrano tutaj zapisy Strategii 

Lizbońskiej i następnie przełożono jej założenia na zestaw wskaźników kapitału 

intelektualnego. Motywem takiego postępowania miało być zobrazowanie elementów 

kapitału intelektualnego, które Unia Europejska chce wzmacniać w celu budowy 

konkurencyjnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki opartej na wiedzy. Cele Strategii 

Lizbońskiej stały się odniesieniem dla konstrukcji wskaźników kapitału intelektualnego 

zastosowanych na poziomie różnych krajów członkowskich Wspólnot Europejskich27. 

                                                 
23 Ibidem, p. 44. 
24 Ibidem, p. 49. 
25 Sveiby K.E.: The new Organizational Wealth: managing and measuring knowledge-based assets. Barret-

Kohler, San Francisco 1997. 
26 Andriessen D., Stam C.D.: The intellectual capital of the European Union. Centre for Research in Intellectual 

Capital. Inholland University of Professional Education, de Baak – Management Centre VNO-NCW, 2004, p. 11. 
27 Ibidem, p. 5. 
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Do sklasyfikowanych metod wspomagających zarządzanie regionalnym kapitałem 

intelektualnym można również zaliczyć metodę wyznaczania współczynnika efektywności 

kapitału intelektualnego (ang. Value Added Intellectual Coefficient – VAIC™), który został 

zaprojektowany z myślą o ocenie efektywności kapitału intelektualnego przedsiębiorstw,  

ale jest stosowany również w wymiarze regionalnym. Jest to możliwe, ponieważ dane 

finansowe niezbędne do wyliczenia współczynnika pochodzą ze sprawozdań finansowych 

przedsiębiorstw zlokalizowanych w danym regionie i są dostępne w bazach statystycznych 

danego kraju w wymiarze poszczególnych regionów28. Autorem VAIC™ jest A. Pulić, który 

pokazuje jej praktyczne zastosowanie, wykorzystując współczynnik dla oceny porównawczej 

kapitału intelektualnego regionów Chorwacji29. 

Współczynnik efektywności kapitału intelektualnego pozwala dokonać pomiaru 

efektywności kreowania wartości dodanej przez kapitał przedsiębiorstwa (ang. capital 

employed), kapitał ludzki i kapitał strukturalny. Źródłem przyjętego podziału kapitału 

intelektualnego na kapitał ludzki i kapitał strukturalny jest powszechnie znany model drzewa 

wartości przedsiębiorstwa zaproponowany przez L. Edvinssona dla firmy Skandia. 

Wyliczenie współczynnika VAIC wymaga realizacji następujących kroków30: 

 Wyliczenia wartości dodanej (ang. VA – value added) jako różnicy między wynikami  

a nakładami przedsiębiorstwa: wynikami są przychody ze sprzedaży wszystkich 

produktów, nakładami są wszystkie wydatki, z wyjątkiem tych dotyczących kapitału 

ludzkiego. Kluczowym założeniem przyjętym przez Pulića jest traktowanie wydatków 

poniesionych na pracowników w kategoriach inwestycji, a nie kosztów. 

 Wyliczenia efektywności wykorzystania tradycyjnego kapitału finansowego w two-

rzeniu wartości dodanej: relacja między wartością dodaną a kapitałem firmy (capital 

employed). 

 Wyliczenia efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego: relacja między wartością 

dodaną a wartością kapitału ludzkiego (suma wydatków na pracowników). 

 Wyliczenia efektywności wykorzystania kapitału strukturalnego jako relacji wartości 

tego kapitału do wartości dodanej, przy czym wartość kapitału strukturalnego 

odpowiada wartości dodanej pomniejszonej o wartość kapitału ludzkiego. 

 Sumuje się wskaźniki wyliczone w drugim, trzecim i czwartym etapie, czego efektem 

jest wartość współczynnika VAIC. 

                                                 
28 Pulić A.: Intellectual Capital. Efficiency on National and Company Level. Croatian Chamber of Economy. 

Intellectual Capital Association, Zagrzeb 2003. 
29 Pulić A.: Intellectual Capital Efficiency in Croatian Counties. Croatian Chamber of Economy. Intellectual 

Capital Association, Zagrzeb 2002. 
30 Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. 

Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 210-212. 
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A. Pulić przyjmuje zgodnie z ujęciem kapitału intelektualnego prezentowanym 

początkowo przez L. Edvinssona, że kapitał strukturalny jest różnicą między kapitałem 

intelektualnym a kapitałem ludzkim, w następstwie czego wartość kapitału strukturalnego 

odpowiada wartości dodanej pomniejszonej o wartość kapitału ludzkiego. Jak już wcześniej 

zostało to zaznaczone, takie podejście koncepcyjne do interpretacji kapitału intelektualnego 

jest szeroko krytykowane w literaturze za brak merytorycznego uzasadnienia. Niemniej 

jednak metodę wyliczania wskaźnika VAIC™ można uznać za stosunkowo obiektywną 

metodę, bazującą na danych finansowych pochodzących ze sprawozdań i niepodlegającą tym 

samym indywidualnemu osądowi badacza. Brak jest tutaj przestrzeni dla manipulacji 

zestawem ocenianych zmiennych i doborem wskaźników kapitału intelektualnego. Warto 

także zaznaczyć, iż prezentacja współczynnika VAIC™ przez pryzmat regonów Chorwacji 

jest jednym z pierwszych tego typu opracowań z zakresu kapitału intelektualnego regionów. 

Wszystkie powyższe metody skupiają się na ocenie kapitału intelektualnego bądź jego 

określonych kategorii i bazują na wskaźnikach statystycznych lub danych finansowych 

pochodzących od przedsiębiorstw, jak ma to miejsce w przypadku współczynnika VAIC™. 

Tego rodzaju metody indeksowe stają się podstawą opracowywania raportów na temat 

kapitału intelektualnego krajów, które również można uznać za swego rodzaju narzędzie 

wspomagające zarządzanie kapitałem intelektualnym w wymiarze regionalnym. Raport  

o kapitale intelektualnym nabiera bowiem cech narzędzia marketingowego i służy 

komunikowaniu się z inwestorami zainteresowanymi potencjałem intelektualnym danego 

kraju bądź miasta. Warto tutaj zwrócić uwagę, iż pierwszym tego typu opracowaniem jest 

raport przygotowany przez E. Pasher, prezentujący wyniki oceny kapitału intelektualnego 

Izraela. Badania przeprowadzone pod kierunkiem E. Pasher miały miejsce dwukrotnie  

w 1998 i 2004 roku. Powyższy raport o kapitale intelektualnym jest jednym z najczęściej 

przytaczanych w literaturze tego typu opracowań. Podstawą pomiaru jest także 

zmodyfikowany model Nawigatora Skandii, dla którego dobiera się wskaźniki statystyczne 

odzwierciedlające poziom kapitału intelektualnego kraju. Ponadto, integralną częścią raportu 

są określone narracje ukazujące dobre praktyki decydujące o sukcesie kraju31. 

3. Klastry a pomiar kapitału intelektualnego 

Poza powyższymi ilościowymi metodami wspomagającymi zarządzanie regionalnym 

kapitałem intelektualnym bazującymi na danych statystycznych, można również wskazać na 

próby opracowania metod wymagających bardziej pogłębionych badań o charakterze 
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jakościowym. W tym przypadku płaszczyzną dla tworzenia metodologii badawczych 

regionalnego kapitału intelektualnego stały się regionalne klastry. Rozpatrywanie kapitału 

intelektualnego obszarów przestrzennych przez pryzmat klastrów opiera się na powszechnie 

podkreślanym znaczeniu i roli tego rodzaju regionalnych układów sieciowych  

w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej danej lokalizacji. Zjawisko klasteringu jest 

postrzegane jako ważne narzędzie zarządzania rozwojem regionalnym, a same klastry to „siła 

napędowa nie tylko poszczególnych podmiotów w nich uczestniczących, ale przede 

wszystkim całych regionów (...)”32.  

Przyjęcie koncepcji klastrów za punkt odniesienia wydaje się być podejściem 

uzasadnionym i pokazuje rzeczywisty regionalny wymiar ujęcia kapitału intelektualnego, 

zgodny z teorią rozwoju regionalnego. Zatem, ze względu na fakt, iż problematyka 

zarządzania kapitałem intelektualnym regionu jest również prezentowana z perspektywy 

klastrów, można wskazać na próby opracowania narzędzi wspomagających zarządzanie 

kapitałem intelektualnym na poziomie klastrów, które w tym przypadku są utożsamiane  

z regionem.  

Zgodnie z takim podejściem do zarządzania regionalnym kapitałem intelektualnym, 

opracowany został System Benchmarkingu Kapitału Intelektualnego Miast (ang. CICBS – 

Cities’ Intellectual Capital Benchmarking System), którego autorem jest Viedma Marti. 

Powyższa metoda powstała na bazie autorskiego modelu znanego pod nazwą Systemu 

Benchmarkingu Kapitału Intelektualnego (ang. ICBS – Intellectual Capital Benchmarking 

System) stosowanego pierwotnie w przedsiębiorstwach. Główne zastosowanie tego modelu 

dotyczy oceny zasobów niematerialnych rozumianych w kategoriach kluczowych 

kompetencji w perspektywie organizacyjnych i innowacyjnych procesów zachodzących  

w przedsiębiorstwie. Poprzez dokonanie pewnych modyfikacji, Viedma Marti proponuje 

zastosowanie metody w celu oceny kapitału intelektualnego miast i regionów33.  

                                                                                                                                                        
31 Pasher E. (red.): The Intellectual Capital of The State of Israel. Ministry of Industry, Trade and Labor, Israel 

2004. 
32 Bojar E. (red.): Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Politechnika 

Lubelska, Lublin 2006, s. 7. 
33 Zarówno w przypadku miasta, jak i regionu geograficznego określonego granicami administracyjnymi, 

Viedma Marti stosuje dokładnie taką samą metodologię oceny kapitału intelektualnego obierając za punkt 

wyjścia klaster uznany za najbardziej konkurencyjny dla danej lokalizacji. Porównaj: Viedma Marti J.M.: 

„Cities’ Intellectual Capital Benchmarking System (CICBS): A Methodology and a Framework for Measuring 

and Managing Intellectual Capital of Cities: A Practical Application in the City of Mataró”, [in:] Bounfour A., 

Edvinsson L. (red.): Intellectual Capital for Communities, Nations, Regions and Cities. Elsevier Butterworth-

Heinemann, Oxford 2005 oraz Viedma Marti J.M.: RICBS: Regions’ Intellectual Capital Benchmarking 

System: A Methodology and a Framework for Measuring and Managing Intellectual Capital of Regions. 

prezentacja w ramach konferencji Banku Światowego pt. “The First World Congress on Intellectual Capital for 

Communities”. 20 June 2005, Paris. 
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W celu dokonania pomiaru i zarządzania kapitałem intelektualnym miasta, Autor 

proponuje wykorzystanie modelu bazującego również na prezentowanym wcześniej 

zmodyfikowanym Nawigatorze Skandii, zastosowanym w tym przypadku w wymiarze 

miasta. Autor wprowadza dwa podstawowe wymiary badania: ogólny bazujący na 

kategoriach kapitału intelektualnego Nawigatora oraz wymiar bardziej szczegółowy 

dotyczący specyficznych dla danego miasta mikroklastrów. Proces zarządzania ogólnym 

kapitałem intelektualnym miasta składa się z pięciu etapów34: 

 tworzenia wizji, 

 identyfikacji kluczowych działań potrzebnych do realizacji wizji, 

 identyfikacji kluczowych kompetencji potrzebnych do realizacji kluczowych działań, 

 zdefiniowania wskaźników dla każdego kluczowego działania i kluczowej 

kompetencji, 

 przyporządkowania wskaźników wyróżnionym kategoriom kapitału intelektualnego. 

Wszystkie wyróżnione kategorie w ramach ogólnego modelu kapitału intelektualnego 

bazują na Nawigatorze Skandii i odpowiadają między innymi komponentom zdefiniowanym 

wcześniej przez N. Bontisa w celu konstrukcji syntetycznego wskaźnika kapitału 

intelektualnego kraju. Wydaje się, że nowatorskie podejście badawcze autora dotyczy przede 

wszystkim drugiej części systemu benchmarkingu, czyli bardziej szczegółowego podejścia do 

oceny kapitału intelektualnego miasta poprzez pryzmat charakterystycznych dla niego 

klastrów przemysłowych. Celem modelu kapitału intelektualnego właściwego dla danego 

miasta jest pomiar i zarządzanie kapitałem intelektualnym każdego mikroklastra 

charakterystycznego dla danej gałęzi przemysłu na obszarze miasta. 

W celu zastosowania opisywanego modelu należy w pierwszym etapie określić właściwe 

mikroklastry w danym mieście. W sytuacji, gdy klastry zostały już zidentyfikowane, można 

zastosować na poziomie każdego z nich system benchmarkingu kapitału intelektualnego. 

Viedma Marti interpretuje czynniki podlegające badaniu i decydujące o istnieniu klastra  

w sposób następujący35: 

 wizja: przyszła wizja obrazująca kształt klastra w wyobrażeniu władz miasta, 

 popyt w danym sektorze: klasyfikacja różnorodnych segmentów popytu na produkty 

danego klastra, 

 wyniki: kwalifikacja według różnych segmentów popytu, 

 towary i usługi: funkcje i atrybuty produktów oceniane według każdego z segmentów 

popytu, 

                                                 
34 Viedma Marti J.M.: CICBS: Cities’ Intellectual Capital Benchmarking System. A methodology and a frame-

work for measuring and managing intellectual capital of cities. 6th World Congress on Intellectual Capital. 

McMaster University, Hamilton 2003, p. 9. 
35 Ibidem, p. 15-16. 
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 procesy: operacyjne i innowacyjne łańcuchy wartości analizowane w celu 

zidentyfikowania kluczowych działań i kompetencji, 

 kluczowe kompetencje: kompetencje będące podstawą dla kluczowych działań  

w ramach łańcuchów wartości, 

 profesjonalne kluczowe kompetencje: identyfikacja i ocena każdego łańcucha 

wartości i rodzaju popytu oraz określenie niezbędnego personelu specjalistycznego 

warunkującego istnienie i rozwój kluczowych kompetencji firmy. 

Identyfikacji poszczególnych czynników w ramach klastrów dokonuje się poprzez 

przeprowadzenie pogłębionych wywiadów na poziomie przedsiębiorstw funkcjonujących  

w ramach klastra. Podobnie jak w przypadku innych tego rodzaju narzędzi oceny kapitału 

intelektualnego, metoda bazuje wyłącznie na indywidualnej opinii eksperta dokonującego 

oceny. Przypisywanie wag poszczególnym czynnikom przez osobę uznaną za eksperta ma 

decydujący wpływ na wynik końcowy badania. Wydaje się, że Autor dostrzega powyższy 

problem i dlatego wprowadza tzw. wskaźnik wiarygodności oceny w odniesieniu do każdego 

pojedynczego pytania w kwestionariuszu. Autor zaznacza, aby model postrzegać jako proces, 

natomiast wszystkie wymienione czynniki czy też etapy badania mają ostatecznie na celu 

zdefiniowanie kluczowej wiedzy technologicznej, będącej podstawą trwałej przewagi 

konkurencyjnej danego klastra. Model umożliwia dokonywanie oceny benchmarkingowej 

danego klastra w odniesieniu do klastra uznawanego za wzorzec dla określonego sektora. 

W wyniku analizy prezentowanych metod, uznawanych w literaturze za metody 

wspomagające zarządzanie kapitałem intelektualnym regionu, należy stwierdzić, że jak 

dotychczas nie została zaproponowana kompleksowa metoda zarządzania, uwzględniająca 

zespół elementów procesu zarządzania kapitałem intelektualnym. Nie została wypracowana 

uniwersalna metodyka zarządzania kapitałem intelektualnym regionu, co świadczy o tym,  

iż rozwój standardów w zakresie definiowania kapitału intelektualnego regionu i metodologii 

zarządzania w wymiarze regionalnym znajduje się w początkowej fazie rozwoju. 

Podejmowane wysiłki badawcze i realizowane projekty w obszarze regionalnego kapitału 

intelektualnego skupiają się głównie na kwestii jego pomiaru. Proponuje się jednocześnie 

określone systemy klasyfikacji kapitału intelektualnego, umożliwiające jego zidentyfiko-

wanie, ale jednocześnie nie podejmuje się próby zdefiniowania pozostałych działań, 

składających się na proces zarządzania kapitałem intelektualnym. 
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4. Zakończenie 

Proponowane metody bazują w dużym stopniu na rozwiązaniach wypracowanych 

pierwotnie na potrzeby przedsiębiorstw. Tym samym korporacyjne ujęcie kapitału 

intelektualnego stanowi punkt odniesienia dla konstrukcji metod zarządzania kapitałem 

intelektualnym regionu. Podstawę dla określenia struktury regionalnego kapitału 

intelektualnego stanowi w większości przypadków zmodyfikowany Nawigator Skandii. 

Dominują indeksowe metody pomiaru kapitału intelektualnego, bazujące na danych 

statystycznych, stanowiących wkład w wyznaczanie syntetycznych wskaźników odzwiercie-

dlających poziom ocenianych kategorii. Wydaje się, że większości metod brakuje elementów 

zaczerpniętych z teorii rozwoju regionalnego, których uwzględnienie nadałoby im 

rzeczywiście regionalnego charakteru i pozwoliło przekroczyć granice ujęcia korporacyjnego. 

Ciekawym rozwiązaniem jest próba sprowadzenia kapitału intelektualnego regionu do 

poziomu regionalnych klastrów uznawanych za narzędzie budowania przewagi 

konkurencyjnej danej lokalizacji. Stąd wśród prezentowanych metod można mówić  

o metodach ilościowych bazujących na wskaźnikach statystycznych i z drugiej strony  

o metodach jakościowych, gdzie płaszczyzną odniesienia dla analizy regionalnego kapitału 

intelektualnego są klastry i systemy innowacji lub szerzej – regionalne sieci proinnowacyjne. 

Metody wspomagające zarządzanie kapitałem intelektualnym w wymiarze regionalnych sieci 

wymagają bardziej jakościowych badań, obrazujących procesy tworzenia wartości w ramach 

sieci i tym samym stają się interesujące z punktu widzenia regionalnej konkurencyjności. 

Wszystkie z prezentowanych metod i narzędzi można traktować jako kolejne próby 

zmierzające do wypracowania kompleksowej metodyki zarządzania kapitałem intelektualnym 

w wymiarze regionalnym. Jak dotychczas tego rodzaju rozwiązania, choć niestandardowe  

i nie wszędzie w tym samym stopniu akceptowalne, są jednak obecne na poziomie 

korporacyjnym. Analiza podejmowanych inicjatyw zastosowania nowych metod 

wspomagających zarządzanie kapitałem intelektualnym regionu pozwala zauważyć istotne 

zapotrzebowanie na dalsze prace w tym zakresie. 
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