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Pozna

Niektóre uwarunkowania pomiaru kapita u intelektualnego 
przedsi biorstw rolnych 

Selected conditions for measuring the intellectual capital in 
agricultural enterprises 

Synopsis. W artykule przedstawiono niektóre uwarunkowania pomiaru kapita u intelektualnego w 

przedsi biorstwach rolniczych. Omówiono znaczenie tego kapita u, jako niepowtarzalnego zasobu 

przedsi biorstwa, wyró niaj cego je spo ród innych podmiotów konkuruj cych. Przedstawiono 

niektóre metody pomiaru kapita u intelektualnego w przedsi biorstwach pozarolniczych. Zarysowano 

autorsk  koncepcj  pomiaru tego kapita u w gospodarstwach rolnych.  

S owa kluczowe: kapita  intelektualny, metody pomiaru kapita u intelektualnego, gospodarstwo rolne 

Abstract: The aim of the paper was an attempt to show the essential terms of measurement of 

intellectual capital in agricultural farms. The meaning of this capital as a unique resource of 

enterprises, which distinguishes the enterprise from the others in a competitive market is discussed.  

Possible measuring methods of intellectual capital in agricultural farms, beginning with methods 

proven in other sectors of economy, have been presented and the author’s own concept for estimation 

of this capital in agricultural farms outlined.  

Key words: intellectual capital, the methods of measurement of intellectual capital, agricultural farms  

Wst p

Badania nad konkurencyjno ci  przedsi biorstw XXI wieku zwracaj  coraz wi ksz

uwag  na unikalno  posiadanych zasobów, wi c z nimi kwestie bie cej i przysz ej

pozycji rynkowej. Do zasobów tych, obok klasycznych rodków gospodarczych, 

rzeczowych i finansowych, zalicza si  coraz cz ciej sk adniki niekonwencjonalne (wiedz ,

do wiadczenie, relacje z klientami itp.), które stanowi  warunek niezb dny efektywnego 

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. 

O ile zasoby pieni ne i rzeczowe wydaj  si  by  jednoznacznie zdefiniowane i 

wymierne, o tyle zasoby ludzkie i informacyjne s  znacznie trudniej mierzalne. Z racji swej 

specyfiki staj  si  wiod cymi w osi ganiu pozycji konkurencyjnej przedsi biorstw. Fakty 

te docenili badacze i praktycy ycia gospodarczego, wspólnie wyprowadzaj c z nich nowy 

czynnik kszta tuj cy potencja  i pozycj  konkurencyjn  firm i okre laj c go jako kapita

intelektualny. 

Wzrost znaczenia kapita u intelektualnego jako czynnika determinuj cego pozycj

konkurencyjn  przedsi biorstw rolnych uzasadnia potrzeb  doskonalenia metod jego 
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pomiaru. Punktem wyj cia budowy koncepcji takiej metody mog  by  badania w 

przedsi biorstwach pozarolniczych, bazuj ce na klasycznej metodzie analizy finansowej 

oraz na grupie testowanych metod kart punktowych. Ocena przydatno ci tych metod do 

pomiaru sk adników kapita u intelektualnego w agrobiznesie pozwoli na okre lenie 

kierunków ich modyfikacji. 

W artykule podj to prób  okre lenia przydatno ci znanych metod pomiaru kapita u

intelektualnego do oceny przedsi biorstw rolniczych, pomijanych dot d w badaniach m.in. 

ze wzgl du na mniejsz  jednostkow  si  ekonomiczn , trudno ci w pozyskaniu danych 

finansowych i pozafinansowych, czy te  brak systematyczno ci w prowadzeniu ewidencji 

dzia alno ci przez rolników [Zi tara i Kondraszuk 1984; Zi tara 1998; Szyma ska 2007]. 

Wybrane problemy pomiaru kapita u intelektualnego przedsi biorstw 

Zagadnienia pomiaru kapita u intelektualnego zyska y na znaczeniu pod koniec lat 50-

tych XX wieku, ich badaniem i opisem zajmowali si  mi dzy innymi M. Kronfeld i A. 

Rock, Karl-Erick Sveiby [2001], L. Edvinsson i L. Malone [2001], czy A. Pulic [Kozera 

2008]. Spo ród polskich badaczy znacz cy wk ad w badania wnie li mi dzy innymi D. 

Dobija [Strojny 2003], S. Kasiewicz, W. Rogowski i M. Kici ska [2006], czy A. Jarugowa 

i J. Fija kowska oraz P. Wachowiak [Pomiar...2005], [Kozera i Go a  2009]. Cho  nie 

opracowano jednej ogólniej definicji tego kapita u, stwierdzono, e to „ukryte” aktywa 

przedsi biorstw, które nie s  w pe ni uj te w ich sprawozdawczo ci bilansowej, obejmuj ce 

zarówno to, co tkwi w g owach cz onków organizacji, jak i to, co pozostaje w 

przedsi biorstwie, gdy oni je opuszczaj . Tak rozumiany kapita  intelektualny obejmuje 

zarówno po czon  wiedz , umiej tno ci, i sk onno  do innowacji poszczególnych 

pracowników przedsi biorstwa, jak i ich zdolno  do sprawnego wykonywania zada , a 

tak e warto  przedsi biorstwa, kultur  organizacyjn  i filozofi  oraz wszystko, co jest 

zdolno ci  przedsi biorstwa i wspiera produktywno  pracowników, w postaci sprz tu 

komputerowego, organizowania baz danych, struktur organizacyjnych, patentów i znaków 

handlowych [Kasiewicz, Rogowski i Kici ska 2006]. 

Tak szerokie zdefiniowanie poj cia kapita u intelektualnego przyczynia si  do 

powstawania wielu trudno ci zwi zanych z jego pomiarem. Przyczynia si  te  do 

równoleg ego funkcjonowania wielu metod i wska ników opracowywanych przez 

kolejnych badaczy. Okoliczno ci te stanowi  dodatkowe utrudnienie w wyborze i adaptacji 

metod pomiarowych dla potrzeb sektora agrobiznesu, a zw aszcza jego szczególnych 

podmiotów, jakimi s  przedsi biorstwa rolnicze.  

Zak adaj c, e kapita  intelektualny stanowi agregat z o ony z kapita u ludzkiego, 

strukturalnego i klienckiego [Sveiby 2001], do jego szacowania wykorzystuje si  wska niki 

koncentruj ce si  na pomiarze kompetencji pracowników, ich kreatywno ci i rotacji 

zatrudnienia oraz wska niki odzwierciedlaj ce obs ug  klienta, a tak e wydatki ponoszone 

na doskonalenie pracownika [Kasiewicz, Rogowski i Kici ska 2006]. Dla przedsi biorstw 

prowadz cych pe n  sprawozdawczo  finansow  obliczenie tych wska ników, mimo e

jest mo liwe, wymaga znacznej ilo ci danych i oblicze . Tworzone s  specjalne raporty i 

sprawozdania opisuj ce kapita  intelektualny, w ród których do najbardziej znanych nale y

nawigator Scanii, monitor aktywów intelektualnych (IAM) oraz strategiczna karta wyników 

(BSC) [Strojny 2003]. Zastosowanie raportów i sprawozda  o kapitale intelektualnym w 

przedsi biorstwach rolniczych jest w znacznej cz ci niemo liwe. Nie oznacza to jednak, 
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e pomiar kapita  intelektualnego w przypadku tych podmiotów jest niemo liwy. Mimo 

licznych utrudnie  natury obiektywnej ustalenie warto ci tego kapita u w gospodarstwach 

rolniczych mo liwe jest w oparciu o metody z grupy kart punktowych, tj. tych, które 

pozwalaj  na identyfikacj  i pomiar poszczególnych elementów wchodz cych w sk ad

aktywów niematerialnych przy pomocy odpowiednio dobranych wska ników. 

W toku post powania badawczego opracowano autorsk  koncepcj  kwestionariusza 

pomiaru kapita u intelektualnego gospodarstw rolnych. Jej opracowanie wi za o si  z 

analizami uwarunkowa  kszta tuj cych pozycj  rynkow  tych podmiotów, pocz wszy od 

zwi zku z rynkiem wyra onym wielko ci  produkcji towarowej, przez jako  relacji z 

otoczeniem ocenian  w skali punktowej, do czynników innowacyjno ci mierzonych m.in. 

warto ci  inwestycji w sprz t komputerowy, zakupów technologii czy te  dokszta cania

personelu. 

Dla ka dego z elementów kapita u intelektualnego, tj. kapita u ludzkiego, 

strukturalnego i klienckiego mo liwe jest wykorzystanie zdefiniowanych ju  mierników 

skutecznie opisuj cych te sk adniki w przedsi biorstwach sektorów pozarolniczych 

[Kasiewicz, Rogowski i Kici ska 2006]. Przyk adowy zestaw wska ników dla kapita u

ludzkiego zawiera mi dzy innymi takie komponenty jak sta  pracy, wykszta cenie, koszty 

tego wykszta cenia, satysfakcj  pracowników, czy wreszcie warto  dodan  przypadaj c

na jednego pracownika obliczan  wed ug formu y (zysk + p ace) / liczba pracowników. 

Wszystkie te wielko ci mo liwe s  do ustalenia w gospodarstwie rolnym, przy za o eniu

jednak, e prowadzi ono podstawow  chocia by form  rachunkowo ci rolnej. Wielko ci

Problematyczne pozostaje ustalenie satysfakcji pracowników, która ze swej istoty jest 

czynnikiem jako ciowym i trudnomierzalnym. 

Dla oszacowania wielko ci kapita u klienckiego wykorzystywane s  mi dzy innymi 

wska nik alokacji sprzeda y ze wzgl du na rynek, klienta oraz produkt, wska niki 

marketingu, np. ca kowita warto  wydatków przeznaczonych na marketing produktów 

przedsi biorstwa lub ca kowita warto  wydatków przeznaczonych na marketing / 

ca kowity obrót, wielko  satysfakcji klientów, czy te  poziom obrotów uzyskanych ze 

sprzeda y sta ym klientom.  

Nieco bardziej problematyczne jest jednak ustalenie zestawu wska ników 

obrazuj cych kapita  strukturalny. Kapita  strukturalny stanowi wszystko to, co wspiera 

wydajno  pracowników, np. sprz t komputerowy, bazy danych, struktury organizacyjne, 

patenty i znaki handlowe [Pomiar... 2005]. W przypadku przedsi biorstw przemys owych 

wska niki go okre laj ce bazuj  no ogó  na wydatkach poniesionych na rozwój technologii 

informatycznych w przeliczeniu na jednego pracownika lub obrazuj  wielko  inwestycji  

w tym zakresie. Ustalenie wielko ci tych wydatków nie nastr cza w nich zatem wi kszych 

problemów, podczas gdy w przedsi biorstwach rolniczych okazuje si  by  praktycznie 

niemo liwe, zw aszcza w odniesieniu do gospodarstw prowadz cych rachunkowo

uproszczon  i dla celów sprawozdawczych przygotowuj cych Raport indywidualny 

gospodarstwa rolnego za dany rok [Polski... 2009]. Kwestionariusz b d cy podstaw  tego 

raportu nie obejmuje bowiem tak szczegó owych pozycji, ograniczaj c si  do zawartej w 

aktywach pozycji „warto ci niematerialne i prawne”. 

Pewn  alternatyw  oszacowania kapita u intelektualnego gospodarstwa rolnego 

stanowi zastosowanie jednej z metod kart punktowych przygotowanej przez Wachowiaka i 

zespó  [Pomiar... 2005], tj. metody oceny punktowej wa onej poszerzonej o profil oceny. 

Jest to metoda z o ona z kilku etapów, z których pierwszy polega na zdefiniowaniu 

listy kryteriów oceny i wyborze z nich tych, które najlepiej przybli aj  dany problem 
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badawczy, oraz na okre leniu ich wag. Drugim etapem jest ocena stopnia, w jakim ka de z 

rozwi za  spe nia kryteria oraz obliczenie punktowych ocen wa onych dla poszczególnych 

kryteriów. Te ostatnie uzyskiwane s  jako iloraz wag i liczby punktów przypisanych 

danemu elementowi kapita u. Badanie zamyka sformu owanie oceny syntetycznej w 

postaci sumy wa onych ocen punktowych pod wzgl dem wszystkich kryteriów oraz 

wybór, je li oceny robiona jest dla potrzeby porównania ró nych wariantów organizacji 

przedsi biorstwa, rozwi zania, które uzyska o najwi ksz  liczb  punktów [Pomiar... 2005].  

Przegl d koncepcji pomiaru kapita u

intelektualnego przedsi biorstw

Egzemplifikacja istniej cych mierników

Kapita u rzeczowo-

finansowego

Kapita u

intelektualnego

Okre lenie przydatno ci mierników 

w gospodarstwie rolnym

Opracowanie wzoru arkusza pomiarowego

Autorski zestaw mierników kapita u intelektualnego 

gospodarstwa rolnego

Rys. 1. Schemat post powania badawczego w próbie ustalenia uniwersalnej metody pomiaru kapita u

intelektualnego gospodarstwa rolniczego 

Fig. 1. Flow diagram for an attempt of creating a method of intellectual capital estimation in a farm 

ród o: opracowanie w asne.

Kapita  intelektualny oceniany t  metod  prezentowany jest w trzech obszarach, w ród 

których wymienia si  kapita  ludzki, organizacyjny i rynkowy. Ka dy z obszarów 

charakteryzowany jest przez zestaw 15 kryteriów, które na podobie stwo kluczowych 
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czynników sukcesu opisuj  szczególne predyspozycje przedsi biorstwa w badanym 

zakresie. Uzyskane wyniki prezentuje si  w formie graficznej, nanosz c warto ci ocen 

cz stkowych na specjalny wykres. Odcinki, które powstaj  z po czenia poszczególnych 

punktów tworz  krzyw aman  zwan  profilem oceny. Jej kszta t i po o enie w tabeli 

pozwalaj  na szybk  identyfikacj  warto ci ocenianego rozwi zania jako ca o ci oraz w 

odniesieniu do ka dego z kryteriów. 

W modelu opracowanym przez Wachowiaka wyznaczona wielko  kapita u

intelektualnego porównywana jest z idealn  wielko ci  kapita u intelektualnego 

przedsi biorstwa w sektorze, w którym dzia alno  przedsi biorstwa jest dominuj ca

[Pomiar... 2005]. 

Spo ród przyj tych w modelu oceny punktowej wa onej kryteriów oceny kapita u

ludzkiego, organizacyjnego i rynkowego nie wszystkie odzwierciedlaj  prawid owo ci

zachodz ce w gospodarstwie rolnym. Do kryteriów takich nale  mi dzy innymi liczba 

zg aszanych w ci gu roku inicjatyw przypadaj cych na jednego pracownika, czy odsetek 

realizowanych (ze zg oszonych w ci gu roku) inicjatyw przypadaj cych na jednego 

pracownika oraz odsetek pracowników, którzy znaj  strategi  rozwoju przedsi biorstwa. 

Oznacza to potrzeb  dalszych prac analitycznych nad dostosowaniem kryteriów do opisu 

kapita u intelektualnego w gospodarstwach rolnych. Ponadto istotne jest wprowadzenie 

dodatkowego kryterium, wspólnego dla wszystkich potencjalnie obj tych badaniem 

podmiotów. Autorska koncepcja adaptacji tego modelu zak ada budow  bazy danych o 

przedsi biorstwach rolniczych, które poddane zosta y ocenie z wykorzystaniem 

zaproponowanej przez Wachowiaka i zmodyfikowanej dla potrzeb gospodarstw metody. 

Algorytm post powania badawczego przedstawia rysunek 1. 

Cechami wykorzystywanymi do porówna  pozycji konkurencyjnej przedsi biorstwa 

sta yby si  wska niki mo liwe do wyznaczenia na podstawie raportu indywidualnego 

gospodarstwa rolnego, poszerzonego o zdefiniowane zasoby kapita u intelektualnego. 

Wyznaczone na podstawie tych danych wska niki pozwoli yby na porównania oraz ocen

wp ywu kapita u intelektualnego na wyniki i pozycj  rynkow  polskich gospodarstw 

rolnych w przekroju czasowym i przestrzennym. 

Podsumowanie i wnioski 

Pomiar kapita u intelektualnego stanowi istotny problem bada  nad konkurencyjno ci

przedsi biorstw wszystkich sektorów. Opracowywane liczne metody cechuje du a

ró norodno  i z o ono , co w znacznej mierze ogranicza ich przydatno  z punktu 

widzenia okre lania kapita u intelektualnego w gospodarstwach rolnych. Te ostatnie 

bowiem nie tylko posiadaj  szereg specyficznych cech natury techniczno-organizacyjnej, 

ale przede wszystkim, w swej przewa aj cej liczbie nie prowadz  wystarczaj cej

sprawozdawczo ci statystycznej, która umo liwi aby pe ne oszacowania wielko ci

badanego kapita u. Uwarunkowania te nie wykluczaj  jednak pomiaru kapita u

intelektualnego gospodarstw rolnych. Koniecznym staje si  adaptacja istniej cych ju

metod oraz rozszerzenie ich o wspólne kryterium pomiarowe, umo liwiaj ce tworzenie baz 

danych, które pozwoli yby na grupowanie podmiotów i badanie ich w ró nych przekrojach. 

Przedstawion  prób  adaptacji oparto na metodzie finansowej analizy wska nikowej oraz 

metodzie oceny punktowej wa onej zmodyfikowanych w toku post powania badawczego i 

empirycznej weryfikacji [Kozera i Go a  2009].
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