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Wstęp

W sierpniu 2018 r. wartość rynkowa amerykańskiej korporacji Apple Inc. 
przekroczyła rekordową sumę 1 biliona dolarów. Jednocześnie wskaźnik ceny 
do wartości bilansowej (C/WK) tej spółki pokazywał, że spółka jest wycenia-
na na wartość przeszło ośmiokrotnie wyższą niż wskazywałaby na to księgo-
wa wartość jej zasobów. Powyższy przykład nie jest wyłącznym fenomenem 
nowojorskiej giełdy- wskaźniki C/WK na stan 8 lutego 2019 r. pokazywały 
17.87 dla polskiej spółki CD Projekt S.A., 7.42- CCC S.A. i 5.88 -LPP S.A.1 
To zaledwie kilka przykładów z realiów warszawskiej Giełdy Papierów War-
tościowych (dalej: GPW). Na skłonność inwestorów do zapłaty znacznie wyż-
szej sumy niż wynikałoby to z bilansu składa się wiele czynników- korzystna 
koniunktura, wysoki potencjał rozwoju sektora, czy nawet czynniki behawio-
ralne. W niniejszym opracowaniu poruszono temat czynnika, który tworzy 
wartość przedsiębiorstwa w sposób długookresowy- kapitału intelektualnego. 

Z definicji „kapitał” oznacza aktywa, które wykorzystane w działalno-
ści gospodarczej mogą się pomnażać i tworzyć nowe majątki.2 W tradycyjnej 
gospodarce przemysłowej panowało przekonanie, iż najważniejszym moto-
rem napędowym rozwoju jest kapitał finansowy, czego odzwierciedleniem 
są również współczesne systemy rachunkowości oparte na tradycyjnych ope-
racjach gospodarczych. Tymczasem, już od lat 80. rozwijała się nowa kon-
cepcja gospodarki, w której to zarządzanie wiedzą i informacją grają pierw-
sze skrzypce w procesie jej rozwoju. W społeczeństwie wzrosła świadomość 
potrzeby wytwarzania, nabywania i wykorzystywania wiedzy, poprzez które 
można także zwiększyć efektywność wykorzystywanego kapitału finansowe-
go. Przedstawienie realnego, obiektywnego obrazu kondycji przedsiębiorstwa  
w gospodarce opartej na wiedzy wymagało jednak uruchomienia szeregu 

1  Wskaźniki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, [8.02.2019 r.], (https://
www.gpw.pl/wskazniki)

2  Niemczyk 2015, s. 25
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zmian w sprawozdawczości, tak aby ująć często ciężką do zmierzenia wartość 
kapitału intelektualnego.3 

Kapitał intelektualny to w dzisiejszych czasach główny element tworzący 
wartość dodaną przedsiębiorstw. Wiedza to kluczowy czynnik wzrostu i roz-
woju przedsiębiorstw. W ostatnich latach rośnie niezadowolenie spowodowa-
ne tradycyjnymi sposobami raportowania finansowego. Udziałowcy nie do-
stają pożądanych przez siebie informacji, co pozbawia w kolejnych okresach 
spółkę przypływu kapitału. Zamiast informacji ściśle finansowych, potencjal-
ni akcjonariusze wolą uzyskać wiedzę z obszaru aktywów niematerialnych. 
Interesujące obszary, o których brak informacji finansowych to np.: udziały 
rynkowe, szkolenia dla pracowników lub też doświadczenie kadry menedżer-
skiej. Ujawnienie tego rodzaju wiedzy to elementy raportowania kapitału 
intelektualnego. W ostatnich latach trwa dyskusja nad sposobem mierzenia 
kapitału intelektualnego ujawnionego przez przedsiębiorstwa. Tworzy się go 
najczęściej poprzez tworzenie listy kontrolnej elementów kapitału intelektual-
nego, która jest lub nie w dokumentach finansowych i niefinansowych spółki. 

W XXI wieku wiedza jest czynnikiem kluczowym dla rozwoju dzisiejsze-
go świata, stając się jednym z najważniejszych zasobów gospodarczych. Firmy 
uzyskują przewagę konkurencyjną dzięki efektywnemu wykorzystywaniu ak-
tywów strategicznych. Wśród tych aktywów znajdują się wartości niematerial-
ne i prawne niezbędne do generowania wysokiego wyniku finansowego. Wraz 
z rozwojem gospodarek opartych na wiedzy, ekonomiści w coraz większym 
stopniu zaczęli dostrzegać znaczenie kapitału intelektualnego, wchodzącego 
w skład wartości niematerialnych przedsiębiorstw. W kontekście badań do-
tyczących kapitału intelektualnego napotkano kilka problemów. Obecnie nie 
istnieje jednolita przyjęta definicja dotycząca kapitału intelektualnego oraz 
komponentów, które wchodzą w jego skład. Druga kwestia obejmuje to, że 
dotychczas również nie znaleziono metody, którą można uznać za najlepszą w 
kwestii pomiaru kapitału intelektualnego, zaś każda z proponowanych tech-
nik ma mocne strony ale jednocześnie niesie ze sobą pewne słabości.

W niniejszym opracowaniu przestawiono trzy badania dotyczące kapi-
tału intelektualnego w przedsiębiorstwach. Celem pierwszego badania było 
przeanalizowanie otwartości informacyjnej spółek giełdowych pod kątem ra-
portowania o kapitale intelektualnym w sprawozdawczości rocznej. Intencją 
było przede wszystkim zwrócenie uwagi na istotę tego czynnika we współcze-
snym biznesie i zdefiniowanie wewnętrznych charakterystyk przedsiębiorstwa, 

3  Tamże, s. 35
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których występowanie może się wiązać ze zwiększonym zakresem ujawnień  
w obszarze niefinansowym. Ponadto zauważono konieczność usystematy-
zowania wskaźników kapitału intelektualnego w sprawozdawczości, tak aby 
umożliwić ich sprawne wyszukiwanie, weryfikację audytora, a także aby ra-
porty dawały się porównać między przedsiębiorstwami. Zmniejszanie luki 
informacyjnej między zarządem przedsiębiorstwa, a inwestorami jest ważne 
nie tylko z punktu widzenia interesariuszy- asymetria informacji może prowa-
dzić do nieefektywnej alokacji kapitału, która z kolei może nieść niekorzystne 
skutki dla całej gospodarki krajowej. W badaniu posłużono się modelem re-
gresji wielorakiej na danych przekrojowych. Poziom ujawnień kapitału inte-
lektualnego w rocznych raportach zmierzono metodą opartą na kartach wy-
ników, a na podstawie rezultatów pomiaru powstał indeks, odzwierciedlający 
otwartość informacyjną przedsiębiorstwa. Zmienna zależna w modelu przy-
jęła więc wartości indeksu. Zmienne objaśniające dobrano na podstawie do-
stępnej literatury i ich ekonomicznego uzasadnienia. Celem drugiego badania 
było przeanalizowanie czynników istotnych w modelach dla poszczególnych 
składowych kapitału intelektualnego.  Zakres raportowania o kapitale inte-
lektualnym weryfikowało wielu autorów z różnych krajów, dochodząc często 
do odmiennych wniosków w kwestii indywidualnych charakterystyk przed-
siębiorstwa, które mogą tłumaczyć wyższy poziom ujawnień. Autorzy znaleźli 
dość silne dowody na to, że większe przedsiębiorstwa raportują więcej, ale już 
związek raportowania kapitału intelektualnego z wyższą rentownością spółki, 
czy jej zadłużeniem wahał się między badaniami. W niniejszym opracowaniu 
przetestowano hipotezy o istotności wielkości, zadłużenia, rentowności, jako-
ści audytu i sektora gospodarki, w którym działają analizowane, polskie przed-
siębiorstwa w wyjaśnianiu wariancji poziomu ujawnień. W badaniu drugim 
w szacowanych modelach uwzględniono dodatkowo wskaźnik asymetrii mie-
rzony dekoncentracją udziałowców oraz wielkość zarządu. Celem trzeciego 
badania było zbadanie zależności pomiędzy kapitałem intelektualnym a ren-
townością firmy. W analizie wykorzystano metodę współczynnika intelektu-
alnej wartości dodanej (ang. Value Added Intellectual Coefficient). Zaletą tej 
metody jest jej prostota, ponieważ wszystkie dane można skompletować na 
podstawie sprawozdań finansowych. Na podstawie teorii ekonomii oraz  prze-
glądu literatury empirycznej oczekiwano dodatniej zależności pomiędzy kapi-
tałem intelektualnym a rentownością badanych spółek.  Analogicznie sytuacja 
powinna wyglądać dla poszczególnych komponentów kapitału intelektualne-
go, czyli kapitału ludzkiego, kapitału strukturalnego oraz kapitału fizycznego. 

  



10

WSTĘP

Tematyka ta jest ważna i aktualna, ze względu na ciągły rozwój znaczenia 
kapitału intelektualnego – gospodarka staje się gospodarką opartą na wiedzy. 
Decyzje firmy o jakości i rodzaju przekazywanych informacji są niezwykle 
ważne dla uczestników rynku kapitałowego. Coraz większą uwagę przykłada 
się do analizy czynników niematerialnych – kapitału intelektualnego. W pol-
skiej literaturze brakuje prac z tematyki determinantów ujawnienia, dlatego 
niniejsza praca stanowić może początkowy wkład w jej rozwój w Polsce. 

Na wykorzystane w opracowaniu materiały źródłowe składają się przede 
wszystkim literatura fachowa z zakresu kapitału intelektualnego w nowej 
gospodarce, w szczególności książki autorstwa Anny Ujwary-Gil, Lesława 
Niemczyka i Grzegorza Urbanka oraz artykuły naukowe, których twórcy ana-
lizowali zależność między wewnętrznymi uwarunkowaniami przedsiębiorstwa, 
a zakresem raportowania wartości niematerialnych w pozostałych krajach 
Europy i poza jej granicami. Natura podjętego tematu wymagała również 
zapoznania się z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie obowiązków 
informacyjnych, ciążących na emitentach giełdowych. Dane wykorzystane do 
samodzielnego badania pochodzą z rocznych sprawozdań wybranych spółek.

Struktura opracowania jest następująca. Całość pracy tworzy pięć roz-
działów. Rozdział pierwszy stanowi teoretyczne ujęcie istoty kapitału intelek-
tualnego w działalności przedsiębiorstw. Tę część opracowania otwiera opis 
genezy pojęcia kapitału intelektualnego oraz głównych nurtów badawczych, 
które wykształtowały się w jego obszarze. Zaprezentowano kapitał intelek-
tualny w teorii ekonomii. W rozdziale pierwszym opisano również metody 
pomiaru kapitału intelektualnego. Uzasadniona została potrzeba publikowa-
nia elementów kapitału intelektualnego w sprawozdawczości rocznej spółek, 
kładąc nacisk na konsekwencje występowania luki informacyjnej między in-
teresariuszami przedsiębiorstwa. Rozdział zamykają informacje o podejmo-
wanych inicjatywach zmian sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie 
kapitału niematerialnego. W rozdziale drugim zaprezentowano przegląd lite-
ratury empirycznej dotyczącej badania determinant ujawnienia kapitału inte-
lektualnego przez przedsiębiorstwa. W tej części opracowania sformułowano 
również hipotezy badawcze. W kolejnym rozdziale, rozdziale trzecim, opisano 
badania własne poświęcone determinantom ujawnień kapitału intelektualne-
go w raportach rocznych firm notowanych na GPW.  Zweryfikowano posta-
wione hipotezy badawcze. W rozdziale czwartym opisano związek kapitału 
intelektualnego z rentownością firmy. Przybliżono wskaźnik rentowności 
kapitału własnego jako wyznacznik wyniku przedsiębiorstwa. Omówiono do-
tychczasowe badania w tym obszarze oraz sformułowano hipotezy badawcze.  
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W rozdziale piątym zaprezentowane badanie własne dotyczące zależności mię-
dzy kapitałem intelektualnym a rentownością wśród spółek notowanych na 
GPW. 
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Rozdział 1

Istota kapitału intelektualnego 
w sprawozdawczości 

rocznej przedsiębiorstw

Kapitał intelektualny –  
geneza pojęcia i główne nurty badawcze

Pojęcie kapitału intelektualnego jest silnie związane z wiedzą, czy-
li atutem strategicznym, dzięki któremu uzyskuje się i utrzymuje przewa-
gę konkurencyjną na rynku. Kapitał intelektualny odgrywa zasadniczą rolę  
w gospodarce opartej na wiedzy, stając się sercem jej możliwości organizacyj-
nych.1 Postrzeganie kapitału intelektualnego jako czynnika kluczowego oraz 
efektywne wykorzystywanie kapitału intelektualnego, jest wskazywane jako 
niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku.

Pierwsze wzmianki w literaturze dotyczące kapitału intelektualnego po-
chodzą z lat 60-tych XX wieku. Wiele źródeł podaje, że po raz pierwszy termi-
nu „kapitał intelektualny” użyło dwóch analityków finansowych, komentując 
wysokie notowania giełdowe przedsiębiorstw z sektora technologii informa-
tycznych. Sytuacja miała mieć miejsce w 1958 roku. Analitycy uznali, że to 
kapitał intelektualny małych przedsiębiorstw z branży informatycznej stano-
wi o ich wysokich notowaniach na giełdzie. Dekadę później termin pojawił 
się w liście do polskiego ekonomisty - Kaleckiego, w którym amerykański 
ekonomista, Galbraith, wyraził wdzięczność za wniesiony przez Kaleckiego 

„kapitał intelektualny”. Lata 70-te powszechnie uznaje się za okres narodzin 
pojęcia „kapitał intelektualny”.2 Początkowo, termin wyrażał jedynie poten-
cjał jednostki, ale jego znaczenie zaczęło rozszerzać się w latach 80-tych, kiedy 

1  Hosnavi i Ramezan 2011, s. 256
2  Sopińska 2008, s. 95
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to rosnące różnice pomiędzy wartością księgową, a wartością rynkową firm 
zaczęły wzbudzać zainteresowanie przedsiębiorców i ekonomistów.3 Obecnie, 
oprócz wspomnianego kapitału ludzkiego, na kapitał intelektualny składają 
się również między innymi: zdecentralizowana struktura organizacyjna przed-
siębiorstw, procesy usprawniające prowadzenie działalności, bazy danych, 
których analiza pozwala na lepsze dopasowanie oferowanych usług do ocze-
kiwań rynku, czy w końcu relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa: odbiorcami, 
dostawcami, a nawet społecznością lokalną. Prekursorzy współczesnej, rozsze-
rzonej interpretacji kapitału intelektualnego to badacze Edvinsson i Malone 
oraz Sveiby.4 Dotychczas nie osiągnięto jednak konsensusu w sprawie jedno-
litej, zgodnej definicji tego typu kapitału. Edvisson i Malone (1997) wskazują, 
że kapitał intelektualny to ukryte aktywa, odzwierciedlające lukę pomiędzy 
wartością rynkową a księgową firmy. Edvisson i Malone zaproponowali, iż 
kapitał intelektualny można zmierzyć jako różnicę pomiędzy wartością ryn-
kową spółki a wartością księgową. Ten sposób wyceny, mimo iż jest dużym 
uproszczeniem może w obrazowy sposób przedstawić istotę kapitału intelek-
tualnego. Hall (1992) wskazał, że kapitał intelektualny to kreator wartości, 
który zmienia zasoby produkcyjne w wartość dodaną.

 Stewart (1997) stwierdził, że kapitał intelektualny to zasób zbiorowej 
wiedzy, informacji, technologii, umiejętności, wiedzy fachowej, własności in-
telektualnej, lojalności klientów i zarządzania zespołem, który przyczynia się 
do tworzenia produktów i usług w organizacji. Dodatkowo, nie osiągnięto 
konsensusu, co do jego elementów składowych. Według Stewarta kapitał in-
telektualny opiera się na trzech głównych czynnikach: kapitale ludzkim, kapi-
tale klientów oraz kapitale strukturalnym. Wraz z kolejnymi badaniami zwią-
zanymi z kapitałem intelektualnym, został on rozszerzony o kolejne składowe: 
kapitał społeczny, technologiczny i duchowy.5 Sullivan (2000) zdefiniował 
kapitał intelektualny jako wiedzę, która może zostać przekształcona w zyski. 

Na Rysunku 1 zaprezentowano model kapitału intelektualnego. Kapitał 
ludzki definiowany jest jako połączenie kompetencji, postawy i kreatywności 
pracowników. Kompetencje pracowników obejmują wiedzę, umiejętności i 
talenty. Na wiedzę składają się wiedza techniczna i akademicka, pozyskiwa-
na zazwyczaj na szczeblu akademickim. Umiejętności, zdolności do realizacji 
założonych zadań, to ta część, którą pracownicy zdobywają poprzez praktykę. 
Ich postawa dotyczy głównie motywacji oraz podejścia do pracy. Kreatywność 

3  Ujwary-Gil 2009, s. 23
4  Niemczyk 2015, s. 24
5  Wu i Tsai 2005, s. 147-171
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to z kolei ten aspekt kapitału ludzkiego, który pozwala na elastyczne wykorzy-
stanie i wiedzy i możliwość wprowadzania innowacji.6

Rysunek 1. Model kapitału intelektualnego
Legenda:

Kapitał strukturalny = kapitał organizacyjny
-----  - przepływ wiedzy między pracownikami, klientami, a organizacją
W  - wartość (wytworzone bogactwo w wyniku interakcji trzech form kapitału)
Źródło: Ujwary-Gil, A. (2010). Kapitał intelektualny - problem interpretacji kluczo-
wych terminów.

Kapitał klienta dotyczy relacji, która istnieje pomiędzy organiza-
cją, a klientami. Relacje te są bardzo ważne, ponieważ klienci kupują 
produkty lub usługi. Od nich zależy w największym stopniu wielkość 
wygenerowanego przychodu przedsiębiorstwa. Z tego powodu jest on 
istotną składową kapitału intelektualnego, opierając się na zadowoleniu 
klienta oraz jego lojalności. Obejmuje on takie elementy jak: znak fir-
mowy, klientów i ich lojalność, kanały dystrybucji, umowy, kontrakty, 
porozumienia z podwykonawcami partnerami handlowymi, inwestora-
mi, bankami itd.7

6  Ramezan 2011, s. 88-95
7  Khalique, Nassir Shaari i Isa 2011, s. 343
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Kapitał strukturalny to zbiór mechanizmów i struktur przedsię-
biorstwa, które pomagają pracownikom osiągać optymalną wydajność 
intelektualną, i w konsekwencji pozwalają przedsiębiorstwu osiągnąć 
wyższy wynik. Taki zbiór stanowią wszystkie zasoby wiedzy takie jak: 
bazy danych, schematy organizacyjne, strategie i polityki.8 Silny kapi-
tał strukturalny przedsiębiorstwa jest jednym z głównych warunków, 
aby w pełni wykorzystywać kapitał intelektualny. Jest bardzo ważny  
w tworzeniu produktów o wartości dodanej oraz w osiąganiu przewagi 
konkurencyjnej. 

Na Rysunku 1 zaprezentowano i następnie omówiono jedną  
z najbardziej popularnych koncepcji podziału kapitału intelektualnego. 
Ekonomiści na przestrzeni lat interpretowali go w niejednolity sposób. 
Badania na jego temat nadal trwają, co w przyszłości może dać efekt 
w postaci kolejnych, nowych komponentów związanych z kapitałem 
intelektualnym. 

W teorii kapitału intelektualnego wyróżnia się dwa główne nurty ba-
dawcze. Pierwszy z nurtów stanowią badania nad zależnością między posia-
danym kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa, a jego wartością na rynku. 
Z perspektywy przedsiębiorcy, najistotniejszą właściwością kapitału intelek-
tualnego jest to, że interakcje między poszczególnymi jego elementami mogą 
tworzyć wartość dodaną podmiotu, a zarząd spółki może wpływać na jej wiel-
kość poprzez efektywne zarządzanie składnikami kapitału. Przedsiębiorstwa 
toczą nieustanną walkę o osiągnięcie, tudzież utrzymanie odpowiednio wy-
sokiej pozycji rynkowej- takiej, która wygenerowałaby maksymalną wartość 
finansową dla akcjonariuszy. Zbudowanie przewagi konkurencyjnej wymaga 
jednak wdrożenia trudnej do naśladowania, unikatowej strategii oraz ciągłe-
go konfrontowania przybranej strategii ze zmiennymi realiami rynkowymi. 
Obecnie dominuje podejście zintegrowane do tworzenia strategii, w którym 
drogą do osiągnięcia celu jest powiązanie zasobów wewnętrznych przedsię-
biorstwa i jego kompetencji z czynnikami rynkowymi- w takim rozumieniu 
kapitał intelektualny odgrywa olbrzymią rolę w procesie tworzenia przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku.9 Drugi nurt badawczy teorii ka-
pitału intelektualnego związany jest z pomiarem, wyceną i raportowaniem 
danych niefinansowych w spółce. Motywacją do badań w tym obszarze jest 
wartość informacji w dzisiejszej gospodarce. Informacja stała się, obok ziemi, 

8  Wu i Tsai 2005, s. 147-171
9  Urbanek 2011, s. 151-164
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kapitału i pracy, jednym z czynników wytwórczych. Jedną z możliwych inter-
pretacji pojęcia informacji jest bowiem postrzeganie jej jako wiadomość, na 
podstawie której odbiorcy mogą podejmować względnie korzystniejsze decy-
zje dla siebie samych, lub dla innych podmiotów. Zręczne posługiwanie się 
informacją może więc stać się źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa, tzw. przewagi informacyjnej. Innymi słowy, przewaga informacyjna to 
generowanie wiedzy w taki sposób, który informuje potencjalnych klientów 
o ofercie przedsiębiorstwa, ale ma także wpływ na ich preferencje.10 W tym 
sensie sprawozdawczość kapitału intelektualnego może zwiększyć przewagę 
konkurencyjną firmy. 

Kapitał intelektualny w teorii ekonomii

Wycena spółek giełdowych jest w znaczący sposób oparta na wiedzy, nie 
zaś na aktywach fizycznych. Ujawnienie informacji o kapitale intelektualnym 
jest to pokazanie informacji o kapitale intelektualnym danego przedsiębior-
stwa np. w raporcie okresowym lub innym oficjalnym dokumencie wyda-
nym przez firmę. Pomimo trudności w raportowaniu kapitału intelektualnego  
w przedsiębiorstwach, jest kilka powodów dla którego firmy to robią. Reduk-
cja asymetrii informacji może mieć pozytywne skutki takie jak niższy koszt ka-
pitału. Ponadto dzięki przekazywanym lepszym informacjom, w spółkę mogą 
być chętni zainwestować ostrożniejsi uczestnicy rynków kapitałowych, co po-
zwoli na uzyskanie wyższej kapitalizacji rynkowej. Jakość przekazywanych in-
formacji jest niezwykle ważna dla akcjonariuszy danej spółki, jednakże może 
tutaj zachodzić konflikt interesów pomiędzy tym co chcieliby wiedzieć akcjo-
nariusze, a tym co chce przekazać zarząd spółki do ich wiadomości. Przy ujaw-
nieniu informacji o kapitale intelektualnym niewątpliwie zachodzi zjawisko 
asymetrii informacji. Mniejszościowi udziałowcy nie posiadają szczegółowej 
wiedzy o wszystkich sprawach bieżących spółek giełdowych. Dodatkowo jeśli 
znaczący pakiet akcji danej spółki notowanej na giełdzie ma pewien fundusz 
lub inwestor prywatny może on oczekiwać udzielania bardziej dokładnych 
informacji w raportach okresowych. Można zaobserwować w ten sposób sytu-
ację pryncypał-agent na linii przedsiębiorstwa oraz udziałowcy posiadającego 
znaczący pakiet akcji, bądź pożyczkodawcy. Często firma posiadająca wyso-
ką ilość zadłużenia jest zobowiązana do udzielania lepszej jakości informacji. 
W kolejnych podrozdziałach przedstawiono teorie ekonomii najważniejsze  

10  Kamela-Sowińska 2015, [cyt. za:] Kawacki 2018
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w kontekście rozważań nad kapitałem intelektualnym: teorię asymetrii infor-
macji oraz teorię relacji pryncypał-agent.

Asymetria informacji 

Przed omówieniem występowania asymetrii informacji w ujawnieniu ka-
pitału intelektualnego, warto zastanowić się czym ona właściwie jest. Akerlof 
(1978), zdobywca nagrody Nobla, opisał problem niepełnej informacji. Po-
służył się przykładem transakcji na rynku używanych samochodów. Na tym 
rynku znajdowały się samochody dobre warte 3000 dolarów oraz tzw. „cytry-
ny” warte 2000 dolarów. Sprzedający wiedzieli, czy sprzedają dobry czy zły 
samochód, jednak kupujący nie, wobec tego cena aut była średnią dobrych 
i złych aut – 2500 dolarów. Po pewnym czasie rynek jest zalewany przez złe 
samochody, cena spada, wobec czego dobre samochody przestają być sprzeda-
wane, ze względu na zbyt niską wartość możliwej transakcji. Jest to pewnego 
rodzaju ułomność rynku. Można jednak tę ułomność wyeliminować i na ryn-
kach tak się dzieje. Powstał szereg mechanizmów mających na celu pozbycie 
się tego problemu takie jak: rękojmia lub gwarancja. Dodatkowo publiczne 
napiętnowanie oszustów także przynosi pozytywny efekt i po pewnym czasie 
oszuści przestają sprzedawać „cytryny”. 

Niestety usunięcie ułomności rynku wymaga czasu, a świat nie jest ideal-
ny. Najczęściej bywa tak, że jedna grupa jest w posiadaniu lepszych informacji 
od innych. Sytuacja na rynku kapitałowym wygląda podobnie jak na wszyst-
kich rynkach. Zarządzający spółką są w posiadaniu znacznie lepszej wiedzy 
zarówno o przeszłości przedsiębiorstwa, jak i o przyszłości, aniżeli inwestorzy. 
Zarząd kreuje przyszłość i drogę spółki ku zyskom, inwestorzy zaś są w stanie 
tylko przyglądać się efektom tychże działań. Zachodzi tzw. relacja insiders - 
outsiders. Poza inwestorami sytuację można przeanalizować z szerszej perspek-
tywy. Obciążeni brakiem symetrycznej informacji są także wierzyciele na linii 
właściciel – wierzyciele. Również inwestorzy większościowi mający wpływ na 
decyzje podejmowane na walnych zgromadzeniach posiadają zapewne lepszą 
wiedzę o spółce wobec inwestorów mniejszościowych.11

Taka sama sytuacja ma miejsce przy ujawnieniu kapitału intelektualne-
go. Posiadana wiedza na temat kapitału intelektualnego nie jest symetryczna 
pomiędzy podmiotami na rynku kapitałowym. Firmie może się opłacać ujaw-
niać więcej informacji o kapitale intelektualnym, dzięki czemu uzyska większe 

11  Skowroński 2005, s. 151
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zaufanie inwestorów oraz pożyczkodawców, szczególnie w obecnych czasach, 
gdzie gospodarka oparta jest na wiedzy, zaś wartość firm kreowana jest nie 
przez fizyczne aktywa, tylko przez aktywa niematerialne.

Teoria pryncypał-agent 

Teoria pryncypał – agent definiowana jest jako relacja pomiędzy jed-
nym, bądź kilkoma właścicielami (nazywanymi pryncypałami) a inną osobą, 
bądź osobami, których nazywa się agentami. Celem tej relacji jest świadczenie 
usług przez agenta w imieniu oraz na rzecz pryncypała w zamian za wynagro-
dzenie. Każda strona tej koneksji chce maksymalizować swoją użyteczność, w 
związku z czym, agent nie zawsze będzie podejmował dobre decyzje z punktu 
widzenia pryncypała. Dodatkowo pryncypałowi jest w sposób trudny oraz 
kosztowny kontrolować pracę swojego agenta.12

W spółkach giełdowych pomiędzy akcjonariuszami, którzy są właścicie-
lami pewnej części przedsiębiorstwa, a zarządem spółki niewątpliwie istnieje 
relacja pryncypał - agent. Pryncypał, inaczej mówiąc właściciel, a w przy-
padku inwestora giełdowego - akcjonariusz, inwestuje kapitał w daną spół-
kę, podejmując przy tym pewne ryzyko. Inwestor kupując akcje decyduje się 
powierzyć swój kapitał w ręce agenta - zarząd spółki. Decyzja inwestora jest 
często uzależniona od informacji które posiada. Obowiązkiem zarządu jest 
podawanie wiarygodnych, szczerych informacji na temat spółki. Jeśli zarząd 
(agent) podaje nieprawdziwe informacje, bądź ukrywa pewne wiadomości na 
temat bieżącej działalności, wtedy decyzja inwestora może być irracjonalna. 
Sprawozdawczość biznesowa jest mostem łączącym inwestorów z firmą. Prze-
kazywane tam różnego rodzaju informacje, bądź ujawnienia pewnych kwestii 
są niezwykle relewantne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. To wła-
śnie z tego powodu, spółki giełdowe powinny dbać o jakość przekazywanych 
do opinii publicznej raportów i innych informacji. Pozwala to na zwiększenie 
wiarygodności, co w sposób bezpośredni może się w przyszłości przełożyć na 
wyniki przedsiębiorstwa.

Metody pomiaru kapitału intelektualnego

Ekonomiści opracowali kilka różnych podejść dotyczących pomiaru ka-
pitału intelektualnego. Sveiby (2004) postanowił je sklasyfikować, dzieląc je 

12  Jensen i Meckling 1979, s. 163-231
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na cztery podgrupy w zależności od charakteru informacji wykorzystywanych 
do oceny: metody bezpośredniego pomiaru, metody kapitalizacji rynkowej, 
metody zwrotu na aktywach oraz metody kart wyników.

Tabela 1. Podział metod pomiaru kapitału intelektualnego wraz z przykładami

Metody bezpośredniego pomiaru Metody kapitalizacji rynkowej

Citation – Weighted Patents
Total Value Creation (TVC™)

Inclusive Valuation Methodology
The Value Explorer™
Technology Broker

Intellectual Asset Valuation

Market-to-Book Value
Wskaźnik Q-Tobina

Investor Assigned Market Value

Metody zwrotu na aktywach Metody kart wyników

Economic Value Added (EVA™)
HumanResources Costing&Accounting

Calculated Intangible Value
Knowledge Capital Earnings

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)

Human Capital Intelligence
Nawigator Skandii

Value Chain Scoreboard™
IC-Index™

Intangible Asset Monitor
Strategiczna Karta Wyników

IC-Rating

Źródło: Sveiby, K. E. (2004). Methods for measuring intangibles

Jedna z pierwszych takich metod pomiaru i wyceny została opracowana 
przez Edvindssona i Malone’a.13 Nazwa tego modelu, czyli Nawigator Skan-
dii, pochodzi od nazwy firmy Skandia, świadczącej usługi finansowe. Firma 
ta była prekursorem w zakresie badań dotyczących zarządzania wiedzą. Model 
ten obejmuje dużą liczbę wskaźników, dla każdego z pięciu objętych obszarów, 
czyli finansów, klientach, procesach, zasobach ludzkich oraz rozwoju. Ten ro-
dzaj szacowania możemy zaliczyć do metod z kategorii opartych na kartach 
wyników. Polega on na identyfikacji komponentów kapitału intelektualnego, 
a następnie przypisania im konkretnych wskaźników do ich pomiaru.

Drugim typem są metody bezpośredniego pomiaru, polegające na pie-
niężnym oszacowaniu wartości poszczególnych składowych. Zaletą ich jest to, 
że możemy stworzyć kompleksowy obraz kondycji organizacji. Przykładem 
może być technologiczny broker stworzony przez Annie Brooking. W tym 

13  Edvinsson i Malone 1997, s. 366-373
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przypadku rozpatrywany kapitał postrzegany jest jako zestaw czterech skła-
dowych: aktywów rynkowych, aktywów odnoszących się do ludzi, aktywów 
majątku intelektualnego oraz aktywów infrastrukturalnych.14 Dokonuje się 
analizy diagnostycznej, gdzie firma odpowiada na 20 pytań obejmujących 
cztery wspomniane składniki.

Metody kapitalizacji rynkowej z kolei zakładają, że wartość kapitału in-
telektualnego można zdefiniować za pomocą różnicy, jaka istnieje pomiędzy 
wartością rynkową, a księgową przedsiębiorstwa. W stosunku do poprzednich 
sposobów wyceny kapitału intelektualnego dotyczy całego przedsiębiorstwa,  
a nie jego jednostek. Dodatkowo sprawdzają się świetnie w przypadku porów-
nań przedsiębiorstw z tej samej branży oraz są dobre do zilustrowania wartości 
finansowej wartości niematerialnych.15 Przykładem miernika należącego do 
tej kategorii jest m.in. wskaźnik Q Tobina, służący do mierzenia efektywności 
lub nieefektywności wpływu zasobu intelektualnego.

Ostatnim z rodzajów jest, ta oparta na zwrocie z aktywów. Uzyskuje się ją, 
dzieląc średnie zyski przed opodatkowaniem danego przedsiębiorstwa, przez 
średnią wartość aktywów w tym samym okresie. Wśród tej grupy znajduje się 
jedna z najbardziej powszechnych i popularnych metod pomiaru kapitału in-
telektualnego, czyli współczynnik intelektualnej wartości dodanej (ang. Value 
Added Intellectual Coefficient) opracowany przez Pulica.16 Jego powszech-
ność jest związana z jego prostotą, ponieważ do wykonania implementacji wy-
starczają odpowiednie pozycje ze sprawozdania finansowego przedsiębiorstw. 
Umożliwia on obliczenie wartości dodanej, określonej przez różnicę pomiędzy 
wynikami, a wydatkami. Wydatki związane z zatrudnieniem traktowane są 
jako inwestycja, a niekoniecznie jako koszt.

Przesłanki do zwiększania zakresu 
raportowania o kapitale intelektualnym  
w raportach rocznych

Podstawowym źródłem informacji o przedsiębiorstwach są sprawoz-
dania finansowe. Tradycyjne modele sprawozdawczości przedsiębiorstw są 
jednak oparte na koszcie historycznym, wobec czego gros informacji o po-
siadanych aktywach niematerialnych pozostaje nieujawniona. Oznacza to, 
że tradycyjna sprawozdawczość nie daje interesariuszom pełnej informacji  

14  Bontis 2001, s. 41-60
15  Sveiby 2004, s. 4
16  Public 2000, s. 702-714
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o przedsiębiorstwie i jego potencjale do generowania zysków w przyszłości. 
To zaś prowadzi do permanentnej asymetrii informacji między zarządem spół-
ki, a odbiorcami sprawozdań w obszarze aktywów niematerialnych. 

W dyskusji na temat raportowania kapitału intelektualnego dominuje 
jednak obawa przedsiębiorców przed utratą konkurencyjności, będącej na-
stępstwem ujawnienia informacji kluczowej dla prowadzonego biznesu. Utra-
ta konkurencyjności zależy przede wszystkim od trzech czynników związa-
nych z informacją: jej rodzaju, szczegółowości i czasu ujawnienia. Ryzyko jest 
największe w biznesach o niskich barierach wejścia na rynek, ale i w sektorach, 
w których te bariery są wysokie trzeba liczyć się z możliwością umocnienia 
konkurencji. Z obawy przed utratą konkurencyjności może więc dojść do 
intensywnej selekcji informacji w firmach. Tego typu zachowania można 
ograniczyć poprzez wprowadzenie szczegółowych i jednolitych wytycznych 
prezentacji danych o kapitale intelektualnym. Oparcie informacji na koszcie 
historycznym także ma swoje uzasadnienie- publikowanie informacji o po-
stępach prac w zakresie kapitału intelektualnego generuje odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa wobec projektu względem interesariuszy, którzy na tej pod-
stawie zadecydowali się zainwestować w spółkę. Do takich kosztów należy 
zaliczyć koszty postępowania sądowego. Ponadto, generowanie, uporządko-
wanie i publikowanie informacji wymaga dodatkowych nakładów- czasowych 
i finansowych. Powołani analitycy muszą wybrać odpowiednie spośród wie-
lu metod wyceny i prezentacji kapitału intelektualnego. Koszt ten jest tym 
większy, że nie ma jednolitych, rzetelnych wytycznych w tej sprawie.17 Mimo 
świadomości wymienionych wad i zagrożeń związanych z raportowaniem in-
formacji niefinansowych, badacze powołują się na silne koncepcje teoretyczne, 
przemawiające za implementacją nowych przepisów w tym obszarze.

Koncepcje teoretyczne związane z asymetrią informacji stanowią często 
wykorzystywane uzasadnienie istoty publikowania informacji niefinansowych 
w raportach. Jak zauważa Mirrlees (1996), niedostateczny poziom informacji, 
lub wysokie koszty jej pozyskania stwarzają ryzyko podejmowania błędnych 
decyzji inwestycyjnych. Zależnie od skali problemu, skutki nieefektywnej alo-
kacji zasobów mogą dotknąć pojedyncze przedsiębiorstwa, lub całą gospodar-
kę. Przesłanki do zwiększenia zakresu raportowania o kapitale intelektualnym 
leżą także w następujących teoriach ekonomicznych: teorii agencji, sygna-
lizacji, uwiarygodnienia (z ang. legitimacy theory) oraz teorii interesariuszy.  
 

17  Trocka 2017, s.330
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Wspólnym mianownikiem tych teorii jest premiowanie przez inwestorów tych 
przedsiębiorstw, które publikują szeroki zakres informacji wysokiej jakości.

Zdaniem Kawackiego (2018) najistotniejszą spośród wymienionych teo-
rii jest teoria interesariusza. Interesariuszami są wszystkie podmioty zaintere-
sowane działalnością przedsiębiorstwa, a więc przede wszystkim akcjonariusze, 
pracownicy, klienci, dostawcy (interesariusze wewnętrzni), ale także władze 
państw, konkurencja, media, różne grupy interesu, czy w końcu ekolodzy (in-
teresariusze zewnętrzni). W teorii interesariusza zawiera się koncepcja przed-
siębiorstwa odpowiedzialnego wobec potrzeb jego interesariuszy, w tym głów-
nie potrzeb informacyjnych, które mogą zostać zaspokojone poprzez rzetelną 
sprawozdawczość. Różnorodność zainteresowanych podmiotów implikuje to, 
że pożądane są nie tylko informacje finansowe i ekonomiczne, ale również 
społeczne, czy środowiskowe.18 Praktyka raportowania informacji niefinanso-
wych ma służyć zmniejszeniu asymetrii informacji między przedsiębiorstwem, 
a jego interesariuszami.

Z punktu widzenia rachunkowości można rozpatrywać także teorię 
uwiarygodnienia - dość zbliżoną w swojej koncepcji do teorii interesariusza. 
Podobnie - filarem teorii jest konfrontacja przedsiębiorstwa z oczekiwaniami 
innych podmiotów, jednak teoria uwiarygodnienia wykracza poza wyłączne 
potrzeby interesariuszy. Kwestią sporną jest to, czy potrzeby interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych są traktowane równorzędnie przez zarządy 
przedsiębiorstw skoro obserwuje się kolejne ujawnienia wykroczeń poza pra-
wo, prób monopolizacji, czy zanieczyszczania środowiska przez producen-
tów przemysłowych. W świetle teorii uwiarygodnienia przedsiębiorstwo jest 
kontraktem społecznym, którego społeczna akceptacja jest ciągle kwestiono-
wana, a jednocześnie warunkuje jego przetrwanie. Przedsiębiorca może udo-
wodnić prawowitość swoich działań i oddziaływania na otoczenie poprzez 
odpowiedzialną komunikację w sprawozdaniach rocznych, a tym samym 
przyczynić się do przetrwania owego społecznego kontraktu, tj. działalności 
przedsiębiorstwa.19 

Teorie interesariuszy i uwiarygodnienia umożliwiają bardzo szerokie 
spojrzenie na temat prezentacji danych niefinansowych. W bardziej precy-
zyjny sposób do tematu odnosi się teoria agencji. Podstawą tej teorii jest od-
wołanie do kosztów, które powstają wraz z oddelegowaniem zadań od właści-
cieli przedsiębiorstw (pryncypałów) do ich zarządów (agentów). W praktyce 

18  Zyznarska-Dworczak 2016, s. 307-315 
19  Tamże, s. 310
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przedsiębiorstw notowanych na giełdach papierów wartościowych rzadko 
bowiem obserwuje się, aby właściciele spółki jednocześnie nim zarządzali. De-
legacja zadań do innych podmiotów rodzi jednak ryzyko, że powołany agent 
będzie realizował swój własny interes kosztem pryncypała. Rozbieżność in-
teresów powoduje, że pryncypał musi ponosić koszty transakcyjne w rozu-
mieniu Ronalda Coase (1937), tj. koszty pozyskiwania informacji o rynku, 
zawierania umów, którym towarzyszy ryzyko i koszty kontroli jakości.20 Tym 
samym to pryncypał byłby głównym beneficjentem zmniejszenia luki infor-
macyjnej.  

Teoria sygnalizacji również nawiązuje do potrzeby zmniejszania przewa-
gi informacyjnej zarządu i pozostałych interesariuszy wewnętrznych, jednak  
w odróżnieniu od teorii agencji starania w tym wypadku wychodzą z inicja-
tywy agentów, którzy poprzez zwiększenie zaangażowania w komunikowanie 
informacji o spółce mogą zmniejszyć obawy właścicieli przedsiębiorstwa przed 
ich wykorzystaniem do realizacji własnych interesów agentów. W przypadku 
sprawozdań finansowych, użyteczność ze zwiększania zakresu publikowanych 
informacji niefinansowych może obejmować znacznie szerszą grupę intere-
sariuszy, niż tylko interesariuszy wewnętrznych. Lepiej sporządzone spra-
wozdania roczne docenią inwestorzy, którzy dzięki temu są w stanie trafniej 
ocenić racjonalność inwestycji w tę spółkę. Pełniejsza informacja implikuje 
także niższe ryzyko inwestycyjne, w związku z czym spółka mogłaby odnieść 
korzyść w postaci niższego oprocentowania kapitału.21 W oczywisty sposób, 
powyższe korzyści nastąpią wyłącznie wtedy kiedy przekazywane informacje 
są pozytywne dla spółki. Brak zarządzania kapitałem intelektualnym, lub brak 
wykwalifikowanej kadry może być podstawą do rezygnacji z inwestycji w to 
przedsiębiorstwo, albo podniesienia stopy procentowej pożyczki. W końcu, 
zgodnie z teorią sygnalizacji raportowanie informacji niefinansowych może 
stać się przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy porów-
nywane są dwa podobne przedsiębiorstwa, racjonalny i dobrze poinformowa-
ny inwestor powinien ulokować kapitał w tym przedsiębiorstwie, które ma 
mniejszą lukę komunikacyjną. 

20  Gorynia 2007, s. 19
21  Zyznarska-Dworczak 2016, s. 307-315
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Inicjatywy zmian w zakresie raportowania 
o kapitale intelektualnym we współczesnej 
sprawozdawczości przedsiębiorstw 

W Polsce brak jest jednoznacznych i obowiązkowych wytycznych doty-
czących raportowania kapitału intelektualnego. Informacje te są przekazywa-
ne dobrowolnie, najczęściej w raportach rocznych, które są obowiązkowe i po-
wszechnie dostępne. Według Ustawy o Rachunkowości kapitał intelektualny 
to: „nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątko-
we nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na 
potrzeby jednostki, a w szczególności:

a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użyt-

kowych oraz zdobniczych,
c) know-how. 
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do uży-

wania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niema-
terialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, 
zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych  
i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych 
prac rozwojowych.”22

Zdecydowana większość informacji na temat kapitału intelektualnego 
przekazywana jest do opinii publicznej w formie narracyjnej. Opis stanu ka-
pitału intelektualnego przekazywany jest najczęściej w sprawozdaniu z dzia-
łalności zarządu, który jest jedną ze składowych raportu rocznego. Tak jak 
wcześniej zostało wspomniane nie ma obowiązku raportowania kapitału inte-
lektualnego, jednakże w prawie międzynarodowym istnieją różnego rodzaju 
zalecenia dotyczące tej kwestii. W 2010 roku IASCF (International Accoun-
ting Standard Committee Foundation), jedna z międzynarodowych instytucji 
regulujących kwestie związane z rachunkowością wydała Kodeks Postępowa-
nia MSSF – „Komentarz zarządu”. Dokument ten był jedynie formą wprowa-
dzenia dobrych praktyk, jednakże dał impuls innym instytucjom do dalszych 
działań.23

22  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 
z późn. zm)

23  Michalczuk 2016, s. 473-479
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W 2014 roku organy Unii Europejskiej wydały dyrektywę 2014/95/
UE24, w której wprowadzone zostały dla pewnych jednostek obowiązki ra-
portowania informacji niefinansowych tj. społeczna odpowiedzialność, ryzyka 
wynikające z działalnością biznesu, kwestie związane z ochroną środowiska, 
przeciwdziałaniem korupcji oraz stan polityki różnorodności. Przepisy te  
w Polsce weszły w życie 1 stycznia 2017 roku i obowiązkiem raportowania ich 
objęto około 300 spółek z polskiej giełdy. Są to spółki zatrudniające ponad 
500 osób oraz posiadające sumę bilansową o wartości ponad 20 mln euro. 
Kwestią wartą zauważenia jest to, że dyrektywa nie nakłada obowiązku reali-
zowania wszystkich polityk, lecz jedynie informowania o ich stanie w przed-
siębiorstwie. Dodatkowo w dyrektywie nie ma jasno określonych zasad co do 
sposobu przedstawiania informacji. Zawiera ona jedynie sugestie o korzysta-
niu z przepisów unijnych lub międzynarodowych.

Pomimo istnienia, dokładnej definicji w polskim prawie, oraz zaleceń 
unijnych i międzynarodowych co do raportowania go, nie ma obowiązku po-
dawania dokładnie wszystkich elementów kapitału intelektualnego, a także 
ich wartości. Z jednej strony jest to zrozumiałe, ponieważ wartość ta jest trud-
na do policzenia, opisania oraz oszacowania. Z drugiej jednak warto byłoby 
prawnie opisać dokładny sposób obliczenia wartości intelektualnej i wpro-
wadzić obowiązek udzielania informacji na jego temat, zarówno w sposób 
narracyjny jak i ilościowy, np. w oddzielnym raporcie o stanie kapitału inte-
lektualnego przedsiębiorstwa. 

Według wielu źródeł bibliograficznych pierwszym europejskim przedsię-
biorstwem, w którym dostrzeżono istniejącą lukę informacyjną między kie-
rownictwem, a inwestorami była szwedzka spółka Skandia AFS w 1995 r. Za 
sprawą ówczesnego dyrektora ds. kapitału intelektualnego wydano dokument 
pt. „Identyfikacja kapitału intelektualnego” (Edvinsson), który następnie 
opublikowano w formie załącznika do rocznego raportu. Skandia opubliko-
wała wskaźniki oparte na sprawdzonych praktykach, tj. jak zysk na zatrudnio-
nego, czy wydatki marketingowe na klienta, jak i nieoczekiwane wskaźniki,  
tj.: liczba dni spędzona u klientów, wykorzystanie technologii informacyj-
nej, czy dostępność telefoniczna. Publikacja zapoczątkowała zmiany na sze-
roką skalę, począwszy od takich gigantów rynku korporacyjnego jak Dow 
Chemical, czy Ernst&Young.25 Tak więc praktyka publikowania informacji 

24  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.  
w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorod-
ności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.U. L 330 z 15.11.2014

25  Edvinsson i Malone 2001, s. 22
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niefinansowych rozpoczęła się przeszło 20 lat temu, a mimo to wciąż nie 
ukształtował się jeden, uniwersalny sposób raportowania tych aktywów. 

Dominującą obecnie metodą raportowania kapitału intelektualnego jest 
jego niefinansowa narracja, będąca elementem okresowych sprawozdań. Taki 
sposób raportowania praktykuje się m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie, a w zbliżonej formie także w Polsce- naj-
więcej informacji o kapitale intelektualnym można znaleźć w sprawozdaniu 
zarządu z działalności, będące częścią raportu rocznego.26 O tym, że świa-
domość na temat wagi kapitału intelektualnego we współczesnych przedsię-
biorstwach jest coraz większa świadczą inicjatywy takie jak opublikowany  
w 2010 r. Kodeks Postępowania MSSF, „Komentarz zarządu”. Dokument ma 
wyłącznie charakter dobrych praktyk, ale był impulsem do dalszych zmian.27 

Cztery lata później została wydana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  
i Rady (nr 2014/95/UE) w sprawie ujawniania danych niefinansowych  
i różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Skutkiem wprowa-
dzenia dyrektywy było wprowadzenie obowiązku ujawniania takich danych 
jak: społeczna odpowiedzialność biznesu, implementacja polityki różnorod-
ności, kwestie środowiskowe, czy w końcu przeciwdziałanie korupcji. Raport 
może stanowić element sprawozdania zarządu z działalności podmiotu, lub 
odrębny dokument uzupełniający roczne sprawozdanie. Póki co, obowiązek 
nałożono na przedsiębiorstwa zatrudniające 500 osób i więcej, o sumie bilan-
sowej w kwocie 20 mln euro wzwyż. Wyjątkiem jest kwestia ujawniania zasad  
z zakresu polityki różnorodności- w tym przypadku obowiązek spoczywa na 
spółkach, które zatrudniają już od 250 pracowników. W wyniku tej zmia-
ny, spółki powinny podawać skład kadry kierowniczej odwołując się do ta-
kich aspektów jak płeć, wiek, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.28 
Nowe przepisy weszły w życie z pierwszym stycznia 2017 r. Nowe obowiązki 
obejmą blisko 300 polskich przedsiębiorstw, w porównaniu do około 40, któ-
re publikowały informacje niefinansowe przed wprowadzeniem dyrektywy. 
Co warto podkreślić, wprowadzona dyrektywa nie narzuca realizowania po-
lityk w określonych obszarach, a wyłącznie raportowanie na temat ich stanu. 
Co więcej, dyrektywa nie zawiera jednolitych wytycznych w zakresie sposobu 
prezentowania wymaganych informacji, a jedynie sugestie, aby korzystać ze 
standardów unijnych, europejskich, lub międzynarodowych. Podsumowanie 
najważniejszych wytycznych znajduje się w Tabeli 2. 

26  Zaborowska 2009, s. 146
27  Michalczuk 2016, s. 474
28  Krzysztofek 2016, s. 335-336
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Tabela 2. Najważniejsze zbiory wytycznych w zakresie raportowania 
informacji niefinansowych. 

Nazwa wytycznych Zasięg oddziaływania Obszary, na które zasady kładą 
główny nacisk

System Ekozarządzania  
i Audytu (EMAS) europejski

Wytyczne skupiają się wokół ele-
mentów polityki środowiskowej, 
optymalizacji kosztów i efektyw-
nym zarządzaniu zasobami oraz 
energią.

Wytyczne Dotyczące Biznesu  
i Praw Człowieka (ONZ) międzynarodowy

Wytyczne dotyczą odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa za 
poszanowanie praw człowieka.

UN Global Compact międzynarodowy

Strategia przedsiębiorstwa powin-
na się opierać o 10 zasad z kate-
gorii: praw człowieka, standardów 
pracy, ochrony środowiska  
i przeciwdziałania korupcji.

Wytyczne Organizacji  
Współpracy Regionalnej  
i Rozwoju (OECD)

międzynarodowy

Przedsiębiorstwa powinny dostar-
czać kompleksowych i jasnych 
informacji o swojej działalno-
ści. Wytyczne kierowane są do 
przedsiębiorstw wielonarodowych, 
w związku z czym ich transparent-
ność ma pomóc różnym grupom 
interesariuszy zrozumieć charakter 
spółki.

Norma Międzynarodowej  
Organizacji Normalizacyjnej  
ISO 26000

międzynarodowy

Norma systematyzuje pojęcia 
związane ze społeczną odpo-
wiedzialnością biznesu, tj. ład 
organizacyjny, prawa człowieka, 
stosunki pracy, ochrona środowi-
ska, relacje z konsumentami  
i zaangażowanie społeczne.

Trójstronna deklaracja zasad  
Międzynarodowej Organizacji  
Pracy (MOP)

międzynarodowy

Postanowienia deklaracji dotykają 
w szczególności obszaru zatrud-
nienia, tj. warunków pracy, czy 
relacji pracodawcy  
z pracownikami. 

Globalna Inicjatywa  
Sprawozdawcza międzynarodowy

Standardy GRI (z ang. Global 
Reporting Initiative) to zbiór 
wytycznych o zasięgu globalnym, 
na temat raportowania kwestii 
ekonomicznych, środowiskowych 
i społecznych.

Źródło: Krzysztofek (2016), Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka (2014), 
Standards, Global Reporting Initiative, [02.09.2019], (https://www.globalreporting.
org/standards)



29

ISTOTA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W SPRAWOZDAWCZOŚCI ROCZNEJ ...

Powyższe wytyczne służą realizacji koncepcji raportu zrównoważonego 
rozwoju, którego filarami są: środowisko naturalne, gospodarka i społeczeń-
stwo. Idea, która przyświeca realizacji koncepcji odnosi się do tego, że za-
spokajanie potrzeb bieżącego pokolenia nie powinno się odbywać kosztem 
przyszłych pokoleń. Najbardziej uniwersalną i rozpowszechnioną w Polsce 
koncepcję raportu zrównoważonego rozwoju reprezentuje Globalna Inicja-
tywa Sprawozdawcza. Standardy raportowania GRI utworzono już w 1997 r.  
i są one nieustannie ulepszane w konsultacji z różnymi grupami interesu.  
Celem inicjatywy jest stworzenie systemu sprawozdawczości, który sprawdzał-
by się niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jego położenia geograficzne-
go, czy sektora w którym działa. W przeciwieństwie do ISO 26000, standar-
dy GRI to nie tylko wytyczne o charakterze jakościowym, ale także gotowe 
zestawy wskaźników, dotyczące: ekonomii (EC), środowiska naturalnego 
(EN), respektowania praw człowieka (HR), zatrudnienia i godnych warun-
ków pracy (LA) oraz odpowiedzialności za produkt (PR). Globalna Inicjatywa 
Sprawozdawcza kładzie nacisk na publikowanie zarówno pozytywnych, jak  
i negatywnych aspektów w przywołanych obszarach przedsiębiorstwa. Tylko 
w ten sposób można stworzyć inwestorom wartościowy obraz przedsiębior-
stwa. Ponad to publikowane informacje powinny być przejrzyste, dokładne, 
porównywalne i na czas. Informacje w zakresie kapitału niefinansowego, tak 
samo jak w przypadku kapitału finansowego powinny dawać się zweryfiko-
wać. Tylko taka informacja może stanowić wartość dla inwestorów. Wadą 
standardów GRI jest jednak długość raportów, które powstają w oparciu o ich 
wytyczne. Ich rozpiętość waha się w zakresie 100-300 stron.29

Przytoczone metody nie uwzględniają faktu, że wartość kapitału intelek-
tualnego może wynikać z interakcji między poszczególnymi jego składnikami. 
Podejście, w którym źródłem przewagi konkurencyjnej jest równoległy roz-
wój kompetencji przedsiębiorstwa i jego zasobów z kapitałem relacyjnym (ze-
wnętrznym) nazywa się podejściem zintegrowanym. Autorem podejścia jest 
Międzynarodowa Rada Zintegrowanego Raportowania, którą tworzą eksperci 
blisko związani z biznesem- inwestorzy, przedstawiciele korporacji, księgo-
wi, czy organizacje pozarządowe. Misją sprawozdawczości zintegrowanej nie 
jest samo publikowanie szerokorozumianych zasobów kapitałowych spółki,  
co przedstawienie jak te zasoby w interakcji z innymi czynnikami kształtują 
wartość przedsiębiorstwa w czasie.

29  Niemczyk 2015, s. 306-308
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Wobec powyższych przykładów można wysunąć wniosek, iż raporto-
wanie kapitału intelektualnego, jak i zasobów niematerialnych w ogóle cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców, legislatorów i pozo-
stałych interesariuszy, jednak wciąż brakuje jednego, wystandaryzowanego  
i weryfikowalnego sposobu ich publikowania. Najważniejszą korzyścią, której 
oczekuje się od wprowadzanych zmian jest podniesienie jakości komuniko-
wania informacji, zmniejszenie luki informacyjnej i w związku z tym lepsze 
spełnianie podstawowej funkcji sprawozdawczości, tj. funkcji informacyjnej. 
Pełniejsza informacja w rękach inwestorów to także korzyści dla gospodar-
ki, dzięki efektywniejszej alokacji kapitału. Inicjatorzy zmian oczekują także 
wystąpienia pozytywnych korzyści w postaci zwiększenia świadomości i za-
interesowania tematyką zrównoważonego rozwoju, polityki różnorodności  
i kapitału intelektualnego samego w sobie. Należy jednak mieć świadomość, 
że podniesienie zakresu raportowania wiąże się także z kosztami i potencjal-
nym ryzykiem- przedsiębiorstwa nie będą zainteresowane ujawnianiem infor-
macji, które mogłyby zaszkodzić ich przewadze konkurencyjnej. 
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Ujawnienia kapitału 
intelektualnego

Temat ujawnień kapitału intelektualnego w rocznych raportach spółek 
giełdowych cieszy się zainteresowaniem badaczy od końca lat 90-tych XX 
wieku. O jego aktualności świadczy znaczna liczba prac, które powstawały  
w ciągu ostatniej dekady. Problematyka zwraca uwagę analityków finanso-
wych, księgowych, jak i samych inwestorów. Autorzy badań aktywnie poszu-
kiwali czynników, które zwiększają skłonność firm do rozszerzenia zakresu 
udzielanych informacji o te nieregulowane przez bieżące ustawy o sprawoz-
dawczości. Okazuje się, że wyniki są bardzo niejednoznaczne i różnią się  
w zależności od analizowanego kraju, selekcji próby, czy sposobu wyrażenia 
zmiennych. Niniejszy rozdział stanowi przegląd najważniejszych pozycji z li-
teratury tego tematu. Jego celem jest zdobycie rozeznania w kwestii metody 
badawczej- doboru próby, zmiennych i metod estymacji. Porównanie wyni-
ków różnych badań umożliwi pełniejszą interpretację wyników własnego ba-
dania, dzięki umiejscowieniu ich w otoczeniu makroekonomicznym.

Miary transparentności firmy  
w zakresie ujawnienia kapitału 
intelektualnego

Najpowszechniejszą metodą określania transparentności firmy w zakre-
sie ujawniania kapitału intelektualnego jest metoda analizy treści rocznych 
raportów. Należy podkreślić, iż nie jest to metoda doskonała, zważywszy 
na istnienie wielu innych kanałów komunikacji firmy z inwestorami, m.in. 
korporacyjnych serwisów inwestorskich, publikacji branżowych, artyku-
łów prasowych, czy możliwości zwołania konferencji. Striukova, Unerman  
i Guthrie (2008) wręcz kwestionują rolę rocznych raportów w komunikowaniu 
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informacji dla inwestorów. Zdaniem autorów problemem jest potrzeba ko-
munikacji firmy z inwestorami w czasie rzeczywistym- wobec tego bardziej 
efektywnym kanałem informacji są dynamiczne media i spotkania z inwesto-
rami. Informacje zawarte w raportach są natomiast zestawieniem tych elemen-
tów, które ogłoszono w ciągu roku. W świetle powyższych argumentów moż-
na poddać w wątpliwość rolę zakresu ujawnień w raportach w kształtowaniu 
wartości firmy. Nie jest to jednakże bariera przed wykorzystaniem raportów  
w analizie czynników, kształtujących stopień ujawnień. Roczne raporty po-
zostają podstawowym źródłem informacji o spółce- wśród niewątpliwych 
zalet należy wymienić fakt, iż są obowiązkowe, tworzone regularnie i łatwo 
dostępne. 

Aby na podstawie analizowanych raportów jasno sklasyfikować skłon-
ność spółki do ujawniania kapitału intelektualnego, potrzeba wyrazić infor-
macje w wartościach mierzalnych. Powszechną praktyką wśród badaczy jest 
przypisanie informacji ilościowych i jakościowych do uprzednio zdefiniowa-
nych kategorii.1 Innymi słowy polega to na przygotowaniu listy kontrolnej, 
której elementy poddawane są ocenie według kryteriów formy, tzn. czy infor-
macje w raporcie wyrażono w formie kwotowej, liczbowej, procentowej, czy 
narracyjnej. Częściej stosowany jest jednak uogólniony sposób podziału, na 
formy jakościowe (narracyjne) i ilościowe (określane parametrami liczbowy-
mi). Tym drugim niekiedy przypisuje się większą wagę, tłumacząc iż bardziej 
szczegółowa informacja przekłada się na większą wiarygodność firmy i repu-
tację zarządu.2 

Zawartość listy kontrolnej różni się między pracami. Zasadniczą różnicą 
między badaniami jest fakt, czy autor chce zbadać spółki wyłącznie pod kątem 
dobrowolnego ujawniania informacji nieregulowanych prawnie, czy też ujaw-
niania kapitał intelektualny niezależnie od tego, czy dane kryterium podlega 
takim regulacjom. W szerszym ujęciu, punktów kontrolnych, znajdujących 
się na liście jest zdecydowanie więcej - 101 w badaniu spółek notowanych na 
malezyjskiej giełdzie (Ousama, Fatima i Hafiz‐Majdi, 2012)3 w porównaniu  
z 23 punktami w badaniu charakterystyk francuskich firm (Kateb, 2015). 
Liczba informacji na tablicy wyników zależy także od indywidualnych charak-
terystyk kraju, w którym działają analizowane firmy. Jest to pewne wyzwanie 
metodologiczne, jako że nie każdy element list kontrolnych innych autorów 
ma znaczenie dla analizowanych spółek. Powszechną praktyką autorów jest 

1  Michalczuk 2016, s. 476
2  Oliveira, Rodrigues i Craig 2006, s. 19
3  Ousama, Fatima i Hafiz‐Majdi 2012, s. 127
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też kategoryzowanie elementów o wspólnych cechach według składowych 
kapitału intelektualnego: kapitału strukturalnego (wewnętrznego), kapitału 
relacyjnego (zewnętrznego) i kapitału ludzkiego (Kateb, 2014; Oliveira, Ro-
drigues oraz Craig, 2006).

Finalnie indeks, będący miarą poziomu ujawnień wygląda następująco  
w większości analizowanej literatury:

gdzie: 
ICD Wskaźnik ujawnień kapitału intelektualnego (z ang. Intellectual Capital 

Disclosure).

di Punkty za informacje z listy kontrolnej- w zależności od autora przyj-
muje wartości {0,1,2}- 0, gdy w raporcie pominięto informację, 1, gdy 
wyrażono ją w formie jakościowej i 2, jeśli opisano ją w formie ilościowej, 
lub wyłącznie {0,1}, gdy punktowana jest sama obecność informacji 

m Maksymalna liczba punktów, należących do listy kontrolnej danej spółki.

Konstrukcja indeksu znajduje zastosowanie w szerokim wachlarzu ba-
dań z zakresu ujawnień niefinansowych, wykraczających poza obszar wartości 
niematerialnych- Chakroun, Matoussi (2012). Wadą indeksu jako metody 
badawczej jest jego subiektywność. Alternatywną miarą poziomu ujawnień 
może być liczba słów, użyta do opisu każdej poszukiwanej informacji w ra-
porcie, co zdaniem Kateb jest najbardziej obiektywną miarą spośród innych 
możliwości.4

Przegląd literatury empirycznej

Poniżej przedstawiono publikacje poświęcone badaniu determinant 
ujawnienia kapitału intelektualnego. Pujiati i Wahyudin (2018) zajęli się 
badaniem ujawnienia kapitału intelektualnego firm notowanych na giełdzie 
w Indonezji. Celem artykułu było zbadanie wpływu zyskowności, wzrostu 
przychodów oraz udziału niezależnych inwestorów w firmie, w odniesieniu 
do ujawnienia kapitału intelektualnego, przy udziale wielkości firmy jako 
zmiennej moderującej ujawnienie. Autorzy wykorzystali próbkę 63 spółek, 

4  Kateb 2014, s. 634
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notowanych na giełdzie w latach 2014-2016, dzięki czemu uzyskali próbkę 
189 obserwacji. 

W pracy postawiono kilka hipotez badawczych. Pierwsza z nich odnosi 
się do tego, że pozytywny wpływ na ujawnienie aktywów niematerialnych 
mają rentowność, wzrost zysków oraz ilość niezależnych członków zarządu 
spółki. Następne przypuszczenie autorów ma związek z wielkością firmy jako 
zmienną moderującą. Spodziewano się, że wielkość firmy istotnie tłumi efekty 
rentowności, wzrostu profitowości i udziału niezależnych członków zarządu 
na ujawnienie kapitału intelektualnego. W celu potwierdzenia powyższych 
hipotez zastosowano klasyczny model regresji liniowej o następującej postaci:

gdzie:
ICD Indeks ujawnienia kapitału intelektualnego, mierzony jako suma ujawnio-

nych elementów dzielone przez suma wszystkich możliwych elementów do 
ujawnienia

ROA Wskaźnik rentowności, mierzony jako zyski netto dzielone przez sumę 
aktywów

EG Wskaźnik wzrostu zysków, mierzony jako procentowy wzrost przychodów 
rok do roku poprzedniego

INDEP Wskaźnik niezależnych członków zarządu, mierzony jako ilość niezależnych 
komisarzy obecnych w zarządzie dzielona przez rozmiar zarządu. 

SIZE Wielkość firmy, mierzona jako logarytm naturalny wszystkich aktywów 
spółki

Po uzyskaniu oszacowań modelu okazało się, że między zyskiem a po-
ziomem ujawnienia kapitału intelektualnego występuje dodatnia zależność. 
Wraz ze wzrostem przychodów obserwowano spadek wartości indeksu mie-
rzącego poziom ujawnień kapitału intelektualnego. Zależność między wskaź-
nikiem niezależnych członków zarządu a ujawnianiem kapitału intelektualne-
go okazała się ujemna. Wielkość firmy istotnie tłumi efekty zyskowności oraz 
wzrostu zysków, jednakże nie wpływa na efekt niezależnych komisarzy obec-
nych w zarządzie. Zaskakujące w tym badaniu są ujemne wyniki parametrów 
oszacowań przy zmiennych dotyczących procentowego wzrostu przychodów 
firmy oraz niezależnych członków zarządu. Na podstawie teorii ekonomii, 
m.in. teorii pryncypał-agent , teorii asymetrii informacji można oczekiwać, że 
niezależni członkowie zarządu będą czynnikiem pozytywnie wpływającym na 
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poziom ujawnienia kapitału intelektualnego. 
Kwestią ujawnienia kapitału intelektualnego w firmie zajęli się także au-

stralijscy naukowcy. Bruggen, Vergauwen i Dao (2009) przeanalizowali  
w tym celu dane pochodzące ze 125 sprawozdań rocznych australijskich spół-
ek notowanych na tamtejszej giełdzie w roku 2002-2004. Badacze spodziewa-
li się, że rodzaj sektora, w którym działa spółka jest determinantem ujawnie-
nia kapitału intelektualnego. Kolejne ich przypuszczenia dotyczyły braku 
związku pomiędzy wielkością firmy a ujawnieniem kapitału intelektualnego 
oraz pozytywnego wpływu asymetrii informacji, mierzonej jako ilość niezależ-
nych udziałowców w firmie, na ujawnienie kapitału intelektualnego. W celu 
zweryfikowania hipotez zastosowano Metodę Najmniejszych Kwadratów 
(MNK) do oszacowania następującego modelu regresji liniowej:

gdzie:
IC Disclosure Wskaźnik ujawnienia wartości intelektualnej

Energy Zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli firma pochodzi z sektora energe-
tycznego, 0 w przeciwnym przypadku

Materiaks Zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli firma pochodzi z sektora pro-
dukcji materiałów, 0 w przeciwnym przypadku

Industrials Zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli firma pochodzi z sektora prze-
mysłowego, 0 w przeciwnym przypadku

ConsumerGoods Zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli firma pochodzi z sektora wytwa-
rzającego dobra konsumenckie, 0 w przeciwnym przypadku

Healthcare Zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli firma pochodzi z sektora ochro-
ny zdrowia, 0 w przeciwnym przypadku

Financials Zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli firma pochodzi z sektora finan-
sowego, 0 w przeciwnym przypadku

IT Zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli firma pochodzi z sektora infor-
matycznego, 0 w przeciwnym przypadku

Telecomunication Zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli firma pochodzi z sektora teleko-
munikacyjnego, 0 w przeciwnym przypadku

Size Wielkość spółki mierzona jako wartość rynkowa

Leverage Dźwignia finansowa mierzona jako proporcja kapitału własnego 
do zadłużenia spółki

InformationAssymetry Asymetria informacji mierzona jako procent posiadanych akcji 
przez akcjonariuszy mniejszościowych
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Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że sektor dzia-
łalności ma znaczenie dla ujawnienia kapitału intelektualnego. Firmy pocho-
dzące z branży informatycznej oraz ochrony zdrowia ujawniały istotnie więcej 
informacji o kapitale intelektualnym niż pozostałe przedsiębiorstwa. Dodat-
kowo w modelu istotną zmienną mającą pozytywny wpływ na zmienną obja-
śnianą okazała się wielkość firmy. Zależność pomiędzy asymetrią informacji  
a ujawnieniem wartości intelektualnych okazała się statystycznie nieistotna, 
co oznacza że asymetria informacji nie ma wpływu na ujawnienie kapitału 
intelektualnego. Można uznać to za wynik zaskakujący. W teorii ekonomii 
oraz innych artykułach poruszających ten temat asymetria informacji często 
była kluczowym czynnikiem determinującym pokazywanie składników nie-
materialnych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. 

Oliveira, Rodrigues oraz Craig (2006) zajęli się badaniem dotyczącym 
czynników, które decydują o dobrowolnym ujawnieniu wartości niematerial-
nych przez firmy obecne na portugalskiej giełdzie. W celu przeprowadzenia 
analizy autorzy wykorzystali dane pochodzące z raportów rocznych oraz ra-
portów managerskich 56 spółek notowanych na giełdzie w Lizbonie w roku 
2003.

Autor spodziewał się negatywnej zależności między koncentracją własno-
ści przez trzech największych udziałowców. Udział dźwigni finansowej po-
winien być niejednoznaczny, natomiast wszystkie pozostałe czynniki powin-
ny przełożyć się pozytywnie na indeks ujawnienia kapitału intelektualnego.  
W celu zweryfikowania postawionych hipotez badawczych oszacowany został 
następujący model regresji liniowej:

 
gdzie:

VDII Indeks dobrowolnego ujawnienia kapitału intelektualnego policzony jako 
procent zawartych możliwych informacji o wartościach niematerialnych 
w raportach.

S wielkość firmy, mierzona jako składowa z : wszystkich aktywów (A), przy-
chodów (T), liczby zatrudnionych (NE) oraz wartości rynkowej (MV). 

L Dźwignia finansowa mierzona jako proporcja kapitału własnego do za-
dłużenia spółki

OC Stężenie własności, mierzone jako procent posiadanych udziałów przez 
trzech największych udziałowców

TA Wielkość audytora- zmienna zero-jedynkowa: 1 jeśli jest to firma z tzw. 
wielkiej czwórki, 0 w przeciwnym wypadku
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P Rentowność, mierzona jako przychód netto przed opodatkowaniem dzie-
lone przez sumę aktywów

I Rodzaj działalności, zmienna zero-jedynkowa: 1 jeśli firma  
z branży wymagającej dużych nakładów kapitału intelektualnego,  
0 w przeciwnym przypadku.

LS Status obecności, zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli firma notowana na do-
datkowo jednym lub więcej rynku zagranicznym, 0 w przeciwnym przy-
padku

FA Aktywność zagraniczna, mierzona jako eksport minus wskaźnik sprzedaży 
na własnym rynku.

Badaczom przy pomocy powyższego modelu udało się wyjaśnić 64,3 % 
zmienności indeksu ujawnienia. Okazało się, że istotnymi w modelu zmien-
nymi są wielkość firmy, niski udział własności trzech największych udzia-
łowców, przeprowadzony audyt przez jedną z firm z tzw. wielkiej czwórki 
oraz przynależność firmy do sektora działalności wymagającej intensywnych 
nakładów kapitału intelektualnego. Zależność między indeksem ujawnienia 
kapitału intelektualnego a powyższymi zmiennymi okazała się być dodatnia. 
Pozostałe zmienne były nieistotne statystycznie. Ciekawym wnioskiem z ba-
dania jest to, że na relatywnie niewielkim portugalskim rynku istotny wpływ 
na ujawniania wartości niematerialnych ma audytowanie przez firmę pocho-
dzącą z tzw. wielkiej czwórki. 

Rahman, Sobhan oraz Islam (2019) skupili się w swojej pracy na in-
nym niż poprzednio opisane artykuły sektorze. Ich szczególną uwagę przy-
kuł sektor chemiczny oraz farmaceutyczny. Badacze starali się sprawdzić, co  
w tym sektorze stanowi o wysokości ujawnień kapitału intelektualnego.  
W celu ustalenia, które czynniki decydują o udzielaniu informacji w sekto-
rze farmaceutycznym oraz chemicznym w Bangladeszu, autorzy wykorzystali 
dane dotyczące 21 firm obecnych na tamtejszej giełdzie w roku 2017 oraz 
2016. 

Na podstawie wyników badań wykonanych przez innych naukowców, 
autorzy postanowili zweryfikować kilka hipotez. Pierwsze z nich poświęcone 
są głównie kwestiom zarządów obecnych w firmach: rozmiar zarządu, jego 
niezależność oraz ilość kobiet w zarządzie firmy powinna wpływać dodatnio 
na wartość indeksu ujawnienia. Spodziewano się również wpływu własności 
instytucjonalnej na udzielanie informacji o kapitale intelektualnym, jednak 
nie sprecyzowano wpływu tej zmiennej, ze względu na to, że różne poprzed-
nie badania dawały różne wyniki. Kolejna ze wstępnych hipotez mówiła  
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o negatywnym oddziaływaniu wysokiego stosunku własności kadry dyrektor-
skiej. Co do zmiennych związanych z działalnością operacyjną spółek autorzy 
założyli, że wielkość firmy, dźwignia finansowa oraz ROA będzie dodatnio 
powiązane z wysokością indeksu ujawnienia. W celu potwierdzenia, lub od-
rzucenia hipotez zaproponowana została poniższa forma modelu:

gdzie:
ICDIN Wskaźnik ujawnienia kapitału intelektualnego w spółce

LNBDS Zmienna oznaczająca wielkość zarządu mierzona jako logarytm naturalny 
z wielkości zarządu

IND Niezależni dyrektorzy, mierzone jako procent niezależnych dyrektorów w 
zarządzie 

FD Ilość dyrektorów kobiet, liczone jako procent kobiet obecnych w zarządzie

INSOW Własność instytucjonalna, mierzone jako stosunek własności posiadanej 
przez instytucje państwowe

DIROW Własność dyrektorów, liczone jako procent własności posiadanej przez dy-
rektorów wobec całej własności

LNFSZ Wielkość firmy, mierzona jako logarytm naturalny z wartości księgowej 
aktywów 

LEV Dźwignia finansowa, mierzona jako suma pożyczek dzielona przez całko-
witą ilość aktywów

ROA Zwrot z aktywów, liczone jako stosunek zysków netto dzielone przez war-
tość średnią aktywów firmy

 

Po przeprowadzeniu regresji liniowej okazało się, że istotne statystycznie 
są tylko niektóre z czynników. Hipoteza o negatywnym wpływie własności dy-
rektorskiej na wysokość zmiennej objaśnianej nie została odrzucona. Wbrew 
oczekiwaniom otrzymano ujemny wpływ własności instytucjonalnej na ujaw-
nienia kapitału intelektualnego. Czynnikami, które oddziaływają pozytywnie 
na ujawnienie kapitału intelektualnego okazały się wielkość firmy, wysoki 
udział dźwigni finansowej obecnej w spółce oraz zwrot z aktywów. W przy-
padku zmiennych takich jak rozmiar zarządu, ilość niezależnych dyrektorów, 
ilość kobiet na stanowiskach dyrektorskich nie uzyskano istotnych zależności. 

Mehrotra, Malhorta oraz Pant (2018) zajęli się badaniem dotyczącym 
ujawnienia kapitału intelektualnego w sektorze korporacyjnym w Indiach. 
Celem artykułu było sprawdzenie jak prezentują się wskaźniki ujawnienia 
na głównej giełdzie w Indiach, a dokładniej wszystkich spółek obecnych 
w indeksie Nifty 50- 50 największych indyjskich spółek, oraz badanie, 
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które czynniki wpływają na ujawnianie informacji o dobrach intelektualnych  
w tychże przedsiębiorstwach. 

 Autorzy spodziewali się, że rodzaj działalności ma wpływ na ujawnianie 
wartości niematerialnych – nie sprecyzowano kierunku zależności. Dla wiel-
kości firmy oczekiwano dodatniego wpływu na wartość indeksu ujawnienia. 
Kolejne hipotezy dotyczyły występowania zależności pomiędzy ujawnieniem 
kapitału intelektualnego a dźwignią finansową, także bez oczekiwanego kie-
runku. Spodziewano się też, że rentowność, oraz ilość niezależnych dyrektorów 
w zarządzie spółki powinna mieć pozytywny wpływ na ujawnianie kapitału 
intelektualnego. Przypuszczano również obecność negatywnego efektu spółek 
własności sektora publicznego na udzielanie informacji o wartościach niema-
terialnych. W celu zbadania powyższych hipotez autorzy zbudowali model 
regresji liniowej o następującej postaci:

gdzie:

ICDS Indeks ujawnienia kapitału intelektualnego, 

Sector Sektor - zmienna zero-jedynkowa, 1 w przypadku gdy firma należy 
do sektora usługowego, 0 jeśli do sektora przemysłowego

Size Wielkość firmy, mierzona jako suma przychodów

Leverage Dźwignia finansowa, mierzona jako procent wartości księgowej 
kapitału pożyczonego dzielony przez księgową wartość całkowitą 
aktywów

Ostr Struktura własności, liczona jako procent własności rządowej we 
wszystkich udziałach firmy

IndB Niezależność zarządu, mierzona jako procent niezależnych dyrekto-
rów do wszystkich dyrektorów

Prfty Rentowność - wskaźnik liczony jako zyski netto przed opodatkowa-
niem dzielone przez wartość księgową wszystkich aktywów

 

W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że jedynym istotnym 
statystycznie czynnikiem w modelu dla wskaźnika ujawnień kapitału inte-
lektualnego jest wielkość firmy. Pozostałe zmienne okazały się statystycznie 
nieistotne.

Empiryczną analizę czynników mogących mieć wpływ na ujawnienie 
kapitału intelektualnego zajęli się również chińscy badacze. An et al. (2017)  
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przeprowadzili badanie dotyczące swojego rodzimego rynku na próbie 100 
giełdowych spółek o najwyższej kapitalizacji w roku 2009.

Autorzy oczekiwali, że dodatniej zależności pomiędzy poziomem ujaw-
nienia kapitału intelektualnego a następującymi zmiennymi: obecność firmy 
w sektorze usługowym, wielkość firmy, dźwignia finansowa, obecność spółki 
na kilku rynkach finansowych jednocześnie, niezależność zarządu, publikacja 
raportu o zrównoważonym rozwoju, rentowność spółki oraz przeprowadzony 
audyt przez którąś z firm obecnych w „wielkiej czwórce”. Czynnikiem który 
powinien wpłynąć ujemnie na wysokość ujawnień był w tym artykule udział 
własności państwowej w stosunku do wszystkich udziałów. Forma modelu 
zaproponowanego przez autorów była następująca:
 
 

gdzie:

DS Indeks ujawnienia kapitału intelektualnego

INDUSTRY Sektor - zmienna zero-jedynkowa, 1 w przypadku gdy firma należy 
do sektora usługowego, 0 jeśli do sektora przemysłowego

SIZE Wielkość firmy, mierzona jako logarytm naturalny przychodów  
w roku 2009

LEV Dźwignia finansowa, mierzona jako procent wartości księgowej 
kapitału pożyczonego dzielony przez księgową wartość całkowitą 
aktywów

LIST Status obecności na więcej niż jednym rynku, zmienna zero- 
jedynkowa, 1 jeśli firma notowana jest na więcej niż jednym rynku,  
0 w przeciwnym wypadku

OWNER Struktura własności, liczona jako procent własności 10 najwięk-
szych udziałowców ze wszystkich udziałów spółki

INDIR Niezależność dyrektorów, mierzone jako procent niezależnych dy-
rektorów spośród wszystkich obecnych w firmie

CSR Obecność dodatkowego raportu o zrównoważonym rozwoju, 
zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli jest, 0 w przeciwnym przypadku

PROFIT Rentowność, mierzona jako przychody netto przed opodatkowa-
niem dzielone przez sumę aktywów

AUDITOR Rodzaj audytora, zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli audyt przepro-
wadziła firma z tzw. wielkiej czwórki, 0 w przeciwnym przypadku

 

Po uzyskaniu wyników regresji okazało się, że jedynie cztery ze wszyst-
kich użytych zmiennych w modelu są statystycznie istotne. Zgodnie z po-
stawioną hipotezą pozytywny wpływ na ujawnienie wartości niematerialnych 
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i prawnych mają wielkość firmy, niezależni dyrektorzy oraz publikacja do-
datkowych raportów o zrównoważonym rozwoju. Negatywny wpływ ma 
struktura własności - im większe są udziały 10 największych udziałowców, 
tym mniejsza ilość informacji obecnych w sprawozdaniach finansowych.  
W przypadku pozostałych zmiennych: rodzaj audytu, rentowność, dźwignia 
finansowa, obecność w sektorze usługowym, obecność na więcej niż jednym 
rynku odrzucono hipotezę zerową. 

Kolejnymi badaczami, którzy postanowili zająć się tematyką ujawnie-
nia informacji o kapitale intelektualnym są naukowcy pochodzący z Nowej 
Zelandii – Whiting i Woodcock (2011). W swoim artykule poszukują oni 
czynników powiązanych z ujawnianiem kapitału intelektualnego wśród firm 
obecnych na giełdzie w Australii. Do analizy empirycznej użyto próbki prze-
krojowej 70 spółek obecnych na tamtejszej giełdzie w roku 2006. Model osza-
cowano przy pomocy metody najmniejszych kwadratów.

W artykule testowano hipotezy o tym, że pozytywny wpływ na ujawnie-
nie wartości niematerialnych i prawnych obecnych mają: obecność spółki  
w szeroko pojętym sektorze wysoko wykwalifikowanym, dźwignia finansowa 
oraz przeprowadzony audyt przez firmę z tzw. wielkiej czwórki. Ponadto au-
torzy artykuły spodziewali się negatywnej zależności pomiędzy indeksem 
ujawnienia a wysoką koncentracją udziałów posiadanych przez trzech naj-
większych udziałowców, a także stażem spółki na giełdzie. Model przyjął na-
stępującą postać:

gdzie:

ICD Indeks ujawnienia kapitału intelektualnego

OC Koncentracja własności mierzona jako procentowa suma udziałów 
3 największych akcjonariuszy

LEV Dźwignia finansowa, mierzona jako procent wartości księgowej 
kapitału pożyczonego dzielony przez księgową wartość całkowitą 
aktywów

LA Długość obecności na rynku liczone jako 2006 - rok wejścia spółki 
na giełdę

IND Rodzaj działalności, zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli jest to sektor 
wysoko wykwalifikowany, 0 w przeciwnym przypadku

AUS Rodzaj audytora, zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli audyt przepro-
wadziła firma z tzw. wielkiej czwórki, 0 w przeciwnym wypadku
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Hipotezy dotyczące wpływu dźwigni finansowej, koncentracji własności 
oraz stażu na giełdzie zostały odrzucone, ze względu na brak istotności sta-
tystycznej. Wpływ rodzaju działalności oraz rodzaju przeprowadzonego au-
dytu okazał się pozytywny co potwierdziło wstępne przypuszczenia autorów. 
Oznacza to, że najbardziej znaczącymi czynnikami w ujawnieniu kapitału 
intelektualnego jest obecność firmy w sektorze wysoko wykwalifikowanym 
oraz przeprowadzony audyt przez firmę z tzw. wielkiej czwórki, co nie powin-
no być zaskoczeniem. Wysokie wykwalifikowanie firm najczęściej opiera się 
na wiedzy oraz użyciu wysokiej jakości technologii. Przeprowadzenie audytu 
przez jedną z firm z tzw. wielkiej czwórki jest zaś swoistą gwarancją na rzetel-
ność informacji przekazywanych w raportach okresowych.

Tematykę ujawnienia kapitału intelektualnego w podobny sposób bada-
no również w sektorze bankowym. Muryanti oraz Subowo (2017) analizowali 
efekt wydajności kapitału intelektualnego, zyskowności, własności kadry za-
rządczej, instytucjonalnej oraz niezależnych udziałowców na ujawnienie ka-
pitału intelektualnego w sprawozdaniach rocznych. Badaniem objęto banki 
notowane na giełdzie w Indonezji w latach 2012-2014. 

Autorzy artykułu postawili kilka hipotez dotyczących wpływu wyżej wy-
mienionych czynników na ujawnienie kapitału intelektualnego. Pierwsza  
z nich odnosi się do pozytywnego efektu wydajności kapitału intelektualnego 
na zmienną objaśniającą. Kolejna hipoteza związana jest z pozytywnym wpły-
wem zyskowności. Autorzy spodziewali się także dodatniego efektu dźwigni 
finansowej. Tezę swoją oparli na teorii pryncypała i agenta – jeśli w firmie 
wysokie jest finansowanie zewnętrzne to inwestujący w spółkę, będą oczeki-
wali lepszej jakości informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Ko-
lejne hipotezy zawarte w artykule dotyczą pozytywnego efektu wynikającego 
z rodzaju własności – autorzy spodziewali się, że zarówno własność kadry za-
rządzającej, instytucjonalnej oraz niezależnych inwestorów powinna wpłynąć 
pozytywnie na udzielanie informacji na temat własności niematerialnych.  
W celu uzyskania oszacowań, autorzy stworzyli model regresji liniowej o na-
stępującej postaci:

gdzie:
IC Disclosure Wskaźnik ujawnienia kapitału intelektualnego

VAIC Wydajność kapitału intelektualnego, mierzona jako wartość dodana wy-
tworzona przez kapitał intelektualny
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ROA Wskaźnik rentowności, mierzony jako przychody przed opodatkowa-
niem dzielone przez sumę aktywów

LEV Dźwignia finansowa, mierzona jako proporcja kapitału własnego do za-
dłużenia spółki

MANOWN Własność struktury kierowniczej, mierzona jako proporcja udziałów po-
siadanych przez kadrę kierowniczą dzieloną przez sumę udziałów spółki.

INSOWN Własność instytucjonalna, mierzona jako proporcja udziałów posiada-
nych przez instytucje dzieloną przez sumę udziałów spółki.

IND Ilość niezależnych członków zarządu, mierzona jako ilość niezależnych 
członków zarządu dzielona przez wielkość zarządu

Po zebraniu danych okazało się, że banki w Indonezji wciąż cechują 
się niskim poziomem ujawnienia informacji na temat wartości intelektual-
nych. Średnia wartość ujawnienia wyniosła około 43%. Przy pomocy mo-
delu udało się objaśnić 31,1% zmienności indeksu. Odrzucone zostały hi-
potezy dotyczące pozytywnego wpływu wydajności kapitału intelektualnego, 
dźwigni finansowej oraz własności kadry menedżerskiej, ze względu na brak 
istotności statystycznej. Zgodnie z postawionymi przypuszczeniami okazały 
się pozytywne wpływy zyskowności, własności instytucjonalnej oraz niezależ-
nych członków zarządu na udzielanie informacji o aktywach niematerialnych  
w przedsiębiorstwach. 

Bhatia oraz Mehrota (2016) zajęli się badaniem determinant ujawnienia 
kapitału intelektualnego w sektorze bankowym w Indiach. W celu zweryfiko-
wania, które czynniki wpływają na ujawnienie wartości niematerialnych auto-
rzy artykułu oszacowani model regresji. Wykorzystano obserwacje dotyczące 
40 instytucji finansowych notowanych na giełdzie w Indiach. Badacze posta-
wili hipotezę o ujemnej zależności pomiędzy indeksem ujawnienia kapitału 
intelektualnego a wskaźnikiem ryzyka w banku. Zależności dodatniej ocze-
kiwano natomiast pomiędzy poziomem ujawnienia kapitału intelektualnego  
a następującymi zmiennymi: wydajność mierzona jako marża odsetkowa net-
to, wiek banku, liczba pracowników, własność prywatna, dźwignia finansowa, 
złożoność strukturalna mierzona liczbą jednostek zależnych od banku, struk-
tura zarządu. Oszacowany model miał następującą postać:

gdzie:

ICDS Wskaźnik ujawnienia kapitału intelektualnego

Size Zmienna oznaczająca wielkość spółki, mierzona jako wartość rynkowa
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Risk Wskaźnik ryzyka

Eff Wydajność, mierzona jako marża odsetkowa netto

Age Wiek banku

Hcap Liczba pracowników banku

Opat Struktura własności, zmienna zero-jedynkowa, 1 jeśli bank jest prywatny, 
0 jeśli jest państwowy

Lev Dźwignia finansowa, mierzona jako suma zobowiązań dzielona przez cał-
kowitą ilość kapitału

Scom Złożoność strukturalna, mierzona jako liczba jednostek zależnych od 
banku

Bcom Struktura zarządu, mierzona jako odsetek dyrektorów wykonawczych 
obecnych również w zarządzie spółki

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że banki w Indiach 
niechętnie publikują informacje dotyczące kapitału intelektualnego obecne-
go w organizacji. Wszystkie banki ujawniły mniej niż 50% możliwych infor-
macji. Wielowymiarowy model regresji liniowej pokazał w tym badaniu, że 
istotne statystycznie są jedynie 4 wykorzystane zmienne. Zaskakującym wy-
nikiem w tym badaniu jest to, że wielkość banku przekłada się negatywnie na 
ujawnienie kapitału intelektualnego. Jest to sprzeczne z wieloma poprzednimi 
analizami empirycznymi. Druga zmienna mająca negatywny wpływ na infor-
mowanie o kapitale intelektualnym w bankach w Indiach to ryzyko. Im niższe 
ryzyko, tym bank jest skłonny pokazać więcej informacji o swoich wartościach 
niematerialnych. Według powyższego modelu ekonometrycznego pozytywny 
wpływ na ujawnienie informacji o kapitale intelektualnym ma czynnik ludzki, 
mierzony jako liczba pracowników obecnych w firmie oraz skład zarządu. Im 
więcej obecnych dyrektorów operacyjnych w zarządzie spółki, tym jest ona 
skłonna udzielać większej ilości informacji w swoich raportach rocznych.

Literatura w Polsce na temat raportowania kapitału intelektualnego jest 
niezbyt obszerna. Artykuły polskich twórców dotyczą głównie analizy stanu 
raportowania spółek giełdowych w Polsce. Brakuje artykułów wykorzystu-
jących modelowanie ekonometryczne w celu zweryfikowania determinant 
ujawnienia kapitału intelektualnego.

Kwiecińska (2018) zajęła się analizą sposobów prezentacji na temat 
kapitału intelektualnego w spółkach giełdowych wchodzących w skład in-
deksu WIG20 w 2017 roku. Okazało się, że wszystkie spółki ujmowały w 
swoich bilansach pewne informacje na temat wartości aktywów niematerial-
nych. Żadna z firm nie przygotowała dodatkowego raportu o kapitale inte-
lektualnym, jednakże większość z analizowanych spółek ujawnia więcej niż 
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wynikałoby to z obowiązków nałożonych przez ustawę o rachunkowości. Dodat-
kowo autorka doceniła firmy prezentujące raporty zintegrowane, jako miejsce  
 
gdzie można znaleźć dużo więcej informacji o kapitale intelektualnym, aniżeli 
w zwykłych sprawozdaniach rocznych. 

Trocka (2017) skupiła się na ujawnieniach informacji na temat kapitału 
intelektualnego w firmach z branży informatycznej. W wyniku przeprowa-
dzonej analizy okazało się, że Spółki IT obecne w indeksie WIG-Informatyka 
nie przygotowują oddzielnych raportów poświęconych kapitałowi intelektu-
alnemu. Informacji o aktywach niematerialnych można szukać na stronach 
internetowych tych spółek oraz w raportach rocznych. Najwięcej informa-
cji firmy udzielają na temat świadczonych produktów i usług, niechętnie zaś 
mówią o kapitale ludzkim. Większość informacji o kapitale intelektualnym 
przedstawiona jest w sposób opisowy, nie liczbowy, co utrudnia porównanie 
informacji w czasie oraz pomiędzy przedsiębiorstwami. Płynącym wnioskiem 
z badania jest fakt, że spółki IT niechętnie ujawniają swój kapitał intelektualny 
oraz to, że brakuje jasnych standardów rachunkowych co do raportowania go. 

Grądziel (2015) przy pomocy wskaźnika wartości rynkowej spółki do 
księgowej przeanalizowała kapitał intelektualny w firmach obecnych w indek-
sie WIG20. Okazało się, że większość spółek jest wyceniana znacznie drożej 
niż wynikałoby to z ich wartości księgowej. Może to być pewnego rodzaju 
tendencja, mówiąca o tym, że nie tylko wartość księgowa jest uwzględniania 
w wycenie spółek, lecz także właśnie obecność kapitału intelektualnego. 

Zygmański (2016) zajął się wyceną oraz prezentacją kapitału intelek-
tualnego w wybranych spółkach z branży przemysłu metalowego. Przy po-
mocy wskaźników MV/BV (Market Value to Book Value – wartość rynkowa 
do wartości ksiegowej) oraz CIV (wskaźnik szacowanej wartości aktywów nie-
materialnych) autor ocenił, że analizowane spółki posiadają wysoką wartość 
kapitału intelektualnego, jednakże nie uwzględniają tych wartości w swoich 
sprawozdaniach finansowych. Ważnym wnioskiem z tej pracy jest to, że firmy 
powinny zacząć ujawniać te wartości, co w przyszłości przyczyniłoby się do 
poprawienia funkcji informacyjnej rachunkowości, co mogłoby się przełożyć 
także na wzrost wartości przedsiębiorstw. 

Zaprezentowane powyżej prace empiryczne pokazują różnorakie sposoby 
na dokonanie inwestygacji czynników mogących mieć wpływ na ujawnienie 
kapitału intelektualnego. Badacze wskazują, że należy ze szczególną uwagą 
przyglądać się tematyce związanej zarówno z wartościami niematerialnymi  
i prawnymi jak i ujawnianiem ich, ponieważ we współczesnym świecie to 
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właśnie na tych aktywach często opiera się wartość przedsiębiorstw. Naukow-
cy wspólnym głosem mówią, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych ba-
dań w tej tematyce, zarówno lokalnie jak i na szerszych, globalnych próbach. 
Niniejsze opracowanie jest kolejnym elementem tego procesu i dobrze odpo-
wiada na potrzeby współczesnego rynku.

Hipotezy badawcze

Z dostępnej literatury wyróżnić można kilka czynników, które brano 
pod uwagę jako determinanty ujawniania kapitału intelektualnego w niemal 
wszystkich pracach. Zgodność autorów dotyczy istoty takich zmiennych jak: 
wiek firmy, sektor, w którym działa, jej wielkość, dochodowość, wysokość 
dźwigni finansowej, czy aktywność na rynkach zagranicznych. Podkreśla się 
też rolę firmy audytorskiej, z którą współpracowała badana spółka. Większą 
dyskusję można natomiast podjąć w kwestii kierunku i kanałów oddziały-
wania tych zmiennych na skłonność do ujawniania kapitału intelektualnego. 
Wynika to m. in. ze zróżnicowanego otoczenia rynkowego badanych spółek 
między krajami oraz z wielu możliwości ujęcia tej samej zmiennej. Zmienne 
objaśniające można podzielić według następujących kategorii:5

1) zmienne strukturalne - wszystkie zmienne dotyczące struktury firmy, 
w tym jej: wielkość, dźwignia finansowa, koncentracja własności i typ 
audytu;
2) zmienne świadczące o efektywności firmy - przede wszystkim 
dochodowość;
3) zmienne rynkowe, do których zalicza się przynależność sektorową, 
aktywność na rynkach zagranicznych, czy notowanie na zagranicznej 
giełdzie. 

Wielkość firmy

Oliveira, Rodrigues oraz Craig (2006) wyrazili wielkość firmy na cztery 
sposoby: w wartościach bezwzględnych aktywów ogółem, obrotów handlo-
wych, wartości rynkowej oraz poprzez liczbę zatrudnionych w spółce. Scott  
w badaniu na kanadyjskim rynku posłużył się wartością logarytmiczną sprzeda-
ży w firmach. Logarytm naturalny sumy aktywów zastosowali m.in. Rahman, 
Sobhan i Islam (2019) oraz Pujiati i Wahyudin (2018). Rzadziej spotykana 

5  Oliveira, Rodrigues i Craig 2006, s. 13
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jest klasyfikacja wielkości w oparciu o kapitalizację giełdową. Inne możli-
wości wyrażenia tej zmiennej to: liczba udziałowców, czy wartość rynkowa 
firmy. Mimo, iż właściwa interpretacja wielkości firmy wydaje się problema-
tyczna, nie należy pomijać jej jako zmiennej kontrolnej - literatura wskazuje 
na dodatnią zależność między wielkością spółki, a skłonnością do ujawniania 
własności intelektualnej. Taką relację wykazali Bruggen, Vergauwen i Dao 
(Australia, 2009), Ousama, Fatima i Hafiz‐Majdi (Malezja, 2012), Striukova 
(Wielka Brytania, 2008), Kateb (Francja, 2014), Elfeky (Egipt, 2017), Fil-
saraei i Azarberahman (Iran, 2016) oraz Rodrigues oraz Craig (Portugalia, 
2006). Inna sytuacja miała miejsce w analizie nigeryjskiej giełdy - w zaledwie 
jednym modelu na cztery wykazano istotną relację między wielkością firmy, 
a zmienną zależną (Ibadin, Oladipupo, 2015). Wielkość firmy okazała się 
nieistotna statystycznie w pracy Kang oraz Gray (2012). Autorzy tłumaczą 
ten fakt specyficznym doborem próby - analizie poddano najlepiej prosperu-
jące firmy na rynkach wschodzących - takie firmy prawdopodobnie posiadają 
aktywa niematerialne i środki na zaangażowanie się w ujawnianie informacji 
o nich. Wśród innych potencjalnych kanałów oddziaływania wielkości przed-
siębiorstwa na sprawozdawczość można wymienić: 

- zainteresowanie dużą spółką szerszej grupy interesariuszy, w tym ana-
lityków finansowych, a nawet organów rządowych - oczekuje się, iż do-
browolne ujawnienie większej ilości informacji zmniejszy koszty poli-
tyczne i ryzyko wystąpienia dodatkowych kontroli;

- duże firmy częściej od małych firm zatrudniają wysoko wykwalifiko-
waną kadrę oraz mogą sobie pozwolić na wdrożenie drogich systemów 
Business Intelligence, czyli narzędzi wspomagających proces przekształ-
cania danych w informacje;6 koszt ujawniania dodatkowych informacji 
jest więc relatywnie wyższy w małych firmach;

- duże spółki częściej polegają na finansowaniu kapitałem zewnętrznym, 
stąd ich podwyższone starania o ograniczenie kosztów agencji; większa 
skłonność do ujawniania danych niefinansowych wynika więc z potrze-
by zminimalizowania asymetrii informacji, jaka występuje między ma-
nagerami, a akcjonariuszami.7 

Wobec przytoczonych argumentów i badań postawiono hipotezę:

Hipoteza 1: Istnieje dodatnia zależność między wielkością firmy, a jej 
transparentnością w zakresie posiadanego kapitału intelektualnego. 

6  Oliveira, Rodrigues i Craig 2006, s. 14
7  Inchausti 1997, s. 45-68
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Sektor rynku

Podmioty działające w gospodarce rynkowej dzieli się ze względu na 
przedmiot prowadzonej działalności, czy grupy odbiorców. Podział służy 
wszelakim analizom sektorowym: pozwala określić stan koniunktury w okre-
ślonym obszarze i wyłonić te sektory, które generują największe korzyści dla 
obrotu giełdowego. Wartości niematerialne, w tym kapitał intelektualny  
w różnym stopniu generują wartości firm, przynależących do określonych 
sektorów.8 W tych sektorach, w których wartość firm w większej mierze uza-
leżniona jest od posiadanych zasobów kapitału intelektualnego, większe po-
winno być zainteresowanie inwestorów niefinansowymi informacjami. Zda-
niem badaczy, fakt ten powinien zwiększać transparentność spółki, w zakresie 
ujawnień kapitału intelektualnego. Idąc o krok dalej w badaniach, Oliveira, 
Rodrigues oraz Craig (Portugalia, 2006) podkreślają, iż różnice sektorowe 
wpływają nie tylko na samą ilość ujawnianych informacji, ale determinują 
także, które elementy kapitału intelektualnego będzie skłonny ujawnić za-
rząd spółki. Zmienna sektorowa pojawiła się w dominującej części modeli,  
o których wspomina niniejszy przegląd literatury. Prace różnią się metodami 
podziału firm na sektory i wyborem odpowiednich sektorów do analizy - to  
i wnioski z analizy podsumowano w Tabeli 3.

Z tabeli można wywnioskować o różnych sposobach ujęcia zmiennej  
w modelu - zmienna jakościowa rozkodowana na zmienne zero-jedynkowe  
w liczbie takiej jak liczba sektorów- Brüggen, Vergauwen i Dao (2009) i Kang 
(2011) oraz jedna zmienna dychotomiczna, przyjmująca wartość 1, jeśli sek-
tor należy do zaawansowanych technologicznie i 0 w przeciwnym przypadku 
(Malezja, 2012). Chcąc ująć wpływ sektora na transparentność firmy w rapor-
tach, badacze dobierali próbę badawczą tak, by zawierała minimum reprezen-
tacyjne firm z każdego sektora. Brüggen, Vergauwen i Dao (Australia, 2009) 
dobierali po 15 spółek giełdowych z każdego sektora. Jeśli dla danego sektora 
nie dało się spełnić tego założenia, uwzględniano maksymalną liczbę spół-
ek, jaka tworzy dany sektor (np. australijski rynek telekomunikacyjny tworzy 
zaledwie 11 firm). Inną metodą może być wyodrębnienie określonego pro-
centu firm z każdego sektora- 20%, Ousama, Fatima i Hafiz‐Majdi (Malezja, 
2012). Warto zauważyć, że malezyjscy naukowcy pominęli w próbie sektor 
finansowy, co argumentują istnieniem uciążliwych, dodatkowych regulacji 
dla tego sektora, przez co nie stanowi miarodajnego pola do badań ujawnień 
niefinansowych. 

8  Michalczuk 2012, s. 477
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Tabela 3. Badania na temat zależności między sektorem działalności a zakresem 
ujawnień elementów kapitału intelektualnego w raportach przedsiębiorstw.

Badanie Kraj Analizowane sektory Wnioski dla zmiennej

Brüggen,  
Vergauwen, 
Dao (2009)

Australia

Podział według Global Industry 
Classification Standard (GICS): 
energia, materiały (chemiczne, 
konstrukcyjne, papier i surowce 
drzewne itd.), przemysł (dobra 
kapitałowe, transport, usługi dla 
przedsiębiorstw), opieka zdro-
wotna (usługi medyczne, bio-
technologia, sprzęt medyczny), 
finanse (banki, ubezpieczenia, 
nieruchomości), technologie 
informacyjne (oprogramowania, 
sprzęt komputerowy, półprze-
wodniki), usługi telekomuni-
kacyjne, towary konsumenckie 
(hotele, restauracje i rozrywka 
itd.)

Otrzymano statystycznie 
istotne oszacowania przy 
zmiennych: opieka zdro-
wotna (β=6.31, ρ<0.01) 
oraz sektor IT (β=5.27, 
ρ<0.01). Firmy, należące 
do tych sektorów raportują 
statystycznie więcej kapita-
łu intelektualnego  
w swoich raportach 
od firm w pozostałych 
sektorach.

Kang, Gray 
(2011)

Wiele - rynki 
wschodzące 

Wyodrębniono 5 grup: 
1. energia, materiały, przemysł
2. towary konsumenckie
3. finanse
4. IT i telekomunikacja
5. pozostałe

Typ sektora jest istotną 
determinantą zakresu 
ujawnień w raportach firm 
z rynków wschodzących. 
Najwięcej informacji 
udzielają firmy działające 
w sektorze towarów konsu-
menckich, a zaraz po nich 
IT i telekomunikacja.

Ousama, 
Fatima, Hafiz‐
Majdi  (2012)

Malezja

Podział na sektor firm zaawan-
sowanych technologicznie (IT, 
telekomunikacja, media, prze-
mysł farmaceutyczny i farma-
kologiczny, elektryczny) i mało 
zaawansowanych technologicz-
nie (handel i usługi, budownic-
two, plantacje i inne) zgodnie 
z podziałem obowiązującym na 
giełdzie Bursa Malaysia (BM)

Dychotomiczna zmienna 
okazała się statystycznie 
istotna (ρ<0.05), zatem 
zaawansowane technolo-
gicznie firmy notowane na 
malezyjskiej giełdzie rapor-
tują więcej informacji o 
kapitale intelektualnym niż 
firmy z innych sektorów.
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Striukova, 
Unerman, 
Guthrie 
(2008)

Wielka 
Brytania

IT, farmaceutyki i biotechno-
logia, nieruchomości i sprzedaż 
detaliczna

Poziom transparentności 
firm należących do sektora 
sprzedaży przekroczył 
poziom firm w IT, czy 
przemyśle farmaceutycz-
nym. Ujawnienia w tym 
obszarze stanowią 33% 
wszystkich ujawnień 
w analizowanej pracy. 
Wyniki nie potwierdziły 
przewidywań autorów.

Kateb (2014) Francja

Lotnictwo i obrona, przemysł 
samochodowy, towary konsu-
menckie, przemysł chemiczny, 
farmaceutyczny i ochrona 
zdrowia, budownictwo i mate-
riały budowlane, dystrybucja, 
przemysł elektryczny, hotelarski, 
rozrywka, media, przemysł 
energetyczny, paliwowy i gazo-
wy, usługi, komputery 
i telekomunikacja

Sektor nie jest statystycz-
nie istotnym czynnikiem, 
determinującym poziom 
ujawniania kapitału inte-
lektualnego we francuskich 
spółkach (ρ=0.250). 

Ibadin, Oladi-
pupo (2015)

Nigeria
Wyłącznie sektor przemysłowy, 
który tworzą 33 podsektory. 

Czynnik sektorowy okazał 
się nieistotny statystycznie. 

Oliveira, Ro-
drigues, Craig 
(2006)

Portugalia

Podział spółek w próbie na 
zaawansowane technologicznie 
i mało zaawansowane techno-
logicznie według amerykańskiej 
klasyfikacji działalności gospo-
darczej (SIC code). 

Zmienna statystycznie 
istotna już na 5% pozio-
mie istotności, w związku 
z czym potwierdzono tezę, 
iż spółki bardziej zaawan-
sowane technologicznie 
ujawniają mniej informa-
cji, dotyczących kapitału 
intelektualnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury.

GPW prowadzi klasyfikację sektorową emitentów, na którą składa się 
38 sektorów. Najwięcej notowanych spółek działa w budownictwie, nieru-
chomościach i w przemyśle elektromaszynowym.9 Po analizie badań na temat 

9  Objaśnienia nazw sektorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, [02.09.2019], 
(https://www.gpw.pl/objasnienia-nazw-sektorow)
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wartości niematerialnych w spółkach notowanych na GPW, uwzględnienie 
zmiennej sektorowej w postaci dychotomicznej na wzór przytoczonych prac 
wydaje się niezasadne. Okazuje się bowiem, że największy udział aktywów 
niematerialnych w tworzeniu wartości spółek na GPW odnotowuje się w sek-
torze usług- średnio 56,8%-58,7% (Michalczuk, 2012). Wysokie wartości 
odnotowuje także sektor finansów, gdzie wartości niematerialne generują ok. 
50% wartości firmy. W przemyśle zaś wskaźnik ten jest najniższy - zaledwie 
40% wartości. Pomiar wskaźnika intelektualnej wartości dodanej przez Beyer 
(2014) pokazuje natomiast, że najwyższe wartości na GPW osiągają firmy, 
działające w sektorach: przemysł spożywczy, usługi deweloperskie i media. 
Najniższe zaś odnotowano w sektorach: informatyka i telekomunikacja, ho-
tele i restauracje oraz przemysł materiałów budowlanych. Z drugiej strony 
Comporek (2014) pokazuje, że najwyższy udział wartości niematerialnych  
i prawnych w aktywach trwałych ogółem odnotowują spółki z sektorów za-
awansowanych technologicznie. Wobec tego, w niniejszym badaniu zweryfi-
kowano następującą hipotezę:

Hipoteza 2: Przynależność sektorowa istotnie determinuje poziom ujawnia-
nego w raportach kapitału intelektualnego. 

Jakość audytu

Wśród firm audytorskich, które od lat utrzymują konkurencyjną pozycję 
na rynku należy wymienić członków tzw. wielkiej czwórki (z ang. Big 4). 
Należą do niej Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG oraz Pricewaterhouse-
Coopers (PwC). Jak wskazują Ousama, Fatima i Hafiz‐Majdi (Malezja, 2012) 
osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w branży wymaga budowy 
wizerunku firmy w oparciu o jej wiarygodność. Oczekuje się zatem, iż infor-
macje publikowane w raportach spółek audytowanych przez członka wielkiej 
czwórki będą oddawały wierniejszy obraz aktywności spółki niż ma to miejsce 
kiedy audyt prowadzi firma o niższej pozycji rynkowej. Argumentacja znajduje 
poparcie w teorii sygnalizacji. Wobec tego, aby zbadać wpływ jakości audytu 
autorzy posługują się zmienną zero-jedynkową, która przyjmuje następujące 
wartości: 
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Statystyczna istotność jakości firmy audytorskiej na zakres ujawnień nie-
finansowych w spółce nie jest jednoznaczna w literaturze. Zmienna okazała 
się istotna w badaniach Oliveira, Rodrigues oraz Craig (Portugalia, 2006), 
Whiting, Woodcock (Australia, 2011), Ibadin i Oladipupo (Nigeria, 2015), 
Albu i in. (Rumunia, 2014), a kierunek oddziaływania był zgodny z przewi-
dywanym. Z drugiej strony badacze: Chakroun i Matousii. (Tunezja, 2012), 
Ousama, Fatima i Hafiz‐Majdi (Malezja, 2012), Elfeky (Egipt, 2017), Fil-
saraei oraz Azarberahman (Iran, 2016) zaprzeczają istnieniu związku między 
jakością audytu, a zakresem ujawnień. Wśród chińskich spółek udowodniono 
istotną zależność, ale kierunek oddziaływania okazał się sprzeczny z oczeki-
waniami. Przyczyn takiej ambiwalentności wyników Tseng et al. (2013) do-
patrują się w podwyższonym zainteresowaniu firmami audytowanymi przez 
członków tzw. wielkiej czwórki - wobec przytoczonej teorii, takie spółki będą 
polegać na bardziej dynamicznych mediach niż raporty roczne. Biorąc pod 
uwagę wszystkie przytoczone argumenty, stawiam hipotezę: 

Hipoteza 3: Zależność pomiędzy poziomem audytu a indeksem ujawniania 
kapitału intelektualnego w raportach przedsiębiorstw jest dodatnia. 

Mimo wielu pozytywnych przykładów związku firmy audytorskiej i 
zakresu ujawnianych informacji, przed uwzględnieniem zmiennej w bada-
niu warto przyjrzeć się bliżej regulacjom prawnym, dotyczącym weryfikacji 
rzetelności publikowanych raportów w obszarze wartości niematerialnych i 
kapitału intelektualnego. Weryfikacja informacji niefinansowych zawartych  
w raportach jest obowiązkowa w krajach takich jak Francja, czy Szwecja, 
przy czym we Francji podmiotem odpowiedzialnym jest Francuski Komitet 
ds. Akredytacji. Takie wymogi zaczęto wprowadzać na szeroką skalę dopiero 
po 2010 r. Nieuwzględnienie tego aspektu w badaniu może doprowadzić do 
błędnych wniosków.

Rentowność spółki

Kilkoro autorów badań nad ujawnieniami kapitału intelektualnego  
w rocznych raportach próbowało znaleźć łącznik między zakresem analizo-
wanych ujawnień, a wynikami badanej spółki. Ibadin i Oladipupo (2015) 
wskazują teorię uzasadniającą tę potencjalną zależność. Ich zdaniem, zgodnie  
z teorią sygnalizacji zarząd bardziej rentownych spółek będzie skłonny ujaw-
nić w raporcie więcej informacji niefinansowych, by zasygnalizować zdol-
ność do maksymalizacji zysku akcjonariuszy. Możliwe także, że to kapitał  
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intelektualny implikuje wyższą rentowność w spółce, co dodatkowo powinno 
zwiększyć inicjatywę zarządu. 

Zmienną wyrażono wskaźnikiem rentowności kapitału własnego (ROE) 
w pracach Tseng  et al. (2013), Kateb (2014) oraz Ousama, Fatima i Hafiz‐
Majdi (2012), a w badaniu Ibadin i Oladipupo (2015) posłużono się wskaź-
nikiem rentowności aktywów (ROA). Liczba prac, w których uwzględniono 
dochodowość firmy jest wyraźnie mniejsza niż w przypadku wyżej wymienio-
nych czynników. Na podstawie literatury nie można jednoznacznie stwierdzić 
istotności tej zmiennej. Poziom ujawnień kapitału intelektualnego jest istot-
nie skorelowany z rentownością spółek notowanych na malezyjskiej i nige-
ryjskiej giełdzie (Ousama, Fatima i Hafiz‐Majdi, 2012; Ibadin, Oladipupo, 
2015). Żadnej istotnej zależności nie wykazano natomiast w badaniu Kateb 
(Francja, 2014). Albu i in. (Rumunia, 2014) Tseng et al. (2013) otrzymali 
ciekawe wyniki - rentowność chińskich spółek jest czynnikiem statystycznie 
nieistotnym w firmach prywatnych, ale istotnym w badaniu na próbie spółek 
kontrolowanych przez państwowy rząd. Kolejna hipoteza, która zostanie zwe-
ryfikowana w oparciu o warszawską giełdę brzmi: 

Hipoteza 4: Bardziej rentowne spółki ujawniają w rocznych raportach wię-
cej elementów kapitału intelektualnego niż firmy o niższej rentowności. 

Wskaźnik zadłużenia

Poziom dźwigni wyraża się wskaźnikiem zadłużenia kapitału własnego 
wyznaczonym jako stosunek zobowiązań do kapitału własnego. Pomimo 
braku konsensusu w kwestii zależności zakresu ujawnień niefinansowych od 
wysokości dźwigni, badacze kontynuują badania w tym zakresie, włączając tę 
zmienną do modelu. Powodem są niewątpliwie silne podstawy teoretyczne. 
Oczekuje się bowiem, że zwiększenie transparentności firmy w zakresie infor-
macji niefinansowych prowadzi do pożądanego zmniejszenia kosztów agencji, 
które występują w relacji wierzyciel-udziałowiec.10 Firmy z wysokim udziałem 
kapitału obcego w swojej strukturze kapitałowej postrzega się jako bardziej ry-
zykowne, podatne na utratę płynności. Zarząd takiej firmy może więc odnieść 
korzyść z ujawnienia informacji niefinansowych, które realnie tworzą jej war-
tość. Zdaniem Brüggen, Vergauwen i Dao (2009), powyższa teoria powinna 
znaleźć odzwierciedlenie w firmach zorientowanych na wiedzę, czyli takich 
które silnie inwestują w wartości niematerialne. Sprawozdania finansowe są 

10  Ibadin i Oladipupo 2015 s. 14-15
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natomiast bardzo ograniczonym kanałem informowania potencjalnych kre-
dytodawców o składnikach posiadanych wartości niematerialnych.

Niewiele spośród analizowanych prac wykazało pozytywną zależność 
dźwigni i ujawnień. Dowiedli tego Tseng et al. (Chiny, 2013). Kateb (Fran-
cja, 2014), Rahman, Sobhan i Ibhan (Bangladesz, 2019) uzyskali ujemną 
zależność między poziomem ujawnień kapitału intelektualnego a dźwignią. 
Oznacza to iż wbrew teorii agencji, silnie zadłużone firmy ujawniają mniej 
informacji niefinansowych w raportach. Zmienna okazała się nieistotna m.in.  
w badaniach: Brüggen, Vergauwen i Dao (Australia, 2009) oraz Ousama, Fa-
tima i Hafiz‐Majdi (Malezja, 2012) i Filsaraei (Iran, 2016). Przyczyna fak-
tu, że przytoczone wyniki nie spotkały się z uprzednimi założeniami auto-
rów może leżeć w kosztach agencji, które są znacznie mniejsze niż zakładano. 
Inna teoria kwestionuje znaczenie rocznych raportów, jako źródła informacji 
dla kredytodawcy. Niemniej jednak, warto sprawdzić czy zadłużenie istotnie 
determinuje poziom ujawnień wśród polskich spółek. Sformułowano zatem 
następującą hipotezę badawczą.

Hipoteza 5: Istnieje istotna, dodatnia zależność między poziomem ujawnień 
kapitału intelektualnego w raportach, a wysokością zadłużenia spółki. 

Pozostałe

Inne zmienne, które rzadziej pojawiały się literaturze to m.in. zmien-
na Second Listing, czyli zmienna zero-jedynkowa zawierająca informacje  
o tym, czy firma notowana jest na więcej niż jednej giełdzie. Taką informację 
uwzględniono w badaniu spółek notowanych na kanadyjskiej giełdzie, po-
nieważ sąsiadująca z nią giełda amerykańska podlega bardziej zaostrzonym 
regulacjom prawnym w zakresie ujawniania informacji.11 Kang i Gray (2011) 
przedstawili pogląd, że spółkę, która wchodzi z krajowej giełdy na bardziej 
rozwinięte rynki kapitalistyczne charakteryzuje większa transparentność w za-
kresie kapitału intelektualnego. Wnioski z analizy danych empirycznych nie 
potwierdzają tej hipotezy w żadnym z powyższych badań. 

Kang i Gray (2011) analizowali także zależność stosowania międzyna-
rodowych standardów sprawozdawczości finansowej (dalej: MSSF) w spółce  
z jej transparentnością w zakresie kapitału intelektualnego. Autorzy potwier-
dzili istotną i ujemną zależność między omawianymi zmiennymi, natomiast 
nie znajduję zastosowania zmiennej MSSF we własnym badaniu- wśród 

11  Scott 1994, s. 26-43



55

UJAWNIENIA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

państw członkowskich Unii Europejskiej istnieje obowiązek sporządzania 
skonsolidowanych raportów rocznych zgodnie z MSSF we wszystkich spół-
kach giełdowych. 

Brüggen, Vergauwen i Dao (2009) weryfikowali także hipotezę, iż wyż-
sza asymetria informacji, rozumiana poprzez niski poziom kontroli inwesto-
rów nad managerami, stymuluje skłonność zarządu do ujawniania informacji 
niefinansowych w raportach. Ostatecznie hipotezę odrzucono. Potwierdzili ją 
natomiast autorzy Oliveira, Rodrigues oraz Craig (2006) w badaniu spółek na 
portugalskiej giełdzie. Zmienną wyrażono poprzez procent akcji, jaki posiada 
trzech, największych udziałowców firmy. 

W końcu, zmienną determinującą poziom ujawnień niefinansowych 
może być wiek firmy. Wyrażany głównie liczbą lat, które upłynęły od pierw-
szego notowania na giełdzie (data IPO- Initiall Public Offering). Można przy-
puszczać, iż starsze firmy generują większe zasoby kapitału intelektualnego 
oraz wypracowały systemy raportowania, na które nie stać początkujących na 
giełdzie. Tę teorię potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego na nige-
ryjskiej giełdzie (Ibadin, Oladipupo, 2015). Z drugiej strony Kateb (2014), 
powołując się na stanowisko Haniffa i Cook (2002) wysunęła hipotezę, iż to 
młodsze firmy będą skłonne ujawniać większy zakres informacji, by zwiększyć 
zaufanie inwestorów do potencjalnie ryzykownej spółki. Autorce nie udało 
się jednak potwierdzić tej hipotezy. Wiek firmy nie okazał się bowiem istotną 
determinantą elementów rocznych raportów spółek z francuskiej giełdy. 

O wpływie udziałów akcjonariuszy pisali między innymi Oliveira, Rodri-
gues i Craig (2006). Autorzy stwierdzili, że czynnikiem negatywnie wpływa-
jącym na ujawnienie kapitału intelektualnego w Portugalii jest koncentracja 
udziałów, mierzona jako procent własności trzech największych akcjonariuszy. 
Można zatem oczekiwać, że przedsiębiorstwa z dużą częścią udziałów posia-
daną przez inwestorów mniejszościowych charakteryzują się wyższym pozio-
mem ujawnienia kapitału intelektualnego.

W niniejszym opracowaniu uwzględniono również wielkość zarządu. To 
kadra zarządzająca spółką odpowiada za jakość przekazywanych informacji 
obecnych w m.in. skonsolidowanych sprawozdaniach zarządu. Większej licz-
bie członków zarządu powinno zatem towarzyszyć większe ujawnianie kapi-
tału intelektualnego. Z drugiej strony członkom zarządu nie zawsze będzie 
się to opłacało, co może wynikać z teorii agenta. Nie zawsze to co dobre dla 
agenta jest także korzystne dla pryncypała, który podejmuje kluczowe decy-
zje o bieżącej działalności spółki. Kwestie wielkości zarządu rozważali m.in. 
Muryanti oraz Subowo (2017). Autorzy doszli do wniosku, iż większa liczba 
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niezależnych członków zarządu pozytywnie wpływa na wskaźnik ujawnienia. 
Rahman, Sobhan oraz Islam (2019) stwierdzili natomiast, że zależność mię-
dzy wielkością zarządu a poziomem ujawnień kapitału intelektualnego jest 
statystycznie nieistotna.

Sformułowane powyżej hipotezy badawcze zostały zweryfikowane dla 
przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie. Wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych i modelowania eko-
nometrycznego przestawiono w kolejnym rozdziale.
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Sprawozdawczość kapitału 
intelektualnego przedsiębiorstw 

notowanych na GPW- 
badanie empiryczne

W niniejszym rozdziale opisano badania empiryczne przeprowadzone  
w celu zweryfikowania postawionych w Rozdziale II hipotez badawczych, tj.:

Hipoteza 1: Istnieje dodatnia zależność między wielkością firmy, a jej 
transparentnością w zakresie posiadanego kapitału intelektualnego. 

Hipoteza 2: Przynależność sektorowa istotnie determinuje poziom ujawnia-
nego w raportach kapitału intelektualnego. 

Hipoteza 3: Zależność pomiędzy poziomem audytu a indeksem ujawniania 
kapitału intelektualnego w raportach przedsiębiorstw jest dodatnia. 

Hipoteza 4: Bardziej rentowne spółki ujawniają w rocznych raportach wię-
cej elementów kapitału intelektualnego niż firmy o niższej rentowności. 

Hipoteza 5: Istnieje istotna, dodatnia zależność między poziomem ujawnień 
kapitału intelektualnego w raportach, a wysokością zadłużenia spółki. 

W rozdziale opisano źródła danych oraz przedstawiono szczegółowo kon-
strukcję indeksu ujawnień kapitału intelektualnego. Zakres ujawnień kapi-
tału intelektualnego w raportach został zbadany metodą opartą na kartach 
wyników. Dla przeprowadzonych badań zaprezentowano statystyki opisowe 
dla wykorzystywanych zmiennych oraz formy funkcyjne szacownych mode-
li. Rozdział kończą wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonych 
analiz. 
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Opis danych

W celu zbadania zależności stopnia ujawnień kapitału intelektualnego  
z indywidualnymi charakterystykami spółek notowanych na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie posłużono się próbą 50 przedsiębiorstw, 
wchodzących w skład indeksów: WIG20 oraz WIG40. Pominięte spółki 
to jednostki sektora finansów - często omijane w literaturze przedmiotu, ze 
względu na swoją odmienną specyfikę. Podmioty objęte finalnie badaniem, 
wraz z ich klasyfikacją sektorową przedstawiono w Tabeli 4. 

Tabela 4. Klasyfikacja sektorowa badanych podmiotów.

Chemia i surowce:
− Boryszew S.A.
− Ciech S.A.
− Grupa Azoty S.A.
− Grupa Kęty S.A.
− JSW S.A.
− KGHM  
Polska Miedź S.A.

− Lubelski Węgiel  
Bogdanka S.A.

− Pfleiderer Group S.A.
− Stalprodukt S.A.

Paliwa i energia:
− Enea S.A.
− Energa S.A.
− Grupa Lotos S.A.
− PGE Polska Grupa  
Energetyczna S.A.

− PKN Orlen S.A.
− PGNiG S.A.
− Tauron Polska Energia S.A.

Technologie:
− Asseco Poland S.A.
− Comarch S.A.
− Cyfrowy Polsat S.A.
− Livechat Software S.A.
− Netia S.A.
− Orange Polska S.A.
− Comp S.A.

Dobra konsumpcyjne:
− Amica S.A.
− CCC S.A.
− Fabryka Mebli Forte S.A.
− Inter Cars S.A.
− LPP S.A.
− Sanok Rubber Company 
S.A.

− Wawel S.A.

Handel i usługi:
− 11 Bit Studios S.A.
− Benefit Systems S.A.
− CD Projekt S.A.
− Ci Games S.A.
− Dino Polska S.A.
− Eurocash S.A.
− Orbis S.A.
− Playway S.A.
− Wirtualna Polska  
Holding S.A.

Produkcja przemysłowa i 
budowlano-montażowa:

− Budimex S.A.
− Famur S.A.
− PKP Cargo S.A.
− Polimex-Mostostal S.A.
− Przedsiębiorstwo  
hydrauliki siłowej Hydrotor S.A.

− ZPUE S.A.

Ochrona zdrowia:
− Mabion S.A.
− Adiuvo Investments S.A.
− Medicalgorithmics S.A.
−Neuca S.A.
− Selvita S.A.

Źródło: Opracowanie własne.

Firmy zostały sklasyfikowane według 7 oficjalnych sektorów na GPW. 
Czynnik sektorowy był wymieniany wśród potencjalnych zmiennych 
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objaśniających poziom ujawnień kapitału intelektualnego. Procentowy udział 
poszczególnych sektorów w próbie waha się w przedziale 10-18% (Wykres 1). 

Wykres 1. Procentowy udział sektorów w próbie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie próby badawczej.

Najmniej licznie występują przedsiębiorstwa z sektora ochrony zdro-
wia, czyli producenci leków, sprzętu i materiałów medycznych, a także spółki 
biotechnologiczne. W próbie jest najwięcej spółek z przemysłu chemicznego  
i surowcowego oraz przedstawicieli sektora handlu i usług.

Analizie poddano informacje finansowe i niefinansowe pochodzące ze 
skonsolidowanych raportów rocznych powyższych spółek za 2016 r. Są one 
publikowane na stronach korporacyjnych w zakładce relacje inwestorskie. 
Było to jedyne źródło pozyskania informacji o kapitale intelektualnym spółek. 
Dane finansowe do bazy pochodzą natomiast z serwisu EMIS (z ang. Emer-
ging Markets Information Service). Na dzień 30.12.2016 r. rynek podstawo-
wy warszawskiej giełdy liczył 338 krajowych firm.

Raport roczny to pojęcie szersze niż sprawozdanie finansowe, choć je 
obejmuje. Oprócz sprawozdania finansowego, w raporcie rocznym powinny 
się znaleźć:1: 

1  Art. 70, pkt 1, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informa-
cji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warun-
ków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)
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− pismo prezesa zarządu, będące zwięzłym podsumowaniem najważ-
niejszych osiągnięć i porażek spółki w badanym roku obrotowym wraz  
z wizją kontynuacji działalności w kolejnym roku;

− sprawozdanie zarządu z działalności spółki- oprócz oceny stanu ma-
jątkowego spółki i potencjalnych zagrożeń, w tej części zarząd spółki 
powinien wykazać informacje niefinansowe (od 2017 r. na części spółek 
ciąży obowiązek wykazywania informacji niefinansowych w oddzielnym 
sprawozdaniu);

− oświadczenie zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z działalności;

− oświadczenie zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej;
− opinia biegłego rewidenta (na temat sprawozdania finansowego);
− sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, które obejmuje: 
prezentację modelu biznesowego firmy, niefinansowych wskaźników 
efektywności, opis polityk stosowanych wobec pracowników, środowi-
ska naturalnego, czy zagadnień społecznych, opis procedur należytej sta-
ranności i istotnych, niefinansowych źródeł ryzyka2.

Ustawa zawiera dodatkowe regulacje, dotyczące podmiotów finanso-
wych, w tym funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń, które nie są 
istotne w kontekście niniejszego badania z powodu wykluczenia z próby tego 
typu podmiotów. Intencją autora było zapewnienie porównywalności danych. 

Wybór 2016 r. na okres badania umotywowany jest szeroką dostępnością 
informacji o analizowanych firmach, a także faktem, że są to ostatnie raporty, 
poprzedzające wejście w życie dyrektywy 2014/95 ws. ujawniania informacji 
niefinansowych i o polityce różnorodności. Nowa dyrektywa wprowadza obo-
wiązek raportowania informacji niefinansowych w wyodrębnionej części spra-
wozdania z działalności. Regulacje dotyczą jednak wyłącznie największych 
przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 500 pracowników3. Możliwości 
porównania takich raportów byłyby bardziej ograniczone w tym typie bada-
nia. Wyniki badań dla 2016 r. mogą stać się dobrą podstawą do porównania 
zmian, które zaszły po wprowadzeniu dyrektywy.

2  Art. 49b, pkt 2, Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 395, 398, 650, 1629)

3  Federation of European Accountants, Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych 
 niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Jak zapewnić wysoką jakość i spójną 
sprawozdawczość, 2016, [16.10.2018], (https://www.pibr.org.pl/static/items/publishing/ 
FEE-Dyrektywa-UE-w-sprawie-ujawniania-danych-niefinansowych-i-informacji-na-temat 

-roznorodnosci-Jak-zapewnic-wysoka-jakosc-i-spojnosc-sprawozdawczosci.pdf) 
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Konstrukcja indeksu  
ujawnienia kapitału intelektualnego

Zakres ujawnień kapitału intelektualnego w raportach został zbadany 
metodą opartą na kartach wyników (z ang. Value Chain Scoreboard). Metoda 
polega na odnalezieniu elementów kapitału intelektualnego z listy kontrolnej 
w wybranych źródłach raportowania informacji przez spółkę. Zaletą metody 
opartej na kartach wyników jest przedstawienie wyjątkowo szczegółowego ob-
razu spółki. Z drugiej strony, elementy karty kontrolnej powinny być zbież-
ne z rodzajem działalności spółki, tak aby nie „karać” jej za brak informacji  
o składniku, niemającym zastosowania w jej praktyce gospodarczej. Stano-
wi to istotne ograniczenie dla możliwości porównywania przedsiębiorstw.4  
W pracy dołożono wszelkich starań, aby składniki listy były możliwie ogólne, 
tzn. znajdujące zastosowanie w działalności większości podmiotów. 

Przygotowanie listy kontrolnej wymagało uprzedniego zapoznania się 
z treścią raportów rocznych kilku losowo wybranych spółek. Następnie, na 
podstawie dostępnej literatury wyodrębniono listę 58 elementów kapitału 
intelektualnego, które znajdują odzwierciedlenie w realiach polskich przed-
siębiorstw. Karta w znacznej mierze pokrywa się z tą, zaproponowaną w pracy 
Bukh i in. (2004). Jej poszczególne elementy zostały uporządkowane, we-
dług trzech, powszechnie stosowanych kategorii (Wykres 2). Liczba wszyst-
kich możliwych informacji zawarta na liście kontrolnej różni się w poszcze-
gólnych badaniach. Pujiati i Wahyudin (2018) wykorzystali listę zawierającą  
81 elementów, które podzielili na 6 kategorii: pracownicy, klienci, informa-
cje i technologia, procesy, badania i rozwój oraz rozwój strategiczny. Z kolei  
w badaniu Bruggen, Vergauwen i Dao (2009) na liście kontrolnej znalazło się 
38 czynników podzielonych na trzy kategorie: kapitał ludzki, kapitał struktu-
ralny oraz kapitał relacyjny. 

Poziom kapitału ludzkiego kształtuje się na podstawie cech wrodzo-
nych, takich jak talenty, czy zdolność przyswajania wiedzy oraz nabytych: 
wiedzy przyswojonej w trakcie ścieżki edukacyjnej, znajomość języków, czy 
opanowanie umiejętności miękkich. W przedsiębiorstwie zaś kapitał ludz-
ki można zdefiniować jako „sumę wiedzy, doświadczeń i umiejętności osób 
zatrudnionych w danej organizacji”.5 Co ważne, wartość kapitału ludzkiego  
w przedsiębiorstwie zależy nie tylko od indywidualnych predyspozycji jed-

4  Paliszkiewicz 2009, s. 121
5  Cyran 2017, s. 27
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nostki, ale także od zdolności interakcji między tymi jednostkami. W przeci-
wieństwie do aktywów trwałych, kapitał ludzki nie jest własnością przedsię-
biorstwa, ale może być przez nie zarządzanym. Jego wartość może być również 
skutecznie podnoszona poprzez inwestowanie w zwiększanie kwalifikacji pra-
cowników, czy pakiety motywacyjne. Taka inwestycja będzie bardzo opłacalna, 
jeśli doprowadzi do poprawy efektywności ekonomicznej firmy, lub ułatwi 
identyfikację zagrożeń płynących z rynku. Składniki kapitału ludzkiego brane 
pod uwagę w analizie przedstawia Tabela 5. Oznaczenia „I” oraz „N” w nawia-

sach oznaczają odpowiednio informacje ilościowe i narracyjne. 

Wykres 2. Podział kapitału intelektualnego na podkategorie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie I. Kateb, The determinants of intellectual 
capital disclosure: Evidence from French stock exchange, International Journal of Ac-
counting and Financial Reporting, Vol. 4, No. 2, 2014

Tabela 5. Elementy kapitału ludzkiego, brane pod uwagę w ocenie punktowej rapor-
tów rocznych. 

Częstość ujawnień kapitału ludzkiego w badanej próbie (%)

Komponenty kapitału ludzkiego (łącznie) 27
Kompetencje kadry kierowniczej (N) 70
Doświadczenie kadry kierowniczej (N) 48

Udział pracowników z wyższym wykształceniem w strukturze zatrudnienia (I) 22

Struktura zatrudnienia ze względu na płeć (I) 36
Struktura wieku wśród zatrudnionych (I) 24

Liczba zatrudnionych według stanowisk robotniczych i nierobotniczych (I) 64

Przyczyny zmian w liczbie zatrudnionych (N) 34
Roczna fluktuacja pracowników (I) 26
Ryzyko związane z rotacją pracowników (N) 16
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Przeciętna długość kontraktu z pracownikiem (I) 2
Nakłady na szkolenia dla pracowników (I) 10

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika (I) 18

Polityka podnoszenia kompetencji pracowników (N) 42

Realizacja programów motywacyjnych dla pracowników (N) 60

Nieobecność (absencja) pracowników (I) 10

Produktywność pracowników, np. wartość dodana na pracownika (I, N) 2

Informacje dot. rodzajów umów zawieranych z pracownikami (o pracę, 
cywilnoprawna: zlecenie, o dzieło) (N) 16

Planowanie ścieżek kariery (N) 12
Koszt odtworzenia zasobów ludzkich (I,N) 4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bukh i in., Disclosure of information on 
intellectual capital in Danish IPO prospectuses, Accounting, Auditing & Accountability 
Journal, Tom 18, Nr 6, 2005

Dwa pierwsze elementy, które zostały poddane ocenie dotyczą kadry za-
rządzającej. W podręczniku „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” 
znajduje się zalecenie, aby w skład zarządu i rady nadzorczej wchodziły osoby 
posiadające wysokie kwalifikacje i doświadczenie.6 Długości doświadczenia 
w branży, może bowiem świadczyć o bardziej rozbudowanej sieci kontaktów 
kadry i zaawansowanej znajomości realiów rynkowych w danym sektorze. 

W drugiej kolejności pojawiają się składniki kapitału ludzkiego, dotyczą-
ce wartości pracowników. Raporty poddano analizie pod kątem produktyw-
ności pracowników, podnoszenia ich kompetencji, czy też realizacji polityki 
różnorodności, na którą składają się informacje o płci, kierunku wykształcenia, 
wieku, czy doświadczenia zawodowego. Mimo, że idea polityki różnorodności 
dotyczy przede wszystkim władz menedżerów, spółki odwoływały się także 
do całości zatrudnionych. Średnio 27% przedsiębiorstw informowało o sto-
sowaniu tego typu praktyk. W żadnym z badanych raportów nie poruszono 
natomiast kwestii celu stosowania takiej polityki. Nartowski (2018) podkreśla, 
że celem jest możliwość „wzbogacenia” spółki mnogością poglądów, talentów 
i postaw. 

6  Nartowski 2016, s. 32
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Niemniej ważna jest stałość zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Informa-
cję, dotyczącą fluktuacji zatrudnionych ujawniło 26% przebadanych przedsię-
biorstw. Wysoka rotacja pracowników może być ważnym czynnikiem ryzyka 
w spółce- utrata wysoko wykwalifikowanej kadry wiąże się z koniecznością 
poniesienia kosztów odtworzenia zasobów ludzkich (w tym kosztem czasu). 
O ryzyku związanym z niedoborem odpowiednio wykwalifikowanych pra-
cowników na rynku szeroko wypowiadano się w raportach producentów gier 
komputerowych. W Polsce nie ma jeszcze wystarczająco wielu miejsc, w któ-
rych można zdobyć wykształcenie w kierunku tworzenia gier. Firmy ponoszą 
więc wysoki koszt przeszkolenia nowozatrudnionych. W spółkach zaawan-
sowanych technologicznie odejście kluczowych ekspertów grozi utratą kon-
kurencyjności. W raportach można znaleźć informacje o tym, w jaki sposób 
firma zapobiega takiej sytuacji- wśród możliwości należy wymienić zapewnie-
nie konkurencyjnego wynagrodzenia, optymalnego czasu pracy i możliwości 
dalszego rozwoju.7 

Drugą z analizowanych kategorii jest kapitał strukturalny (wewnętrzny), 
który w przeciwieństwie do kapitału ludzkiego, przedsiębiorstwo może po-
siąść na własność. Obejmuje składniki przedstawione w Tabeli 6. 

Tabela 6. Elementy kapitału strukturalnego, brane pod uwagę w ocenie punktowej 
raportów rocznych spółek akcyjnych.

Częstość ujawnień kapitału strukturalnego w badanej próbie (%)
Komponenty kapitału strukturalnego (łącznie) 52
Ład korporacyjny (N) 98

Wykorzystywane technologie informacyjne (teleinformatyka) (N) 34
Bazy danych (N) 18

Inwestycje w nowe technologie (N) 88

Procesy rekrutacyjne- koszty, kryteria, automatyzacja (N) 40

Wysiłek w tworzenie przyjaznego środowiska pracy (w tym bezpieczeństwo 
i higiena pracy) (N, I)

50

Realizacja pracowniczych programów (świadczeń) socjalnych (N, I) 88

Znaki towarowe (N, I) 48

Wartość oprogramowania, licencji, praw autorskich, patentów i wzorów 
użytkowych (I) 

76

Narracyjnie o licencjach, prawach autorskich (N) 48

7  Wasilewska 2015, s. 113
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Szczegółowe informacje o patentach, wzorach użytkowych (N) 18

Działania związane z ochroną środowiska (N) 68

Inwestycje środowiskowe, w tym utylizacja odpadów (I) 22

Strategia, polityka, cele w zakresie B+R (innowacji, działalności badawczo-
-rozwojowej) (N)

86

Nakłady na B+R /innowacje (I) 60

Współpraca z uczelniami (N) 40

Systemy zarządzania jakością, np. ISO, ZSZ (I, N) 50

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa, np. ERP (N) 12

Systemy zarządzania ryzykiem korporacyjnym, np. ERM, GRC (N) 66

Systemy zarządzania relacjami z klientami, np. CRM (N) 18

Posiadane certyfikaty i specjalne uprawnienia (N) 62

Źródło: Tamże.

W Tabeli 6 zawarto elementy kapitału organizacyjnego, tj. ład korpo-
racyjny, poziom informatyzacji, czy wdrożenie systemów jakości (np. ISO). 
W skład kapitału strukturalnego wchodzą też elementy wspierające relacje  
z klientami, np. system CRM (z ang. Customer Relationship Management). 
Jest to element mocno powiązany z kolejną kategorią kapitału intelektual-
nego- kapitałem relacyjnym. Wprowadzenie systemu CRM ma bowiem na 
celu budowę modelu przedsiębiorstwa opartego o relacje z kontrahentami. 
W ramach systemu gromadzone są informacje o odbiorcach i dostawcach, na 
podstawie których można kształtować procesy tak, by maksymalizowały ko-
rzyści przedsiębiorstwa. CRM pozwala również kształtować relacje wewnątrz 
przedsiębiorstwa, zacieśniając współpracę wszystkich działów.8 Bazy danych 
wpisują się w obie te kategorie- umożliwiają zarówno lepsze dostosowanie 
produktu do preferencji klienta, jak i poprawę struktur organizacyjnych.9 
Mimo, iż w erze informacji posiadanie odpowiednio rozbudowanych baz da-
nych może stanowić istotną przewagę konkurencyjną firmy, taką informację 
odnotowano w zaledwie 18% analizowanych raportów. Zaskakująco niewiele 
firm publikowało informacje o prowadzonych badaniach stopnia satysfakcji 
klientów (22%). Element ten jest o tyle istotny, że pozwala na wykorzysta-
nie sprzężenia zwrotnego w celu lepszego dopasowania produktów i usług do 

8  Kwiecień i Kieżel 2012, s. 596-598
9  Rzempała 2007, s. 226



66

ROZDZIAŁ 3

potrzeb klientów. Badania satysfakcji klientów w połączeniu z odpowiednią 
interpretacją wyników i implementacją rozwiązań, które tę satysfakcję pod-
niosą mogą mieć istotny związek z kolejnym elementem omawianego kapitału 

- z lojalnością klientów. 
Elementy związane z innowacyjnością były natomiast publikowane  

w sprawozdaniach wyjątkowo licznie. O prowadzonej działalności badaw-
czo-rozwojowej, nakładach na innowacje i inwestycjach w nowe technolo-
gie raportowało odpowiednio: 86%, 60%, 88% przedsiębiorstw. Projekty 
rozwojowe mogą być realizowane w ramach konsorcjum z uczelniami, jak  
w przypadku Grupy Lotos S.A. Grupa współpracuje m.in. z Politechniką 
Warszawską i krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką 
Śląską w badaniach nad efektywnością magazynowania nadmiarowej energii 
elektrycznej w postaci wodoru. Efektem „ubocznym” realizacji projektu mają 
być efekty z zakresu ochrony środowiska w postaci obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych.10 Współpracę z instytucjami naukowymi podkreśla 40% ba-
danych spółek. Oprócz zakresu badań i rozwoju taka kooperacja może się 
odbywać na wielu innych poziomach, m.in. poprzez oferty stażowe dla stu-
dentów. Spółka minimalizuje w ten sposób ryzyko, związane z trudnością 
pozyskania odpowiednio przeszkolonych pracowników. Powyższe przykłady 
pokazują jak blisko powiązane między sobą są poszczególne elementy kapitału 
intelektualnego. 

Znaki towarowe, licencje, patenty, certyfikaty oraz prawa autorskie są 
chronione prawnie, stosunkowo łatwe w wycenie i zbywalne. Z tego tytułu 
często zalicza się je do kluczowych elementów kapitału intelektualnego. Z ra-
cji tego, że wyżej wymienione aktywa podlegają ochronie prawnej, klasyfikuje 
się je jako własność intelektualną. Ta zaś podlega obowiązkom raportowa-
nia według przepisów rachunkowości, stąd 76% częstość ujawniania wartości 
tych aktywów w raportach.11 

Trzecią kategorią kapitału intelektualnego jest kapitał kliencki (relacyjny), 
na który składają się powiązania firmy z kontrahentami i stopień znajomości 
rynku. Obecnie, struktury organizacyjne przedsiębiorstw silnie opierają się  
o kooperacje, czy alianse strategiczne z innymi podmiotami- a więc relacje. Jest 
to efektywny sposób podołania silnej specjalizacji, która zdominowała dzisiej-
sze realia prowadzenia biznesu. Odpowiednio zbudowane relacje pozwalają 
osiągnąć efekt synergii, prowadzącego do ograniczenia kosztów, podniesienia 

10  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Lotos, 2016, [02.09.2019], (http:// 
inwestor.lotos.pl/193/r,2016/raporty_i_dane/raporty_roczne) , s. 23

11  Wasilewska 2015, s. 68
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konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz jego innowacyjności. Kapitał relacyj-
ny ma więc bezpośredni związek z wartością przedsiębiorstwa.12 

Tabela 7. Składowe kapitału klienckiego poddane ocenie punktowej.
Częstość ujawnień kapitału relacyjnego w badanej próbie (%)

Komponenty kapitału relacyjnego (łącznie) 42

Rozpoznawalność marki (N) 32

Zaufanie do marki (N) 18

Ilościowy udział w rynku (%) 52

Względny udział w rynku (I, N) 42

Nagrody branżowe (N) 44

Ocena jakości obsługi, np. SAIDI, SAIFI (N) 10

Kampanie marketingowe (N) 44

Nakłady na kampanie marketingowe (I) 34

Roczna sprzedaż wg. segmentu produkcji, produktu (I) 90

Dywersyfikacja kanałów dystrybucji (N) 64

Dostawcy strategiczni (N) 54

Zależność od odbiorców strategicznych (N) 48

Lojalność klientów (N, I) 28

Przeciętna wielkość klienta strategicznego (I) 36

Badania stopnia satysfakcji klientów, np. CSI 22

Relacje ze społecznością lokalną 42

Realizacja aliansów strategicznych (realizacja wspólnego projektu, franczyza itp.) (N) 62

Efekty realizacji aliansów strategicznych (N, I) 42

Źródło: Tamże.

Podsumowując, średni poziom ujawnień kapitału intelektualnego  
w raportach wszystkich spółek wyniósł 41%. Świadomość polskich firm  
w temacie kapitału intelektualnego nie jest zatem bardzo ograniczona, ale 
wciąż pozostawia miejsce do podjęcia działania w tym temacie. Korzyść, którą 
może dostarczyć firmie zrozumienie roli raportowania o kapitale intelektual-
nym jest przede wszystkim wypracowanie nieposiadanych dotychczas prze-
wag konkurencyjnych. Najwięcej z poszukiwanych informacji odnaleziono 
w raporcie PKN Orlen S.A. (69%), zaś najmniej w raporcie spółki PlayWay 
S.A. (15%). Spośród trzech, analizowanych kategorii, najliczniej raportowano 

12  Kwiecień i Kieżel 2012, s. 593-596
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elementy kapitału strukturalnego (52%). W ujęciu sektorowym sytuacja 
przedstawia się następująco: 

Wykres 3. Średnie wyniki przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Najmniej elementów kapitału ludzkiego, strukturalnego, jak i kapita-
łu intelektualnego ogółem raportowali producenci dóbr konsumpcyjnych.  
W kategorii kapitał kliencki najsłabszy wynik odnotowano wśród sektora pro-
dukcji przemysłowej i budowlano-montażowej. We wszystkich kategoriach 
natomiast najwyższe wyniki zdobyły raporty firmy z sektora paliw i energii. 
Autorka pracy ma jednak świadomość, iż przyjęty podział sektorowy jest wyso-
ce ogólny i w skład poszczególnych sektorów mogą wchodzić przedsiębiorstwa 
o różnym stopniu zaawansowania wykorzystywanej technologii i innowacyj-
ności. Przykładowo, do producentów dóbr konsumpcyjnych występujących 
w próbie zalicza się Amica S.A., będąca producentem sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. Można przypuszczać, iż w takiej firmie wiedza techniczna  
i inne składowe kapitału intelektualnego będą wyżej cenione niż u producen-
ta żywności, jakim jest Wawel S.A. Z drugiej strony, w badaniu prospektów 
emisyjnych spółek notowanych na GPW wykazano, iż w latach 2007-2012 to 
sektor usług dominował w jakości ujawniania kapitału ludzkiego (Wasilewska, 
2015). Analiza raportów rocznych za 2016 r. nie potwierdza tego wniosku. 
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Finalnie, konstrukcja zmiennej zależnej polegała na obliczeniu wskaźni-
ka poziomu ujawnień kapitału intelektualnego:

gdzie:
ICD Wskaźnik poziomu ujawnień kapitału intelektualnego 

di Przyjmuje wartości ze zbioru {0,1}. Punkt przyznawano za odnotowanie 
odpowiedniej informacji z listy kontrolnej w raporcie spółki. W prze-
ciwnym razie stawiano 0. 

m Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć spółka (liczba elemen-
tów kapitału intelektualnego na liście kontrolnej).

Tabela 8. Statystyki opisowe indeksu ujawnień kapitału intelektualnego według 
kategorii kapitału intelektualnego.

 

ICD 
(ogółem)

ICD 
(kapitał ludzki)

ICD 
(kapitał strukturalny)

ICD 
(kapitał kliencki)

Średnia 0.41 0.27 0.52 0.42

Odchylenie 
standardowe 0.13 0.18 0.14 0.16

Min. 0.16 0 0.19 0.06

Max. 0.69 0.68 0.86 0.83

Źródło: Opracowanie własne.  

Wyniki estymacji modelu  
dla ujawnień kapitału intelektualnego

Do wyjaśnienia zakresu ujawnień kapitału intelektualnego w rocznych 
raportach za pomocą charakterystyk przedsiębiorstwa wykorzystano Metodę 
Najmniejszych Kwadratów MNK (ang. Ordinary Least Squares). Jest to ty-
powy wybór dla tego typu prac, liniowa regresja pojawiła się m.in. w pra-
cach Kateb (2014), Brüggen, Vergauwen i Dao (2009), czy Ousama, Fatima 
i Hafiz‐Majdi (2012). Metoda Najmniejszych Kwadratów, przy spełnionych 
założeniach Klasycznego Modelu Regresji Liniowej, pozwala na uzyskanie 
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nieobciążonych i efektywnych estymatorów. Wśród zalet tej metody estyma-
cji autorzy wskazują jej precyzję oraz prostotę. Metoda jest adekwatna w przy-
padku modelowania danych przekrojowych. Zdefiniowanie metody estymacji 
zostało poprzedzone sprawdzeniem rozkładu zmiennej zależnej. W tym celu, 
rozkład wartości indeksu ujawnień kapitału intelektualnego został przedsta-
wiony w formie graficznej na Wykresie 4. Na podstawie histogramu można 
stwierdzić, że analizowany rozkład jest zbliżony do rozkładu normalnego. Na 
podstawie testu Shapiro-Wilka, nie uzyskano podstaw do odrzucenia hipote-
zy zerowej, że rozkład zmiennej jest normalny (p-value: 0.73). 

Wykres 4. Rozkład wartości badanej zmiennej zależnej, indeksu ujawnień kapitału 
intelektualnego. 

Źródło: Opracowanie własne.

Metodę Najmniejszych Kwadratów opisano na podstawie książek My-
cielskiego (2010) oraz Wooldridge’a (2016). Jak wskazują autorzy pierwszym 
najważniejszym krokiem budowania modelu jest określenie celu badania. Ko-
lejnym istotnym elementem jest określenie hipotez badawczych, które zosta-
ną poddane empirycznej weryfikacji. Cel badania, hipotezy oraz formę funk-
cyjną modelu należy sformułować w odniesieniu do literatury teoretycznej 
oraz empirycznej. Przed oszacowaniem modelu przeprowadza się statystyczną 
analizę danych. Już na tym etapie można zauważyć pewne zależności pomię-
dzy zmiennymi. Ponadto podczas wstępnej analizy danych należy sprawdzić 
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występowanie obserwacji odstających, które mogą zaburzyć wnioskowanie  
w dalszych etapach modelowania. W przypadku istnienia dużej liczby ob-
serwacji odstających dobrą praktyką jest przeprowadzenie standaryzacji 
zmiennych. 

W celu poprawnego wnioskowania po przeprowadzonym badaniu, istot-
ne jest spełnienie założeń Klasycznego Modelu Regresji Liniowej. W Meto-
dzie Najmniejszych Kwadratów zakłada się liniowy związek pomiędzy zmien-
ną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi:

gdzie:
y zmienna objaśniana w modelu

x1,…,xK zmienne objaśniające
ε błąd losowy

β1,…,βK współczynniki
i indeks obserwacji
N liczba obserwacji

Założenie o liniowej formie funkcyjnej jest oczywiście dużym uproszcze-
niem, pozwala jednak na małej próbie pokazać różnego rodzaju zależności po-
między zmiennymi. Innym istotnym założeniem jest to, że zmienne objaśnia-
jące wykorzystane w modelu są nielosowe. W Klasycznym Modelu Regresji 
Liniowej zakłada się, że wartość oczekiwana błędu losowego oraz kowariancja 
pomiędzy dwoma różnymi błędami losowymi będzie równa zeru:

oraz:

Piąte założenie Klasycznego Modelu Regresji Liniowej jest założeniem 
dotyczącym wariancji błędu losowego. Zakłada się, że jest ona taka sama dla 
wszystkich obserwacji, co nazywane jest homoskedastycznością.
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Jeśli wszystkie założenia Klasycznego Modelu Regresji Liniowej są 
spełnione, to estymator MNK jest najlepszym nieobciążonym estymatorem 
parametrów wektora .

Po oszacowaniu modelu przeprowadzono diagnostykę modelu. Na tym 
etapie sprawdzono, czy powyższe założenia Klasycznego Modelu Regresji Li-
niowej są spełnione. Podstawowe założenie o liniowej formie funkcyjnej mo-
delu sprawdzono za pomocą testu RESET (ang. Regression Specification Error 
Test). Hipoteza zerowa w tym teście zakłada, że forma funkcyjna modelu jest 
liniowa. Jeśli wartość p-value jest niższa niż założony poziom istotności od-
rzuca się hipotezę zerową. W takim wypadku zależność pomiędzy zmienną 
objaśnianą a objaśniającymi jest nieliniowa. To z kolei powoduje, że esty-
mator MNK nie jest najlepszym estymatorem parametrów i nie powinniśmy 
przeprowadzać wnioskowania takiego modelu.

Kolejnym testem diagnostycznym jest test normalności rozkładu błędu 
losowego. Najczęściej stosowanym testem jest test Jarque-Bera. Hipoteza zero-
wa w tym teście zakłada normalność rozkładu błędu losowego. W przypadku 
odrzucenia hipotezy zerowej występuje problem braku normalnego rozkładu. 
Jednakże, gdy próba jest wystarczająco duża, jesteśmy w stanie przeprowadzić 
wnioskowanie statystyczne, nawet pomimo odrzucenia tego założenia KMRL. 

Homoskedastyczność reszt można sprawdzić między innymi przy pomo-
cy testu Breuscha-Pagana. Hipoteza zerowa w tym teście zakłada, że wariancja 
błędu losowego jest stała. W przypadku odrzucenia hipotezy zerowej wystę-
puje problem heteroskedastyczności reszt. Macierz wariancji-kowariancji es-
tymatora MNK jest w takiej sytuacji obciążona a estymator MNK staje się 
nieefektywny. W celu uzyskania poprawnych oszacowań odchyleń standar-
dowych można zastosować w tym wypadku odporną macierz wariancji-kowa-
riancji White’a.

Innym ważnym elementem sprawdzenia jakości modelu jest weryfikacja 
występowania niedokładniej współliniowości. Wysoka korelacja pomiędzy 
zmiennymi objaśniającymi może powodować obniżenie precyzji oszacowań. 
Problem ten identyfikuje się przy pomocy wskaźnika VIF (ang. Variance In-
flation Factor). Wśród ekonometryków przyjęło się, że jeśli wartość statystyki 
VIF dla zmiennych jest odpowiednio wysoka (najczęściej 10) to mówimy o 
występowaniu niedokładnej współliniowości. W takim wypadku dobrą prak-
tyką jest nieuwzględnienie tej zmiennej w modelu. 
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W celu weryfikacji postawionych w pracy hipotez badawczych, został 
sformułowany model postaci: 

gdzie:
ICD Wartość indeksu, wyrażającego zakres ujawnień kapita-

łu intelektualnego w spółce i.

Wielkość Logarytm naturalny wartości sprzedaży spółki i.

Zadłużenie Wskaźnik ogólnego zadłużenia 

spółki i.

ROA Stopa zwrotu z aktywów 

Audyt Zmienna zero-jedynkowa, przyjmująca wartości {0,1}, 
w zależności od firmy audytorskiej, która sporządziła 
opinię o raporcie spółki i.

Sektor Zmienna jakościowa, opisująca przynależność sektoro-
wą spółki. Dalej przedstawiana w postaci rozkodowanej 
na 7 zmiennych zero-jedynkowych. Za poziom bazowy 
zmiennej przyjęto sektor Paliwa i surowce. 

β0 Stała.
β1,β2,…,β5 Parametry szacowane w modelu.

ε Składnik losowy.

Wybór charakterystyk, które potencjalnie mogą objaśniać zróżnicowanie 
zakresu ujawnień kapitału intelektualnego został uzasadniony w przeglądzie 
literatury empirycznej. 

Jedna z postawionych w pracy hipotez badawczych traktuje o zależności 
między zakresem ujawnianego kapitału intelektualnego w raportach, a sekto-
rem gospodarki, w którym działa emitent. Aby sprawdzić, czy można spodzie-
wać się takiej zależności między danymi został przeprowadzony jeden z testów 
rangowych. Ponieważ próba jest niewielka, a indeks ujawnień kapitału inte-
lektualnego nie ma rozkładu normalnego w podpróbach, zastosowano niepa-
rametryczny test U Manna-Whitneya. Weryfikacji została poddana hipoteza 
równości średnich dla dwóch niezależnych grup. Na potrzeby tej statystyki, 
stworzono nową zmienną zero-jedynkową, klasyfikującą spółki na usługowe 
i przemysłowe. 
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Tabela 9. Test U Manna-Whitneya w podziale na kategorie kapitału intelektualnego.

 Sektor N z Prob > |z|

ICD
Usługi 14

-1.504 0.1326
Przemysł 36

ICD_KAPITAŁ_LUDZKI
Usługi 14

-2.045 0.0409
Przemysł 36

ICD_KAPITAŁ_WEWNĘTRZNY
Usługi 14

-1.882 0.0599
Przemysł 36

ICD_KAPITAŁ_KLIENCKI
Usługi 14

0.076 0.9393
Przemysł 36

Źródło: Opracowanie własne.

Ponieważ Prob > |z| w pierwszym wierszu wynosi 0.1326- nie ma pod-
staw do odrzucenia hipotezy zerowej o równości średnich w porównywanych 
grupach. Wynik testu zaprzecza więc istnieniu relacji między wartością wskaź-
nika ujawnień kapitału intelektualnego, a przynależnością spółki do sektora 
usług, czy przemysłu. Interpretacja jest taka sama w podpróbie dla indeksu 
ujawnień kapitału intelektualnego klienckiego (ICD_KAPITAŁ KLIENC-
KI). P-value dla ICD_KAPITAŁ_LUDZKI (p<0.05) jest wystarczająco ni-
skie, by wnioskować o statystycznie istotnych różnicach pomiędzy porówny-
wanymi sektorami, podobnie dla indeksu ujawnień kapitału intelektualnego 
wewnętrznego (ICD_KAPITAŁ_WEWNĘTRZNY). Nierównoliczne próby 
w teście U Manna-Whitneya mogą być jednak przyczyną niedoszacowań.

W Tabeli 10 zostały zaprezentowane wyniki analizy regresji. Wstępna 
analiza oszacowań pozwala stwierdzić, że na pięcioprocentowym poziomie 
istotności spółki prowadzące działalność gospodarczą w sektorze dóbr kon-
sumpcyjnych oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej charak-
teryzują się względnie niższym zakresem ujawniania kapitału intelektualnego 
w swoich raportach niż spółki z branży paliwowej i energetycznej. Wysokość 
indeksu dla producentów dóbr konsumpcyjnych jest przeciętnie mniejsza  
o 0.2 pkt. względem indeksu w spółkach z sektora paliw i energii. W sektorze 
produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej różnica ta wynosi 0.14 pkt. 
P-value pozostałych zmiennych sektorowych znacznie przekracza przyjęty  
w badaniu poziom istotności, zatem ich wpływ na wielkość indeksu jest sta-
tystycznie nieistotny. 
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Jedyną istotną zmienną spośród finansowych charakterystyk firmy jest lo-
garytm naturalny sprzedaży. Zmienna ta jest istotna już na trzyprocentowym 
poziomie istotności i oddziałuje na wielkość indeksu w kierunku zgodnym  
z oczekiwaniami, ale jej wpływ na wysokość indeksu jest marginalny. Oszaco-
wania przy pozostałych wskaźnikach finansowych są statystycznie nieistotne. 

Tabela 10. Wyniki analizy regresji.

Zmienna Współczynnik Odchylenie
standardowe Statystyka t p-value [95% przedział

ufności]

Wielkość .021103 .00941 2.24 0.031 .002060 .040147

Zadłużenie .001403 .00176 0.79 0.432 -.002174 .004982

ROA -.001104 .00110 -1.00 0.322 -.003347 .001128

Audyt -.0165237 .04038 -0.41 0.685 -.098212 .065165

Paliwa i energia (omitted)

Chemia  
i surowce -.063682 .05855 -1.09 0.283 -.182116 .054750

Handel i usługi -.057592 .06648 -0.87 0.392 -.192079 .076894

Dobra 
konsumpcyjne -.204779 .06380 -3.21 0.003 -.33383 -.07572

Ochrona zdrowia -.062735 .08965 -0.70 0.488 -.244087 .118617

Technologie -.082501 .06433 -1.28 0.207 -.212640 .047638

Produkcja 
przemysłowa -.142204 .07065 -2.01 0.051 -.285111 .000703

Stała .189906 .15860 1.20 0.238 -.130896 .510710

R2 = 0.417; Skorygowany R2 = 0.267; F-wartość = 2.79; istotność F = 0.0105

Źródło: Opracowanie własne.

Ogółem, jakość dopasowania modelu, wyrażona współczynnikiem de-
terminacji wyniosła 0.417. Oznacza to, że uwzględnione zmienne objaśniają 
41,7% wariancji indeksu i jest to akceptowalny wynik dla tego typu modelu. 
Według powszechnej wiedzy, powyższą wartość można podnieść zwiększając 
liczbę regresorów, zatem bardziej wiarygodną informację o jakości dopasowa-
nia niesie wartość skorygowana powyższego współczynnika. W estymowanym 
modelu, oszacowanie to wyniosło 26.7%. Duża różnica między przytoczo-
nymi oszacowaniami wynika z uwzględnienia w modelu zmiennych, które 
nie mają istotnego związku z wysokością zmiennej zależnej. Niemniej jednak,  
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wśród analizowanych danych istnieje istotna relacja między zmienną zależną  
a zmiennymi niezależnymi już na jednoprocentowym poziomie istności.

Spełnienie założeń KMRL jest warunkiem posiadania przez otrzymane 
estymatory pożądanych właściwości, tj. efektywności i nieobciążoności. 

W pierwszej kolejności w wątpliwość została poddana poprawność formy 
funkcyjnej modelu. Aby zastosowanie MNK dało miarodajne wyniki, model 
musi być liniowy względem parametrów. Podstawowym testem do weryfika-
cji tego założenia jest test RESET. Hipoteza zerowa tego testu, mówi o tym, 
iż liniowa specyfikacja modelu jest właściwa. Ponieważ wartość prawdopo-
dobieństwa dla oszacowanego modelu jest wysoka (0.5524), nie ma podstaw 
do odrzucenia tej hipotezy. Można więc przyjąć, iż zmienne objaśniające, jak  
i ich forma funkcyjna zostały odpowiednio dobrane do modelu. 

Trzy z kluczowych założeń KMRL dotyczą charakterystyk składnika lo-
sowego, tj. różnicy między wartościami empirycznymi, a teoretycznymi. Za-
stosowanie regresji wielorakiej jest nieuzasadnione, jeśli składnik losowy nie 
spełnia założeń o homoskedastyczności, braku autokorelacji i normalności 
rozkładu. W niniejszym badaniu można mówić o normalności tego rozkładu, 
co zostało potwierdzone testem Jarque’a-Berry. Wartość statystyki testującej 
wyniosła bowiem 1.98, a odpowiadające jej prawdopodobieństwo 0.37, wo-
bec czego nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu 
składnika losowego. Rozkład jest jednak nieznacznie prawoskośny. Hetero-
skedastyczność jest kolejnym naruszeniem założeń, dotyczących składnika 
losowego. Z całą pewnością można powiedzieć, iż problem nie występuje  
w analizowanym modelu- wartość prawdopodobieństwa z przeprowadzonego 
testu Breuscha-Pagana okazała się na tyle wysoka (0.8683), by potwierdzić 
kryterium stałości wariancji. Problem autokorelacji reszt w badaniu nie wy-
stępuje- model został oszacowany na danych przekrojowych, podczas gdy au-
tokorelacja dotyczy przede wszystkim danych o wymiarze czasowym.

Jednym z powszechnych problemów ze zbiorami danych jest współli-
niowość zmiennych objaśniających. Podejrzewa się, że z uwagi na niską licz-
bą obserwacji, w modelu może zachodzić problem współzależności. Stopień 
skorelowania zmiennych niezależnych w modelu został więc zweryfikowany  
z użyciem statystyki VIF (z ang. Variance Inflation Factor).

Na podstawie wartości statystyk VIF i tolerancji można uznać przyję-
te zmienne za nieskorelowane z pozostałymi. Wniosek można potwierdzić 
poprzez analizę współczynników korelacji Pearsona (Tabela 12). Osza-
cowania są na tyle niskie, by założyć brak korelacji między zmiennymi.  
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Niekorzystną sytuacją jest jednak niska korelacja zmiennych niezależnych ze 
zmienną objaśnianą.

Tabela 11. Wartości statystyki VIF dla zmiennych objaśniających modelu. 

Zmienna VIF 1/VIF

Ochrona zdrowia 2.81 0.356249

Handel i usługi 2.53 0.394998

Produkcja przemysłowa 2.05 0.488953

Chemia i surowce 1.96 0.509339

Technologie 1.93 0.517125

Dobra konsumpcyjne 1.90 0.525859

Wielkość 1.85 0.541122

Zadłużenie 1.49 0.671854

ROA 1.37 0.728424

Audyt 1.28 0.783831

  

Mean VIF 1.92  

Źródło: Opracowanie własne. 

Podsumowując, wyżej przeprowadzone testy wykazały, że na podstawie 
zbudowanego modelu ujawnień kapitału intelektualnego można prowadzić 
poprawne wnioskowanie statystyczne.
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Weryfikacja hipotez badawczych

Na podstawie teorii i wyników zawartych w omówionej literaturze sfor-
mułowano cztery hipotezy, dotyczące zależności między poziomem ujawnień 
kapitału intelektualnego w raportach, a indywidualnymi charakterystykami 
firm. Śladem zagranicznych badań skonstruowano indeks, będący miarą ujaw-
nień kapitału intelektualnego w raportach oraz zbudowano model regresji li-
niowej na danych przekrojowych. Przyjęte zmienne niezależne objaśniają wa-
riancję indeksu w 26.7%. Porównując oszacowanie z poziomem dopasowania 
modeli pozostałych badaczy, można go uznać za satysfakcjonujący- oszaco-
wania wahały się od zaledwie 7% (Filsaraei, Azarberahman, 2016) do 57% 
(Oliveira, Rodrigues oraz Craig, 2006). Testy diagnostyczne wykazały, że na 
podstawie zbudowanego modelu ujawnień kapitału intelektualnego można 
prowadzić poprawne wnioskowanie statystyczne. 

Na podstawie skonsolidowanych raportów rocznych 50 spółek noto-
wanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można stwier-
dzić, że występuje dodatnia i istotna zależność między wielkością przedsię-
biorstwa, wyrażonym wartością rocznej sprzedaży, a jej transparentnością  
w zakresie posiadanego kapitału intelektualnego. Wobec tego nie ma podstaw 
do odrzucenia hipotezy zerowej postawionej w badaniu. Wniosek jest zbieżny  
z wynikami wielu autorów: Ousama, Fatima i Hafiz‐Majdi (2012), Striukova 
(2012), Kateb (2014), Elfeky (2017), Filsaraei i Azarberahman (2016) oraz 
Oliveira, Rodrigues oraz Craig (2006). Potwierdzenie hipotezy stoi jednak  
w opozycji do wyniku przedstawionego w pracy Kang and Gray (2011). Au-
torzy teoretyzowali, że negatywny wynik był rezultatem stworzenia próby  
z najlepiej prosperujących spółek na rynkach wschodzących, jednak nie wyda-
je się, aby podobny wpływ zachodził w realiach polskich firm- do niniejszego 
badania zbudowano próbę, składającą się ze spółek o najwyższej kapitalizacji 
na GPW. Szacowany wpływ wielkości firmy na poziom indeksu jest jednak 
dość marginalny w porównywaniu z wnioskami Brüggen, Vergauwen i Dao 
(2009) oraz Ousama, Fatima i Hafiz‐Majdi (2012). 

Oszacowania parametrów modelu pozwoliły również stwierdzić, że przy-
należność sektorowa istotnie determinuje poziom ujawnianego w raportach 
kapitału intelektualnego. Udowodniono, że w danych występuje statystycznie 
istotna różnica między wpływem jaki na zmienną zależną mają producenci 
dóbr konsumpcyjnych oraz spółki z sektora produkcji przemysłowej i budow-
lano-montażowej względem sektora paliw i energii. Szacuje się, że wartość 
indeksu wśród przedsiębiorstw, prowadzących biznes w tym sektorach wynosi 
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odpowiednio: 0.2 oraz 0.14 pkt. mniej niż ma to miejsce w spółkach paliwo-
wych i energetycznych. Wynik dla sektora konsumpcji jest dość intuicyjny. 
Zapoznawszy się z dostępną literaturą, można się było spodziewać, iż zakres 
ujawnień w sektorach będzie różnił się w zależności od przeciętnego, techno-
logicznego zaawansowania spółek, które go tworzą. Dodatkowo porównano 
rozkład wartości zmiennej zależnej w dwóch grupach: wśród spółek świad-
czących usługi i spółek przemysłowych. Okazało się, że rozkłady te są różne 
wtedy, kiedy za zmienną zależną podstawi się wartość indeksu dla kapitału 
klienckiego. Znaczenie czynnika sektorowego udowodniono w większości 
przytoczonych prac, z wyjątkiem Kateb (2014), Ibadin i Oladipupo (2015), 
przy czym szczegółowe wnioski, dotyczące sektorów różnią się między sobą. 
Kang i Gray (2011) otrzymali odwrotny wniosek to tego w niniejszej pra-
cy- producenci towarów konsumenckich raportowali znacząco większą ilość 
informacji niż spółki w pozostałych sektorach. 

Na podstawie wyników estymacji nie potwierdzono hipotezy dotyczą-
cej jakości audytu. Nie odnaleziono dowodu na to, by biegli rewidenci firm 
tzw. wielkiej czwórki istotnie podnosili zakres ujawnianych informacji o ka-
pitale intelektualnym w raportach badanych przedsiębiorstw. Co więcej, znak 
oszacowania okazał się niezgodny z intuicją. W literaturze odnotowano jed-
nak przypadek ujemnej zależności między audytem członków tzw. wielkiej 
czwórki, a wysokością indeksu (Tseng et al., 2013). Mimo przekonującego  
i logicznego uzasadnienia dla postawionej hipotezy wyniki badaczy w tym za-
kresie były bardzo podzielone. Na stosunkowo niewielkiej, portugalskiej gieł-
dzie (Oliveira, Rodrigues oraz Craig, 2006) oraz giełdzie nigeryjskiej (Ibadin  
i Oladipupo, 2015) dowiedziono istotnej roli audytu w kształtowaniu po-
ziomu ujawnień wartości niematerialnych (Oliveira, Rodrigues oraz Craig, 
2006). Chakroun i Matousii (2012), Ousama, Fatima i Hafiz‐Majdi (2012), 
Elfeky (2017), Filsaraei oraz Azarberahman (2016) opublikowali przeciwne 
wnioski. 

Pozostałe dwie hipotezy dotyczyły związku danych finansowych z po-
ziomem ujawnień kapitału intelektualnego. Nie odnaleziono jednak sta-
tystycznie istotnego powiązania wysokości indeksu z rentownością spółki, 
ani jej wskaźnikiem ogólnego zadłużenia. Wobec tego hipotezy dotyczące 
rentowności oraz wskaźnika zadłużenia przedsiębiorstwa zostały odrzucone. 
Stosunek pozostałych badaczy do powyższych zależności był ambiwalentny. 
Zaledwie dwie prace potwierdziły znaczenie rentowności w kształtowaniu 
wysokości zmiennej zależnej (Ousama, Fatima i Hafiz‐Majdi (2012), Ibadin, 
Oladipupo (2015)) oraz w dwóch udowodniono istotność zadłużenia spółki  
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(Tseng et al. (Chiny, 2013), Kateb (Francja, 2014)). Podtrzymując stanowi-
sko badaczy, koszty agencji mogą nie być tak znaczące, by realnie wpływać na 
zakres informacji prezentowanych w raportach rocznych przedsiębiorstw, lub 
zarząd wykorzystuje inne formy komunikacji z potencjalnymi kredytodawca-
mi niż roczne sprawozdania.

Wnioskując na podstawie badania należy mieć ciągle na uwadze jakimi 
ograniczeniami obciążony jest zaproponowany model. Są to m.in.: wielo-
krotnie podkreślana niska liczebność próby, subiektywność w mechanizmie 
tworzenia indeksu oraz grupowanie przedsiębiorstw w szeroko zdefiniowane 
grupy, w skład których mogą wchodzić spółki o skrajnie różnym stopniu za-
awansowania technologicznego. W końcu, niewyjaśnioną kwestią pozostaje 
to, w jakim stopniu pojedyncze elementy kapitału intelektualnego wpływają 
na wartość przedsiębiorstwa, a w jakim stopniu tę wartość tworzą interakcje 
między wieloma z nich. Mimo, iż miara ujawnień kapitału intelektualnego  
w firmach jest problematyczna, zaproponowany model jest na tyle uniwersal-
ny, że na jego zastosowanie zdecydowało się wielu badaczy z różnych konty-
nentów. Zdaniem autora, zaproponowany model był w stanie doprowadzić 
do ciekawych wniosków, do których trzeba podejść z dozą krytycyzmu. 

Wyniki estymacji modeli dla ujawnień 
komponentów kapitału intelektualnego 

W kolejnym kroku badania przeanalizowano determinanty ujawnień po-
szczególnych komponentów kapitału intelektualnego. Oszacowano modele 
osobno dla wskaźnika ujawnień ludzkiego kapitału intelektualnego, wewnętrz-
nego kapitału intelektualnego oraz zewnętrznego kapitału intelektualnego. 

Wśród zmiennych objaśniających dodatkowo uwzględniono wskaźnik 
asymetrii zdefiniowany jako część posiadanych akcji przez akcjonariuszy ma-
jących mniej niż 5% wszystkich akcji oraz liczbę członków zarządu. Wskaź-
nik asymetrii dobrze obrazuje strukturę własności, na jego podstawie moż-
na ocenić czy struktura akcjonariatu jest rozproszona czy skoncentrowana.  
W sytuacji silnie skoncentrowanego akcjonariatu, można oczekiwać znaczące-
go wpływu na jakość raportów okresowych i informacji tam zawartych. Gdy 
mamy bardzo dużo drobnych udziałowców to bodźcem dla spółki powinno 
być udzielanie najlepszej jakości informacji o działalności, a także kapitale 
intelektualnym spółki. W Tabeli 13 przedstawione są wyniki oszacowań para-
metrów dla wszystkich modeli. 
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Tabela 13. Wyniki estymacji oraz diagnostyka modelu

Zmienna Hipoteza

ICD_WEW
Współczynnik
[statystyka t; 
p-value]

ICD_ZEW
Współczynnik
[statystyka t; 
p-value]

ICD_LDZK
Współczynnik
[statystyka t; 
p-value]

Wielkość +
0.033** 0.043*** 0.040**

[2.338; 0.024] [2.888; 0.006] [2.521; 0.015]

ROA +
-0.055 0.098 0.233

[-0.216; 0.831] [0.365; 0.717] [0.831; 0.410]

Zadłużenie +
-0.013* -0.008 -0.011

[-1.941; 0.058] [-1.204; 0.235] [-1.471; 0.148]

Asymetria +
0.089 0.096 -0.017

[0.740; 0.463] [0.755; 0.454] [-0.126; 0.901]

Zarząd Brak
0.011 0.006 0.004

[0.950; 0.347] [0.462; 0.647] [0.323; 0.748]

Audyt +
-0.007 -0.049 0.074

[-0.128; 0.899] [-0.835; 0.408] [1.219; 0.229]

Stała
-0.028 -0.250 -0.357

[-0.138; 0.891] [-1.150; 0.256] [-1.571; 0.123]

R2 0.201 0.205 0.196

Dopasowane R2 0.111 0.115 0.105

Statystyka F 2.226* 2.276** 2.154*

Test RESET [1.0681; 0.3512] [0.10272; 
0.9026] [0.10569; 0.8999]

Test 
Breusha-Pagana [9.2393; 0.1606] [9.6116; 0.142] [7.2068; 0.3021]

Test Jarque-Bera [0.16532; 0.9207] [0.68097; 
0.7114] [0.24873; 0.8831]

Źródło: Opracowanie własne

Zmiennymi, które okazały się istotne statystycznie w modelu dla wskaź-
nika ujawnień wewnętrznego kapitału intelektualnego to wielkość firmy oraz 
dźwignia finansowa. Wielkość firmy zgodnie z postawioną hipotezą wpływa 
pozytywnie na ujawnienie kapitału intelektualnego, jednak dźwignia finanso-
wa wpływa odwrotnie niż to zakładaliśmy – negatywnie. W przypadku analizy 
determinant wskaźnika ujawnień ludzkiego oraz zewnętrznego kapitału inte-
lektualnego zmienną istotną okazała się wielkość firmy.
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W celu weryfikacji założeń Klasycznego Modelu Regresji Liniowej prze-
prowadzono diagnostykę modelu. Na podstawie testu RESET nie odrzu-
cono hipotezy zerowej o poprawnej formie funkcyjnej modelu. W oparciu  
o statystykę testową testu Jarque-Bera nie odrzucono hipotezy zerowej o roz-
kładzie normalnym reszt. W modelu nie wykryto problemu heteroskedastycz-
ności (test Breuscha-Pagana), co oznacza, że oszacowanie macierzy warian-
cji-kowariancji reszt nie jest obciążone a estymator MNK jest efektywny. Na 
podstawie statystyk VIF stwierdzono, że w modelu nie występuje problem 
współliniowości. 

Podsumowując, zgodnie z oczekiwaniami okazało się, że istnieje dodat-
nia zależność pomiędzy wielkością firmy a poziomem ujawnienia informacji  
o wewnętrznym, zewnętrznym oraz ludzkim kapitale intelektualnym. Ozna-
cza to, że im większa firma, tym chętniej dzieli się ze swoimi akcjonariuszami, 
bądź innymi uczestnikami rynku kapitałowego informacjami na temat kapi-
tału intelektualnego. Może być to spowodowane tym, że większych graczy 
stać na więcej i dzięki swojej pozycji na rynku, mogą przekazywać do infor-
macji publicznej lepszej jakości, bardziej dokładne raporty i wiadomości na 
temat swojej bieżącej działalności. W ten sposób stają się bardziej wiarygodni 
i atrakcyjniejsi w oczach inwestorów, dzięki czemu są w stanie osiągać kolejne, 
dodatkowe zyski. 

Zależność między dźwignią finansową a indeksem ujawnień wewnętrz-
nego kapitału intelektualnego jest ujemna. Jest to wynik zaskakujący, jednak 
może mieć kilka przyczyn. Po pierwsze spółki bardzo zadłużone, mogą nie 
przekazywać wystarczających nakładów i uwagi na raportowanie kapitału inte-
lektualnego. Często takie spółki walczą o przetrwanie i skupiają się na innych, 
bardziej operacyjnych, bieżących kwestiach. Wpływ udziałowców mniejszo-
ściowych okazał się statystycznie nieistotny, wobec czego można stwierdzić, 
że dekoncentracja udziałów nie wpływa na ujawnienie żadnego typu kapitału 
intelektualnego w spółkach giełdowych w Polsce. Przeprowadzenie audytu 
przez firmę z wielkiej czwórki także okazało się nieistotne w modelach dla 
poszczególnych typów kapitału intelektualnego. Nie ma zależności pomię-
dzy rodzajem firmy przeprowadzającej audyt spółkom giełdowym w Polsce  
a ujawnieniem kapitału intelektualnego. Nie wykazano również istnej zależ-
ności pomiędzy poziomem ujawnienia wewnętrznego, zewnętrznego i ludz-
kiego kapitału intelektualnego a rentownością firmy.

Uzyskane wyniki są w większości zgodne z rezultatami literatury przed-
miotu. Bruggen, Vergauwen i Dao (2009) wskazali, że wyższym pozio-
mem ujawnienia kapitału intelektualnego charakteryzują się większe firmy.  
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W badaniu Mehrotra, Malhorta i Pant (2018) jedynym istotnym czynnikiem 
w modelu ekonometrycznym okazała się wielkość firmy. Whiting i Wood-
cock (2011) uzyskali istotność jedynie dwóch zmiennych – pozytywny efekt 
audytu przez firmę z wielkiej czwórki oraz obecność firmy w sektorze wysokiej 
technologii. 

Podsumowanie

Opisane w Rozdziale 3 badania miały na celu przeanalizowanie otwar-
tości informacyjnej polskich spółek giełdowych pod kątem raportowania  
o kapitale intelektualnym w sprawozdawczości rocznej. Chociaż temat cieszy 
się zainteresowaniem badaczy od przeszło dwóch dekad, stale rosnąca liczba 
prac z tego obszaru pokazuje, że nie został jeszcze wyczerpany. Wynika to 
m.in. z trudności, jaką przysparza zmierzenie wartości kapitału intelektualne-
go i określenie kondycji przedsiębiorstwa, działającego w gospodarce opartej 
na wiedzy. 

Dla próby przedsiębiorstw notowanych na GPW przeanalizowano ich 
raporty roczne. Poziom ujawnień kapitału intelektualnego w raportach został 
zmierzony metodą opartą na kartach wyników, a na podstawie rezultatów 
pomiaru skonstruowano indeks, odzwierciedlający otwartość informacyj-
ną przedsiębiorstwa. Metoda oparta na kartach wyników, wykorzystana do 
zmierzenia zakresu ujawnień kapitału intelektualnego w raportach spółek 
pozwoliła na przedstawienie szczegółowego obrazu spółki, jednak koniecz-
ność ujednolicenia elementów karty kontrolnej dla wszystkich spółek stanowi 
ograniczenie dla możliwości ich porównywania. W pracy dołożono wszelkich 
starań, aby składniki listy były możliwie ogólne, tzn. znajdujące zastosowanie 
w działalności większości podmiotów. Badanie pokazało, że zakres w którym 
spółki raportują o kapitale intelektualnym jest bardzo różny miedzy analizo-
wanymi przedsiębiorstwami. Statystycznie, w spółkach raportowano najwię-
cej elementów kapitału strukturalnego. Ukierunkowanie na kapitał relacyj-
ny może wynikać z tego, że jednym z najważniejszych elementów przewagi 
konkurencyjnej jest tworzenie wartości dla klienta, dlatego strategicznie naj-
więcej inwestuje się w obszary najbardziej przez nich cenione. 

Na podstawie danych finansowych i niefinansowych ze skonsolidowa-
nych raportów rocznych sprawdzono, czy wewnętrzne charakterystyki przed-
siębiorstwa mogą być determinantami tego, że dane przedsiębiorstwo rapor-
tuje szerszy zakres danych niefinansowych. W oparciu o wiedzę ze światowej 
literatury sformułowane zostały hipotezy o tym, że istnieje dodatnia zależność 
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między wielkością firmy, przynależności sektorowej, poziomem audytu, ren-
townością spółki i jej zadłużeniem, a jej transparentnością w zakresie posia-
danego kapitału intelektualnego. Analiza modelu regresji na danych prze-
krojowych potwierdziła istotną i dodatnią zależność między wielkością firmy  
i poziomem raportowania kapitału intelektualnego. Przynależność sektoro-
wa również istotnie determinuje poziom ujawnianego w raportach kapitału 
intelektualnego. Nie odnaleziono jednak statystycznie istotnego powiązania 
wysokości indeksu z rentownością spółki, jej wskaźnikiem ogólnego zadłu-
żenia, ani poziomem audytu. Wnioskując na podstawie badania należy mieć 
świadomość ograniczeń, jakimi obciążony był zaproponowany model. Były to 
m.in. niska liczebność próby i subiektywizm tworzenia indeksu. 

Badanie rozszerzono o dodatkowe zmienne, dotyczące m.in. koncen-
tracji udziałowców. Oszacowano modele dla poszczególnych komponentów 
kapitału intelektualnego. Im większa firma tym obszerniejsze jest raporto-
wanie informacji związanych z kapitałem intelektualnym wewnętrznym, ze-
wnętrznym i ludzkim. W przypadku dźwigni finansowej zależność okazała się 
ujemna w modelu dla kapitału intelektualnego wewnętrznego. Hipotezy ba-
dawcze co do wpływu zmiennych takich jak: asymetria informacji, mierzona 
jako dekoncentracja udziałowców, przeprowadzenie audytu przez firmę z tzw. 
wielkiej czwórki, rentowność, wielkość zarządu zostały odrzucone. Zmienne 
te nie mają wpływu na wysokość ujawnionych informacji na temat kapitału 
intelektualnego w firmach notowanych na GPW. 

W oparciu o wnioski z powyższych badań udało się częściowo wypełnić 
lukę w polskiej literaturze dotyczącej tematyki raportowania kapitału intelek-
tualnego. Praca ta nie wyczerpuje jednak tematu i należy prowadzić dalsze, 
bardziej obszerne badania. W przypadku prowadzenia dalszych rozważań na-
leży rozszerzyć próbę badawczą. Dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie 
danych panelowych na okresie kilku lat dla tych samych spółek co analizowa-
ne w tej pracy, bądź nawet rozszerzyć badanie na wszystkie spółki notowane 
na polskiej giełdzie. Sugerowanym rozwiązaniem jest także wprowadzenie 
większej ilości czynników, które mogą mieć wpływ na wielkość raportowania 
kapitału intelektualnego. Ograniczeniem, które mogło wpłynąć na niedosza-
cowanie pewnych czynników jest zastosowana metoda ekonometryczna – Me-
toda Najmniejszych Kwadratów. Warto byłoby zastosować w dalszej analizie 
bardziej zaawansowane metody ekonometryczne, które być może doprowadzą 
do innych wniosków.
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Związek kapitału intelektualnego 
z rentownością w literaturze

Wraz z rozwojem gospodarek opartych na wiedzy, ekonomiści w co-
raz większym stopniu zaczęli dostrzegać znaczenie kapitału intelektualnego, 
wchodzącego w skład wartości niematerialnych przedsiębiorstw. W kontek-
ście badań dotyczących kapitału intelektualnego napotkano kilka problemów. 
Obecnie nie istnieje jednolita przyjęta definicja dotycząca kapitału intelektu-
alnego oraz komponentów, które wchodzą w jego skład. Druga kwestia obej-
muje to, że dotychczas również nie znaleziono metody, którą można uznać za 
najlepszą w kwestii pomiaru kapitału intelektualnego, zaś każda z proponowa-
nych technik ma mocne strony ale jednocześnie niesie ze sobą pewne słabości. 

Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do problematyki omawianego 
tematu w zakresie teoretycznym. Przedstawiono tu również dotychczasowe 
badania poświęcone analizie zależności między rentownością przedsiębiorstwa 
a kapitałem intelektualnym. Rozdział ten kończy się sformułowaniem hipotez 
badawczych, które zweryfikowano w badaniu opisanym w rozdziale piątym. 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego  
jako wyznacznik wyniku przedsiębiorstwa

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ang. Return on Equity) jest 
jednym z najpowszechniejszych i najbardziej spopularyzowanych miar wyni-
ków finansowych przedsiębiorstw. Na fakt jego popularności wpływa to, że 
jest wynikiem końcowym analizy Du Ponta, stosowanej wśród analityków, 
menedżerów finansowych i akcjonariuszy. Uwzględniany jest w analizie spra-
wozdań finansowych i odnosi się do wewnętrznych wyników firmy. Ponad-
to interpretowany jest jako wyznacznik osiągnięcia bogactwa. Najważniej-
sza w tym przypadku jest prostota tego wskaźnika tj. łatwość jego obliczeń. 
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Dodatkowo łączy on rachunek zysków i strat (zysk/strata netto) z bilansem 
(kapitał własny). Obliczany jest poprzez podzielenie zysku po opodatkowaniu 
wraz z odjęciem dywidend uprzywilejowanych z danego roku przez wartość 
księgową kapitału własnego na początku okresu (można również zastosować 
średnią wartość kapitałów własnych).

Trzy składniki ROE można opisać jako: rentowność, obrót aktywami 
oraz dźwignię finansową. Im wyższy każdy z tych wskaźników, tym wyższą 
wartość ROE przedsiębiorstwo uzyskuje. Nie tylko kwestia prostoty zmierze-
nia tego wskaźnika jest jego zaletą. Obecnie wykorzystywany jest przez inwe-
storów oraz zarządy, którzy przy jego pomocy są w stanie określić, czy obecna 
inwestycja ma wysoką stopę zwrotu, przewyższającą koszty kapitału własnego 
(Sumiyana, 2011).

Niestety, korzystanie z tej formy weryfikacji rentowności niesie też ze 
sobą trzy podstawowe wady. W celu obliczenia tego wskaźnika korzysta się  
z danych, które powstały na zasadach rachunkowości w oparciu o wyniki księ-
gowe, które mają znaczny wpływ na kształtowanie się wartości ROE. Sztyw-
ność kryteriów może powodować, że uzyskany wynik nie będzie w pełni mia-
rodajny. Według Reinmanna (1989) ROE nadal nie wyjaśnia 66% wahań 
cen akcji, co wskazuje na jego zawodność. Obrót aktywami, czyli jeden ze 
składowych wskaźnika, jest zależny od inflacji. W takiej sytuacji ROE może 
wzrastać mimo mniej efektywnego wykorzystania aktywów. Na sprzedaży 
efekt inflacji odzwierciedlony jest natychmiastowo. Z drugiej strony wartość 
księgowa aktywów staje się wtedy połączeniem nowych i starszych aktywów, 
spośród których wartości nie dostosowały się do inflacji. Ostatnim negatyw-
nym aspektem ROE jest to, że stopa zwrotu z kapitału jest wynikiem krót-
koterminowym. Może to doprowadzić do sytuacji, że przedsiębiorstwo nie 
dostrzega perspektywy długoterminowego wzrostu. W takim przypadku jego 
wyniki rynkowe spadają, ponieważ koszt kapitału własnego ma być niższy niż 
średni ważony koszt kapitału własnego (Copeland, i Murrin, 1996).
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Przegląd badań dotyczących kapitału 
intelektualnego oraz rentowności

W ostatnich latach zagadnienie dotyczące wpływu kapitału intelektual-
nego na wyniki finansowe przedsiębiorstw poruszane jest przez coraz większą 
liczbę ekonomistów. Wzrost gospodarek opartych na wiedzy zwiększył za-
potrzebowanie na dokładniejsze sposoby pomiaru tego kapitału, po to aby 
skutecznie zarządzać tym aktywem.1 Sprawozdania finansowe nie są w stanie 
dokładnie precyzować różnicy między wartością rynkową, a księgową, dlate-
go poszukiwane są bardziej innowacyjne i skuteczne pomiary tego zjawiska. 
Większość badań oparta jest na współczynniku intelektualnej wartości doda-
nej (VAIC), ponieważ spośród wszystkich wykorzystuje ona jedynie audyto-
wane informacje, które są publicznie dostępne.

Ahangar (2011) zweryfikował wpływ kapitału ludzkiego na rentowność 
przedsiębiorstw, zaś przedmiotem jego badania były indyjskie spółki z branży 
farmaceutycznej. Baza danych zawierała obserwacje z lat 2002-2011. Wybór 
ten uzasadniono tym, że jest to jeden z najbardziej perspektywicznych i rozwi-
jających się sektorów gospodarki indyjskiej. W celu przeanalizowania zależno-
ści zastosowano korelację oraz regresję panelową. Autor stara się wyjaśnić za-
leżności istniejące pomiędzy kapitałem intelektualnym, a wskaźnikiem rotacji 
majątku (produktywność), wskaźnikiem rentowności aktywów, wartością 
rynkową, czy wskaźnikiem rentowności kapitału własnego. Główną hipotezą 
jaką stawiają ekonomiści, jest to, że kapitał ludzki odgrywa ważniejszą rolę  
w stosunku do kapitału fizycznego oraz strukturalnego. W modelu wielorów-
naniowym oszacowano poniższe równanie dla wskaźnika rentowności 
aktywów:

gdzie:

ROA Wskaźnik rentowności aktywów

HCE Wskaźnik efektywności kapitału ludzkiego

SCE Wskaźnik efektywności kapitału strukturalnego

CEE Wskaźnik wykorzystania kapitału fizycznego mierzony stosunkiem  
wartości dodanej do wykorzystanego kapitału

1 Mosavi, Nekoueizadeh i Ghaedi 2012, s. 1396-1403
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PC Kapitałochłonność mierzona jako środki trwałe podzielone przez aktywa 
ogółem

DER Profil ryzyka przedsiębiorstwa mierzony wskaźnikiem zadłużenia do 
kapitałów własnych

ATO Produktywność firmy mierzona wskaźnikiem rotacji aktywów

Wskaźnik rentowności kapitału własnego dodatnio skorelowany był je-
dynie ze wskaźnikiem efektywności kapitału strukturalnego. Rezultaty regresji 
potwierdziły, że kapitał intelektualny jest czynnikiem wpływającym na zwięk-
szenie wyników finansowych indyjskich przedsiębiorstw farmaceutycznych. 
Mimo wszystko efektywność kapitału ludzkiego jest negatywnie powiązana 
ze wskaźnikami rentowności. Największy wpływ na kształtowanie się wyni-
ków miała efektywność kapitału strukturalnego, oddziaływując korzystnie na 
wszystkie zmienne zależne oprócz tej dotyczącej produktywności, czyli wskaź-
nika rotacji majątku. Identyczny wynik otrzymano dla efektywności kapitału 
fizycznego. Wielkość firmy negatywnie wpływała na jej rentowność. Autorzy 
poruszają temat nieistotności kapitału ludzkiego w kształtowaniu się wyni-
ków spółek indyjskich badaniu, co tłumaczą brakiem szkoleń pracowników 
oraz słabej współpracy pomiędzy przemysłem, a ośrodkami akademickimi. 
Farmaceutyczny przemysł indyjski w dalszym ciągu uzależniony jest od ka-
pitału fizycznego w kontekście wyników finansowych. Jednym ze sposobów 
na poprawę tej sytuacji jest sprawniejsze zarządzanie tym zasobem kapitału 
intelektualnego.

Rozszerzeniem literatury w zakresie analiz dotyczących kapitału intelek-
tualnego zajął się Gruian (2011). Na wstępie podkreśla fundamentalny wkład 
tego rodzaju kapitału w odniesieniu do gospodarki opartej na wiedzy. Nie 
jest on w stanie istnieć bez kapitału ludzkiego. Ze względu na niedoskona-
łości rynku pracy, koszty personelu nie zawsze są skorelowane z wydajnością. 
W niektórych przypadkach płace mogą podlegać wpływowi lub nawet być 
ustalane przez pracodawcę, przez co pracownicy są zmuszeni do zaakceptowa-
nia tej sytuacji z powodu braku alternatywnej oferty pracy. Z drugiej strony, 
w dużych firmach sytuacja może stać się odwrotna, gdzie powstają związki 
zawodowe, które są w stanie podnieść wynagrodzenia. Według autora oraz 
poprzednich analiz, postawiona jest hipoteza mówiąca o tym, że im wyż-
szy kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie tym lepsze wyniki ono osiąga.  
Na podstawie danych 41 rumuńskich spółek notowanych na giełdzie w Bu-
kareszcie , pochodzących z kilku sektorów z okresu 2007-2009, oszacowano 
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następujący model regresji liniowej. Model ten był zmieniany na kilka spo-
sobów poprzez usuwanie poszczególnych zmiennych, czy poprzez zastąpienie 
wszystkich zmiennych niezależnych współczynnikiem intelektualnej wartości 
dodanej. Potwierdzono pozytywny wpływ kapitału intelektualnego na wyniki 
finansowe objętych badaniem przedsiębiorstw. Efektywność kapitału fizycz-
nego w stosunku do generowanej wartości dodanej była głównym czynnikiem 
kształtującym wynik rumuńskich spółek. Efektywność kapitału ludzkiego  
i strukturalnego okazała się nie mieć wpływu na zmienną rentowności kapi-
tału własnego. Prawdopodobnie dzieje się tak z powodu tego, że wiele spółek 
rumuński jest w trakcie reorganizacji, a w niektórych z nich rząd nadal jest 
udziałowcem. Stwierdzono też, że mimo notowania na giełdzie nie wszyscy 
ujawniają wystarczających informacji inwestorom, badaczom i innym zain-
teresowanym stronom lub informacje przedstawiane w różnych formach są 
często trudne do zebrania. Na koniec wspomniane jest o zawodności zastoso-
wanej w badaniu metody oraz o stosunkowo krótkim okresie analizy. Badany 
okres to czas kryzysu gospodarczego, wiąże z niższymi wynikami finansowymi, 
nieadekwatnymi do potencjału badanych przedsiębiorstw.

Mosavi, Nekoueizadeh i Ghaedi (2012) zajęli się oszacowaniem jak 
kapitał intelektualny oddziałuje na wyniki finansowe oraz wartość rynkową 
irańskich przedsiębiorstw. Na podstawie danych dla 80 spółek notowanych 
na Teherańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z okresu 2006-2010 dla 
czterech różnych sektorów oszacowano model regresji liniowej. Rezultaty 
autorów wskazują wyraźnie na pozytywną relację jaka występuje pomiędzy 
wskaźnikiem efektywności kapitału ludzkiego, a wartością rynkową spółek. 
W przypadku wyniku finansowego dodatnia relacja istniała jedynie pomię-
dzy wcześniej wspomnianą efektywnością kapitału ludzkiego, a wskaźnikiem 
rentowności kapitału własnego. Wpływ kapitału intelektualnego na irańskie 
przedsiębiorstwa jest niewielki, ponieważ poziom wykorzystania tego zasobu 
jest względnie niski.

Empiryczne zbadanie, czy kapitał intelektualny posiada wpływ na wy-
dajność organizacyjną, jak również określenie komponentów, które mogą 
być czynnikami decydującymi dla sukcesu biznesowego firm to zadania ja-
kie postawili sobie Komnenic oraz Pokrajcic (2012). Zebrali oni wyniki dla 
37 międzynarodowych przedsiębiorstw, prowadzących swoje działalności  
w Serbii w latach 2006-2008. Ten dobór próbki uzasadniają tym, iż empirycz-
ne i teoretyczne dowody sugerują, że zagraniczne spółki zależne przewyższają 
te krajowe, ze względu na ich specyficzne cechy tj. zdolność do skuteczne-
go wdrażania zagranicą wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych  
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w ich kraju pochodzenia. Proponują oni dwie hipotezy mówiące o korzystnej 
relacji istniejącej pomiędzy kapitałem ludzkim i strukturalnym, a rentowno-
ścią i wydajnością omawianych spółek, a do weryfikacji posłużyli się modelem 
regresji liniowej.

Efektywność kapitału ludzkiego była statystycznie istotna, w silnym stop-
niu oddziałując na rentowność przedsiębiorstwa oraz produktywność, odpo-
wiednio na wskaźnik rentowności kapitału własnego oraz wskaźnik obrotów 
aktywów. Hipoteza dotycząca kapitału strukturalnego, a wynikiem finanso-
wym, została tylko częściowo spełniona, ponieważ współczynnik regresji miał 
wartość dodatnią jedynie w kształtowaniu się wielkości wskaźników rentow-
ności. Autorzy skłaniają się ku stwierdzenie, że przy użyciu metodologii VAIC, 
kapitał strukturalny jakim dysponuje firma może być niekompletny, gdyż nie 
ujmuje wydatków na badania oraz reklamę. Ostateczny wniosek dotyczy tego, 
że międzynarodowe przedsiębiorstwa w Serbii kładą nacisk na dwa strategicz-
ne zasoby, czyli kapitał ludzki oraz fizyczny, koncentrując się na inwestowaniu 
w działania w zakresie budowania potencjału, zapewnieniu szkoleń dla pra-
cowników, aby zwiększać swój poziom produkcji.

Janosević, Dzenopoljac i Bontis (2013) wykorzystali dane o 100 
serbskich przedsiębiorstwach z wyłączeniem banków i firm związanych  
z ubezpieczeniami. Spodziewano się, że wyższy poziom rozpatrywanego kapi-
tału, wiąże się z wyższym zyskiem operacyjnym, zyskiem netto oraz wyższymi 
wskaźnikami rentowności kapitału własnego oraz rentowności aktywów.

Na podstawie modelu ekonometrycznego regresji liniowej, który oszaco-
wali doszli do kilku wniosków. Kapitał intelektualny w przypadku badanych 
zmiennych zależnych okazał się być nieistotny. Statystycznie najsilniejszą re-
lację osiągnięto pomiędzy rentownością kapitału własnego oraz efektywno-
ścią kapitału fizycznego, a w następnej kolejności ze zmienną efektywnością 
kapitału ludzkiego, oprócz tego jedynie zysk operacyjny miał silną zależność 
z wszystkimi elementami VAIC. Serbskie przedsiębiorstwa głównie oparte są 
na kapitale fizycznym, dlatego powinny one również skupić się na dwóch 
pozostałych gałęziach kapitału intelektualnego, czyli kapitale ludzkim oraz 
strukturalnym. Autorzy szczególnie wierzą, że poprawa w zakresie kapitału 
ludzkiego, może przynieść korzystne rezultaty, gdyż nadal na tym polu serb-
skie przedsiębiorstwa posiadają potencjał do rozwoju. 

Analizą wydajności kapitału intelektualnego w kontekście wybranych 
europejskich przedsiębiorstw zajęli się Mrazkova, Perzelova i Glova (2016). 
Dane zebrano dla 289 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją oprogramo-
wania z okresu 2013-2015. Wybranie właśnie tego sektora w badaniu uznają 
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za najbardziej właściwy, gdyż stopień innowacyjności produktów jest jedną  
z cech charakterystycznych dla tej branży. Za pomocą Metody Najmniejszych 
Kwadratów oszacowali oni model regresji liniowej. Dodatkowo w porówna-
niu do poprzednich prac jako zmienną zależną zastosowano indeks dotyczący 
produktywności pracowników. Na wybranej próbie przedsiębiorstw istotny 
związek istniał pomiędzy wszystkimi komponentami VAIC, a wynikami  
finansowymi reprezentowanymi przez wskaźnik rentowności kapitału wła-
snego oraz wskaźnik rentowności aktywów. Kapitał intelektualny jako całość 
również okazał się mieć znacząco pozytywny wpływ na rentowność kapitału 
własnego. Produktywność pracowników również była silnie powiązana z ka-
pitałem intelektualnym, jednak ta relacja była nieco słabsza niż w przypadku 
wyniku finansowego. Niestety wyniki nie potwierdziły hipotezy dotyczącej 
znacząco silnej relacji pomiędzy komponentami VAIC, a wartością rynkową 
przedsiębiorstw, co może wzbudzać wątpliwości w związku ze stosowaniem 
tej metodologii jako miernika kapitału intelektualnego.

Khan (2018) objął badaniem 51 firm obecnych na giełdzie papierów 
wartościowych w Mumbaju, z sektora informatycznego z okresu 2006-2016. 
Ekonomista skupił się na poszukiwaniu elementu kapitału intelektualnego, 
który ma największy wpływ na wielkość wyniku finansowego. Autor, stosując 
regresję panelową otrzymał rezultaty, które wskazywały, że omawiany kapitał 
oddziałuje w sposób znaczący na wynik finansowy w branży IT, szczególnie 
na rentowność. Okazał się mieć znaczenie jedynie w rentowności kapitału 
własnego i aktywów. Efektywność kapitału ludzkiego miała pozytywny zwią-
zek ze wskaźnikiem rentowności aktywów oraz nieistotny związek z rentow-
nością kapitału własnego. Kapitał strukturalny miał bardzo mały wpływ na 
rentowność sektora IT, wręcz pomijalny. Efektywność kapitału fizycznego 
okazała się najważniejszą zmienną we wszystkich modelach. Jeżeli chodzi  
o zmienne kontrolne to wskaźnik wydajności fizycznej wykazał nieznacznie 
pozytywny wpływ, zaś logarytm z aktywów ogółem był bardzo istotny w każ-
dej z regresji. Konkluzja badania jest również taka, że może ono nie do końca 
oddawać rzeczywistość. Okres dekady jest bardzo długi, w którym struktura 
przedsiębiorstw ulegała ciągłym zmianom.

Xu oraz Wang (2019) przeanalizowali wpływ kapitału intelektualnego 
na wynik finansowy w firmach przemysłu włókienniczego w Korei Południo-
wej oraz Chinach. Koreański przemysł włókienniczy w latach 1960-1990 stał 
się główną gałęzią gospodarki tego kraju, sektorem który zatrudniał procen-
towo największy zasób siły roboczej. Dla Chin ten rodzaj przemysłu rów-
nież jest jednym z najważniejszych, zaś w perspektywie globalnej Chiny to 
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zdecydowany lider tej branży posiadający ok. 30% udziałów na światowym 
rynku tekstylnym. W badaniu postanowiono kilka hipotez badawczych. Te-
stowano wpływ kapitału intelektualnego na dochody oraz rentowność w prze-
myśle włókienniczym. Weryfikowano zależność między wydajnością w prze-
myśle włókienniczym, a kapitałem intelektualnym. Autorzy oczekiwali, że 
siła związku między badanymi zmiennymi jest inna w dwóch danych krajach.  
W celu zweryfikowania hipotez badawczych regresję liniową. Równanie re-
gresji było kilkakrotnie modyfikowane m.in. poprzez dodanie zmiennej 
mierzącej relacyjną efektywność kapitałową. Autorzy stwierdzili, że różnice  
w wartości pomiędzy metodami VAIC oraz MVAIC są bardzo niewielkie dla 
omawianych krajów, co oznacza, że oba państwa wykorzystują w skuteczny 
sposób swój kapitał intelektualny. Macierz korelacji wskazuje na znaczącą po-
zytywną relację pomiędzy zyskiem operacyjnym, wskaźnikiem rentowności 
kapitału własnego, wskaźnikiem rentowności aktywów, a współczynnikiem 
wartości dodanej kapitału intelektualnego oraz jego zmodyfikowaną wersją. 
W przypadku Chin efektywność kapitału fizycznego oraz ludzkiego jest po-
zytywnie skorelowana z zyskiem operacyjnym, wskaźnikiem rentowności ka-
pitału własnego oraz rentowności aktywów. W przypadku Korei efektywność 
kapitału strukturalnego jest pozytywnie skorelowana ze wszystkimi zmien-
nymi zależnymi. Ustalenia z przeprowadzonej estymacji prowadzą do wnio-
sku, że zmienna dotycząca kapitału intelektualnego pozytywnie wpływa na 
wszystkie wskaźniki w koreańskim sektorze tekstylnym. Inaczej wygląda to 
dla Chin, gdzie kapitał intelektualny miał pozytywny wpływ na dwie zmienne 
rentowności aktywów oraz kapitału własnego, dodatnio oddziałując również 
na zysk operacyjny przedsiębiorstw EBITDA. Ponadto autorzy uznali badany 
kapitał za siłę napędową w zakresie poprawy wyniku finansowego w Chinach 
i Korei Południowej.

Poszukiwaniem determinant kluczowych dla rentowności przedsię-
biorstw zajął się Burja (2011). Spośród wskaźników ekonomicznych autor za-
mierza wybrać te, które wyrażają aspekty związane ze wzrostem gospodarczym 
oraz wydajnością. Badanie zostało przeprowadzone dla rumuńskich spółek 
przemysłu chemicznego w latach 1999-2009, za pomocą regresji liniowej. 
W analizie użyto takie zmienne jak, wskaźnik środków trwałych, wskaźnik 
sprzedaży do aktywów obrotowych, wskaźnik sprzedaży do kapitału własnego, 
wskaźnik zadłużenia, wskaźnik kosztów przychodów, wskaźnik związany  
z wydajnością zapasów oraz struktura źródeł finansowania (wskaźnik dźwigni 
finansowej). Jako zmienną zależną wybrano wskaźnik rentowności aktywów,  
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uważany za kluczowy dla wyniku firmy oraz określenia potencjału wzrostu 
gospodarczego.

Wśród czynników mających znaczenie dla rentowności, pozytywnie 
oddziaływanie na zmienną zależną odnotowano w przypadku wydajności za-
pasów, poziomu zadłużenia oraz dźwigni finansowej. Efektywność wykorzy-
stania aktywów obrotowych wzrasta wraz z przyspieszenie rotacji elementów 
składowych (zapasów), po to aby osiągnąć wyższy zysk. Poziom zadłużenia 
do pewnego stopnia, nie wpływa na autonomię finansową firmy, będąc jed-
nym ze sposobów na zwiększenie zdolności aktywów do generowania zysków. 
Analogiczny wniosek postawiono w przypadku dźwigni finansowej. Lepsze 
zarządzanie rentownością oznacza przyjęcie pewnych odpowiednich strategii, 
które można zidentyfikować poprzez analizę otoczenia mikroekonomicznego. 
Elementy, które są istotne dla rentowności powinny być odpowiednio zwięk-
szane w celu poprawy wyniku. Te, które okazały się mieć negatywny wpływ, 
bądź są nieistotne, stanowią pewne rezerwy dla przyszłego wzrostu gospodar-
czego działalności.

Podobnego podejścia dokonali Al-Jafari oraz Al Samman (2015) dla  
17 spółek przemysłowych w Osmanie. Obserwacje pochodziły z okresu 2006-
2013 roku, zaś wszystkie ze spółek są notowane na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Muscat. Autorzy szukali parametrów mających znaczenie dla 
kształtowaniu się wyniku finansowego, który reprezentowany był w modelu 
regresji liniowej przez marże zysku oraz wskaźnik rentowności aktywów. Ba-
dane zależności dotyczyły relacji jaka istnieje między wcześniej wspomnia-
nymi zmiennymi zależnymi, a wielkością firmy, średnią wielkością podat-
ków, jej wzrostem, aktywami trwałymi, dźwignią finansową oraz kapitałem 
obrotowym.

Rezultaty mówiły o znacząco silnej zależności między rentownością  
z prawie wszystkimi zmiennymi zależnymi oprócz średniej wielkości zapła-
conych podatków. Z badania wynika, że duże rosnące firmy, które efektyw-
nie zarządzają kapitałem obrotowym generują większe zyski. Z drugiej stro-
ny, zwiększenie ryzyka poprzez wzrost zadłużenie, zwiększa wymaganą stopę 
zwrotu, co odbija się negatywnie na przedsiębiorstwie. 

Tematykę kapitału intelektualnego w swoich pracach podjęli również 
polscy ekonomiści. Jednym z nielicznych polskich badań dotyczących wpły-
wu kapitału intelektualnego na rentowność spółek jest to przeprowadzone 
przez Urbanka i Bohdanowicza (2011). Weryfikacji problemu dokonali oni 
za pomocą regresji liniowej. Oprócz standardowych zmiennych, czyli kom-
ponentów współczynnika intelektualnej wartości dodanej, zastosowali oni 
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wskaźnik zadłużenie, sektor, rok obserwacji oraz stopień koncentracji struktur 
własnościowych. Badano spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie w latach 2005 – 2009. W najwyższym stopniu rentowność 
omawianych spółek kształtowały zmienne dotyczące efektywności kapitału 
ludzkiego i strukturalnego. Oba indeksy rentowności, czyli rentowność ka-
pitału własnego oraz rentowność aktywów silnie uzależnione były od całości 
kapitału intelektualnego. Autorzy nakazują również o ostrożność w kwestii 
analizy otrzymanych przez nich rezultatów. Konstrukcja wskaźników, czyli 
zmiennych objaśnianych oparta jest na blisko skorelowanych czynników, po-
nieważ oba opierają się na wielkości zysku netto.

Pobrotyn (2012) omawia kapitał intelektualny w odniesieniu do zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. Według niej wiedza pracowników stwarza podsta-
wy dla uzyskania przewagi strategicznej. Stąd coraz większa liczba firm rozu-
mie jak dużym majątkiem stają się pracownicy dla firmy. Kapitał intelektualny 
wymaga określenia przez spółkę jego składników, a następnie opracowania 
odpowiedniego systemu zarządzania nim. Jego wzrost prowadzić będzie do 
wyższego stopnia innowacyjności, poprawy relacji z klientami, poprawy wize-
runku firmy, co w dłuższym okresie zwiększa elastyczność organizacji. Szcze-
gólnie podkreślona jest rola innowacyjności, dzięki której przedsiębiorstwo 
jest w stanie konkurować z najlepszymi, ponieważ wszystkie zasoby związane 
z wiedzą są ciężkie do skopiowania.

Kluczowość innowacyjności przedsiębiorstwa poruszony został również 
przez Różycką (2013). Na grupie 2117 pracowników przedsiębiorstw z wyż-
szym wykształceniem zbadano wpływ kapitału intelektualnego na omawiane 
zagadnienie. Kapitał intelektualny podzielono na trzy składowe: kapitał ludz-
ki, strukturalny oraz społeczny, każdemu podporządkowując kilka czynników 
dotyczących rodzajów innowacji. Analiza regresji logistycznej udowodniła, że 
tylko dwa predyktory związane z innowacyjnością miały znaczenie. Były nimi 
kolejno ocena zarządzania oraz zadowolenia pracowników, a także procedu-
ry i systemy. Pierwszy czynnik wchodzi w skład kapitał ludzkiego, zaś drugi  
w kapitał strukturalny. Z tego powodu autorka wnioskuje o istotnym wpły-
wie dwóch wspomnianych kapitałów na innowacyjność.

Nakonieczny (2018) postawiła sobie za zadanie sprawdzić efektywność 
kapitału intelektualnego dla jednego z wybranych przedsiębiorstw, opierając 
się przede wszystkim na dużej ilości wykresów oraz danych liczbowych. Do 
wyceny implementuje standardowo, metodą współczynnika wartości dodanej. 
Studium przypadku dało wyniki mówiące o tym, że omawiany kapitał jest 
głównym źródłem dla generowania wytworzonej wartości dodanej. Z drugiej 
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strony analiza poszczególnych składników na niestabilność prezentowanych 
wartości. Autorka uznała kapitał ludzki, tym który spośród wszystkich kom-
ponentów badane przedsiębiorstwo wykorzystywało najbardziej w zakresie 
wyniku finansowe. Na koniec wspomniano o ograniczeniach zastosowanej 
metodologii oraz jej licznych modyfikacjach, które nadal będą rozwijane. 
Przede wszystkim w kontekście ujęcia wydatków na reklamę, jako części ka-
pitału intelektualnego.

Hipotezy badawcze

Na podstawie teorii ekonomii oraz przeglądu literatury zaprezentowane 
zostaną hipotezy badawcze dotyczące niniejszej pracy. Weryfikacja zostanie 
dokonana za pomocą modelu ekonometrycznego Metodą Najmniejszych 
Kwadratów. Będzie on opisywał zależność jaka istnieje pomiędzy rentow-
nością, a różnymi wskaźnikami ekonomicznymi, które mogą wpływać na 
jej poziom. Na początku omówiono hipotezy główne związane z kapitałem 
intelektualnym. Następnie opisane zostaną hipotezy dotyczące dodatkowych 
zmiennych, które okażą się być pomocne w badaniu, zaś również powiązane 
są z poziomem rentowności. Przede wszystkim zajęto się identyfikacją roli 
kapitału intelektualnego oraz jego komponentów w kontekście rentowności 
przedsiębiorstwa. 

Większość analiz dotyczących badanego zjawiska mówi o istotnym wpły-
wie kapitału intelektualnego na ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa, 
którego elementem jest rentowność. Na podstawie przeglądu literatury oraz 
teorii ekonomii sformułowano hipotezę o dodatniej zależności istniejącej po-
między nią, a kapitałem intelektualnym. Oznacza to, że wskaźnik współczyn-
nika intelektualnego wartości dodanej powinien oddziaływać w dodatni spo-
sób na rentowność. Na taką zależność wskazywali głównie Ahangar (2011), 
Gruian (2011), Khan (2018) oraz Xu i Wang (2019). Często ten rodzaj kapi-
tału stanowi źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Hipoteza 1: Zależność między rentownością a kapitelem intelektualnym jest 
dodatnia. 

Wpływ na kształtowanie się wskaźnika dotyczącego rentowności kapita-
łu powinny mieć poszczególne komponenty kapitału intelektualnego. Pierw-
szym z nich jest kapitał ludzki, a dokładniej jego efektywność. Stanowi on we-
dług teorii najistotniejszy element kapitału intelektualnego, stąd też potrzeba 
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jego skutecznego wykorzystywania w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego. 
Teoria oraz poprzednie badania wskazują na pozytywną relację istniejącą po-
między efektywnością kapitału ludzkiego, a rentownością przedsiębiorstw,  
o czym wspominali Mosavi, Ghaedi et.al (2012), Komnecic i Pokrajcic 
(2012), Mrazkova i Glora (2016), Xu i Wang (2019).

Hipoteza 2: Efektywność kapitału ludzkiego jest dodatnio związana z ren-
townością przedsiębiorstw.

Artykuły Janosevica i Dzenopljaca (2013), Mrazkovej i Glori (2016), 
Khana (2018), Xu i Wanga (2019) wskazują również na istotność efektyw-
ności kapitału fizycznego oraz kapitału strukturalnego w tego typu badaniach. 
Ich wyższy poziom wykorzystania powinien być jednoznaczny z wyższymi wy-
nikami kapitału intelektualnego. Stąd sformułowano dwie hipotezy dotyczące 
ich pozytywnej relacji z rentownością.

Hipoteza 3: Efektywność kapitału fizycznego jest dodatnio związana z ren-
townością przedsiębiorstw.

Hipoteza 4: Efektywność kapitału strukturalnego jest dodatnio związana  
z rentownością przedsiębiorstw.

Kolejnym krokiem będzie omówienie hipotez pomocniczych nie związa-
nych z kapitałem intelektualnym, ale dotyczących czynników, które znacząco 
mogą wpłynąć na kształtowanie rentowności. Pierwszym takim czynnikiem 
jest znaczenie wielkości przedsiębiorstwa dla badanego problemu, o czym 
wspominali w swoich pracach Ahangar i Gharoie (2011), Komnenic i Po-
krajčić (2012), Al-Jafari i Samman (2015), Khan (2018), Xu i Wang (2019). 
Spośród przywołanych wszyscy wskazują na dodatnią relację jeżeli chodzi  
o wielkość. Wniosek ten wydaje się dość intuicyjny, gdyż im większe jest 
przedsiębiorstwo tym ma większe szanse na osiąganie wysokiego zysku. Duże 
przedsiębiorstwa korzystają z efektu skali, co spowodowane jest przede wszyst-
kim przewagą na tle technologicznym, badawczo – rozwojowym, kadrowym 
oraz lokalizacyjnym.2

2  Singla 2011, s. 18–25
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Hipoteza 5: Zależność między wielkością przedsiębiorstwa a jego rentowno-
ścią jest dodatnia.

W kontekście omawianego w literaturze problemu pojawia się również 
zagadnienie wpływu wskaźnika zadłużenia na rentowność. Tematyki tej pod-
jęli się Ahangar (2011), Burja (2011), Xu i Wang (2019). Badanie Ahangara 
mówi o nieistotności zadłużenia w zakresie rentowności przedsiębiorstw. In-
nego zdania jest Burjan (2011), u którego w wynikach modelu jest to dodat-
nia relacja. Xu i Wang (2019) otrzymali odmienny rezultat, wskazując na ne-
gatywny wpływ tego wskaźnika. Na podstawie intuicji oraz teorii postawiono 
hipotezę o dodatnim związku tego wskaźnika z rentownością.

Hipoteza 6: Zależność między wskaźnikiem zadłużenia, a rentownością jest 
ujemna.

Dźwignia finansowa to kolejny wskaźnik z pojawiający się w tego rodza-
ju badaniach. Optymalny dobór struktur finansowania może zapewnić przy-
szły rozwój i pośrednio wzrost akcji do czego nawiązuje Burjan (2011). Autor 
ten otrzymał korzystny wynik, uzasadniając ten aspekt strategią finansowania 
firmy poprzez zwiększanie długu. Z tego powodu postanowiono przyjąć hi-
potezę o dodatniej relacji, jaka powinna istnieć pomiędzy dźwignią finansową,  
a rentownością.

Hipoteza 7: Dźwignia finansowa jest dodatnio związana z rentownością 
przedsiębiorstw.

Do analizy rentowności Burjan (2011) zastosował wskaźnik aktywów 
trwałych. Jego wysoki poziom oznacza aktywną politykę inwestycyjną, ale 
gdy przekroczy pewien poziom, mimo efektywnego wykorzystania kapitału 
obrotowego, może ograniczać zdolność do rozszerzania bieżącej działalności.  
U autora indeks ten okazał się być nieistotny, jednak na podstawie teorii oraz 
intuicji zostanie przyjęta hipotezę o ujemnej relacji w stosunku do rentowności.

Hipoteza 8: Zależność między wskaźnikiem aktywów trwałych, a rentow-
nością jest ujemna.

Ostatnia hipoteza dotyczy wskaźnika rotacji kapitału obrotowego, któ-
rego użył Al-Jafari, Samman (2015). Okazał się on mieć znacząco pozytywny 
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wpływ w regresji. Im wyższy on osiąga, tym większa zdolność przedsiębiorstwa 
do spłaty zobowiązań krótkoterminowych, czyli płynność finansowa. Stąd też 
przyjmiemy hipotezę o dodatniej relacji między rentownością, a wskaźnikiem 
rotacji kapitału obrotowego.

Hipoteza 9: Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego dodatnio oddziałuje na 
rentowność przedsiębiorstw.

Sformułowane powyżej hipotezy badawcze zostały zweryfikowana 
w oparciu o przeprowadzone badania. Uzyskane wyniki oraz wnioski 
zaprezentowano w kolejnym rozdziale.
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Badanie wpływu kapitału 
intelektualnego na 

rentowność przedsiębiorstw

Celem opisanego w tej części opracowania badania jest zbadanie zależno-
ści pomiędzy rentownością przedsiębiorstw a kapitałem intelektualnym. Iden-
tyfikacja wpływu poszczególnych komponentów kapitału jest również bardzo 
istotna, ponieważ pozwala ona na znalezienie tych, które nie są wykorzysty-
wane w sposób efektywny. Do pomiaru kapitału intelektualnego posłużono 
się metodą współczynnika intelektualnej wartości dodanej (ang. Value Added 
Intellectual Coefficient). Zaletą tej metody jest jej prostota, ponieważ wszystkie 
dane można skompletować na podstawie sprawozdań finansowych. Oszaco-
wano odpowiednie modele ekonometryczne za pomocą Metody Najmniej-
szych Kwadratów. Dane użyte w badaniu zebrano na podstawie sprawozdań 
finansowych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Warto-
ściowych mWIG40 w latach 2012-2016.

Przeprowadzona analiza ma odpowiedzieć na problemy przedstawione 
w hipotezach badawczych. Biorąc pod uwagę teorię ekonomii oraz przegląd 
literatury oczekiwano pozytywnego wpływu kapitału intelektualnego na ren-
towność badanych spółek. Analogicznie sytuacja powinna wyglądać dla jego 
komponentów, czyli efektywności kapitału ludzkiego, efektywności kapitału 
strukturalnego oraz efektywności kapitału fizycznego, które powinny być po-
zytywnie powiązane z rentownością.

Poniżej przedstawiono przeprowadzoną ekonometryczną analizę po-
stawionych problemów badawczych. Omówiono zostaną metodologię oraz 
zmienne użyte w modelowaniu. Opisano również przeprowadzoną dodatko-
wą analizę mającą na celu poparcie uzyskanych zależności. 
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Metodologia - metoda współczynnika 
intelektualnej wartości dodanej (VAIC)

Metodą najczęściej stosowaną do pomiaru kapitału intelektualnego jest 
w wspomniana już metoda współczynnika intelektualnej wartości dodanej 
opracowanej przez Pulica (2000). Zakłada on dwa główne zasoby przyczy-
niające się do tworzenia wartości dodanej: kapitału intelektualnego oraz zaan-
gażowanego. Za jej pomocą bada się efektywność kreowania wartości doda-
nej z aktywów niematerialnych i materialnych.1 Dodatkowo przydaje się do 
różnego typu analiz porównawczych, które pozwalają na zlokalizowanie tych 
obszarów przedsiębiorstwa, w których wykorzystywane są nieefektywnie. Za 
powszechnością tej metody przemawia  prostota, gdyż wszystkie niezbędne 
dane jesteśmy w stanie pozyskać na podstawie sprawozdań finansowych.

Najczęściej używana jest w zakresie spółek notowanych na giełdzie. Do-
datkowo służy jako narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorstwo jest w stanie 
określić jaka część wartości dodanej została wytworzona przez kapitał ludzki. 
Jako swoje główne narzędzie używa rachunku zysków i strat, co ważne skupia-
jąc się nie na mierzeniu wartości samego kapitału intelektualnego, ale wartości 
jaki oni wytwarza.

Jednak implementacja metody VAIC niesie ze sobą pewne ograniczenia, 
które mogą zdecydowanie zaburzać wnioskowanie. W sytuacji, gdy przedsię-
biorstwo wykazuje ujemny zysk z działalności operacyjnej uzyskamy ujemną 
wartość kapitału strukturalnego. To powoduje, że w skrajnych przypadkach 
osiągamy jego negatywny wkład kapitału intelektualnego w zakresie wyników 
finansowych przedsiębiorstwa, co jest sprzeczne z logiką. Kolejną kwestią na 
jaką wskazują Ståhle, Ståhle i Aho (2011) jest umieszczenie amortyzacji wraz 
z odpisami aktualizującymi wartość aktywów w wartości dodanej. Powoduje 
to, że według modelu, przedsiębiorstwa kapitałochłonne wykorzystują kapitał 
intelektualny najefektywniej, co niekoniecznie musi być prawdą. Dodatkowo 
Iazzolino i Laise (2013) zwracają uwagę na zbyt ogólne postrzeganie kapitału 
ludzkiego i strukturalnego w tym modelu. Według nich VAIC sprawdził-
by się doskonale jako uzupełnienie dla wielokryterialnych metod pomiaru.  
Z drugiej strony uważają z kolei, że duży stopień ogólności, daje bardzo duże 
pole manewru w zakresie doskonalenia. 

Teraz opisane zostanie pokrótce jak zastosować metodę VAIC tzn. jak 
odpowiednio należy przeliczać wszystkie jego elementy składowe. Idea tego 

1  Beyer 2013, s. 75-86
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podejścia polega na określeniu wkładu trzech najważniejszych zasobów fir-
my, czyli tych ludzki, strukturalnych i fizycznych. Wartość dodana (VA) jest 
różnicą pomiędzy wartością ze sprzedaży wszystkich produktów i usług przed-
siębiorstwa, a całością nakładów z wyjątkiem amortyzacji i kosztów poniesio-
nych na zatrudnienie. Jednak w pracy zastosowana zostanie alternatywna me-
toda, gdzie wartość dodana stanowi sumę zysku operacyjnego, poniesionych 
kosztów zatrudnienia oraz kosztów amortyzacji.

gdzie:

VA  wartość dodana
OP  zysk operacyjny
HC   kapitał ludzki (liczony w kosztach zatrudnienia)
A   amortyzacja

Efektywność kapitału fizycznego (zaangażowanego kapitału wła-
snego) stanowi iloraz wartości dodanej oraz wartości kapitału fizycznego 
przedsiębiorstwa.

gdzie:

CEE  wskaźnik efektywności kapitału fizycznego, dotyczy  
   zaangażowania zasobów niematerialnych. 
VA  wartość dodana
CE  kapitał fizyczny (wartość aktywów netto tj. kapitał własny)

Efektywność kapitału ludzkiego możemy uzyskać dzieląc kwotę wartości 
dodanej na kwotę pieniężną zainwestowaną w pracowników, czyli ogół kosz-
tów związanych z wynagrodzeniami, świadczeniami na rzecz pracowników 
oraz szkoleniami. W tym przypadku należy potraktować wszystkie wydatki 
związane z pracownikami jako inwestycja.
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gdzie:

HCE  wskaźnik efektywności kapitału ludzkiego
 VA  wartość dodana
 HC  kapitał ludzki (liczony w kosztach zatrudnienia)

Kolejnym etapem jest obliczenie kapitału strukturalnego oraz efektyw-
ności wykorzystania tego kapitału. Kapitał strukturalny określany jest jako 
różnicę pomiędzy wytworzoną wartością dodaną, a kapitałem ludzkim. Jest 
on do niego odwrotnie proporcjonalny, czyli jeżeli wartość jednego z nich 
spada, to drugiego powinna wzrastać.

gdzie:

SC  kapitał strukturalny
VA  wartość dodana
HC  kapitał ludzki

Kiedy otrzymamy wartość kapitału strukturalnego należy przejść do ob-
liczania jego efektywności. Efektywność kapitału strukturalnego informuje o 
jego udziale w tworzeniu wartości dodanej. 

gdzie:

SCE  efektywność kapitału strukturalnego
 VA  wartość dodana
 SC  kapitał strukturalny 
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Ostatnim etapem jest obliczenie wskaźnika intelektualnej wartości doda-
nej VAIC jako sumy trzech wskaźników: efektywności kapitału fizycznego, 
efektywności kapitału ludzkiego oraz efektywności kapitału strukturalnego.

Współczynnik ten informuje nas w jakim stopniu kapitał intelektual-
ny wykorzystywany jest w przedsiębiorstwie. Na podstawie jego określa się 
również efektywność wykorzystania aktywów niematerialnych i materialnych 
w kreowaniu wartości dodanej.

Opis danych oraz zmiennych

Po określeniu odpowiedniej metodologii badania, kolejnym etapem jest 
dobór odpowiedniej próby, stanowiącej bazę dla modelu ekonometrycznego. 
Niezbędne jest również zdefiniowanie oraz dobór zmiennych, które pozwo-
lą na opisanie danego zjawiska. W tym podrozdziale przedstawiona zostanie 
charakterystyka wybranej bazy oraz zmiennych, które zostały wybrane do mo-
delu. W pierwszej części opisano bazę danych oraz wskazano na kryterium 
doboru spółek. Drugą część przybliży zmienne, które pomogą w procesie we-
ryfikacji hipotez.

Dane, które użyte zostaną w modelu pochodzą z rocznych rapor-
tów finansowych opublikowanych w serwisie internetowym EMIS Polska  
(ang. Emerging Markets Information Service) dla spółek notowanych na War-
szawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych mWIG40. Ostateczny zbiór 
danych z okresu 2012 – 2016 składa się ze 107 obserwacji. Ze zbioru wy-
kluczone zostały spółki ubezpieczeniowe oraz te związane z bankowością. 
Dodatkowo oczyszczono bazę danych poprzez usunięcie tych obserwacji, dla 
których wystąpiły braki w danych. Najczęściej związane to było z niepełny-
mi informacjami na temat wydatków na wynagrodzenia, które są niezbędne  
w celu analizy wpływu kapitału intelektualnego.

Poniżej zamieszczono tabelę z opisem zmiennych objaśniających oraz 
objaśnianych. Będzie stanowiła ona źródło informacji na temat sposobu  
w jaki wyliczono poszczególne zmienne oraz to, z jakiego źródła pochodzą. 
Każda z nich wybrana do badania, oparta jest na przesłankach teoretycznych 
oraz literaturze. Wszystkie zmienne objaśniające wystąpią w analizie głównej 
oraz dodatkowej.
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Tabela 14. Zestawienie definicji zmiennych użytych w badaniu

Zmienna Definicja zmiennej Źródło danych

ZMIENNA OBJAŚNIANA

ROE - wskaźnik rentowności 
kapitału własnego EMIS

ROA -wskaźnik rentowności 
aktywów (zmienna objaśniana 

do analizy dodatkowej) 
EMIS

ZMIENNE OBJAŚNIAJĄCE

VAIC – współczynnik intelektu-
alnej wartości dodanej EMIS

HCE – wskaźnik efektywności 
kapitału ludzkiego EMIS

SCE – wskaźnik efektywności 
kapitału strukturalnego EMIS

CEE – wskaźnik efektywności 
kapitału zatrudnionego EMIS

DR – wskaźnik zadłużenia 
ogółem EMIS

FLR – dźwignia finansowa
EMIS

SIZE – wielkość 
przedsiębiorstwa ln aktywa ogółem EMIS

WC – wskaźnik rotacji kapitału 
obrotowego EMIS

FAR – wskaźnik aktywów 
trwałych EMIS

Źródło: Opracowanie własne.

W celach weryfikacji hipotez badawczych posłużą dwa modele ekono-
metryczne. Pierwszą zmienną zależną stanowi wskaźnik rentowności kapitału 
własnego, który zastosowany będzie w głównej estymacji. Ma on odzwiercie-
dlać ile czystego zysku udało wygenerować się przedsiębiorstwu z kapitałów 
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własnych. Uzyskiwany jest poprzez podzielenie zysku netto przez kapitał 
własny. Im wyższa wartość tej zmiennej, tym możemy mówić o wyższej sto-
pie zwrotu z tego kapitału. Przez wielu ekonomistów uznawany jest za jeden  
z najważniejszych indeksów, jaki przyszły inwestor powinien rozważyć.2 

Jeżeli chodzi o proces estymacji modelu, szczególnie ważną rolę odgrywa-
ją zmienne, które wybrano na podstawie przeglądu literatury. Starano się, do-
bierać takie, które intuicyjnie zdawały się wpływać na modelowane zjawisko. 
Pierwszą zmienną objaśniającą jest współczynnik intelektualnej wartości do-
danej (VAIC). Dzięki niemu, sprawdzone zostanie, czy kapitał intelektualny, 
jako całość oddziałuje na rentowność przedsiębiorstw. Zmienna ta wystąpi 
tylko w jednym równaniu modelu, zaś w drugim zostanie zastąpiona poszcze-
gólnymi komponentami, które wchodzą w skład współczynnika intelektual-
nej wartości dodanej.

Pierwszym komponentem jest zmienna reprezentująca efektywność ka-
pitału ludzkiego. Mierzymy ją jako iloraz wytworzonej wartości dodanej oraz 
kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki stanowią wszystkie wydatki, jakie ponosi 
spółka na rzecz pracowników. Przede wszystkim są to wynagrodzenia oraz 
świadczenia z tytułu świadczeń pracowniczych. Dodatkowo wliczone są w to 
wszystkie koszty poniesione na ich szkolenia. Firmy mogą osiągać wyższe wy-
niki finansowe poprzez zwiększanie tego zasobu oraz efektywniejsze wykorzy-
stywanie go (Ahmed et al. 2018).

Kolejną taką zmienną jest efektywność kapitału strukturalnego. Kapitał 
strukturalny jest niezbędny dla przedsiębiorstwa, gdyż zapewnia środowisko, 
z którego korzystają pracownicy.3 Jego efektywność mierzymy dzieląc różnicę 
wartości dodanej oraz kapitału ludzkiego przez wartość dodaną. Zmienna ta 
okaże się być pomocna do weryfikacji hipotezy o istotności wcześniej wspo-
mnianego kapitału.

Ostatni element stanowi zmienna efektywności kapitału fizycznego 
mierzona przez iloraz wartości dodanej oraz kapitału fizycznego, liczonego 
jako wartość aktywów netto tj. kapitał własny. Zmienna ta również powin-
na wpływać pozytywnie na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Świadczy ona 
przede wszystkim o stopniu wykorzystania kapitału rzeczowego oraz finan-
sowego. Należy dążyć do jej maksymalizacji, gdyż jest ona również ważnym 
składnikiem kapitału intelektualnego jako całości.

2  Monteiro 2006, s.1 
3  Mohtar et al. 2015, s. 15-21
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Teraz omówione zostaną zmienne, które nie są ściśle związane  
z omawianym kapitałem, jednak również, przynajmniej na tle ekonomicz-
nym, powinny mieć duży wkład na kształtowanie się naszej zmienne zależnej. 
Analizując działanie przedsiębiorstwa, ważną kwestią jest określenie stanu jego 
zadłużenia, o czym mówi wskaźnik zadłużenia ogółem. W badaniu został on 
określony jako stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem. Rozsądną 
polityką prowadzenia działalności jest odpowiednie zwiększanie, bądź zmniej-
szanie poziomu zadłużenia, tak aby firma stale notowała tendencję wzrostową.4

Dźwignia finansowa mierzona jako stosunek zobowiązań ogółem do ka-
pitału własnego, daje dobry pogląd na sposób finansowania danej działalności. 
Dzięki niej może ona ściśle monitorować swoje koszty finansowe, co daje 
większą pewność, że dodatkowy wniesiony kapitał własny można przerodzić 
w zyski.5 Jednak jej zbyt duża wartość może sugerować nieodpowiedzialną 
politykę finansową przedsiębiorstwa, co w końcowym rozrachunku odbije się 
negatywnie.

W literaturze definiowana jest również często zmienna dotycząca wiel-
kości przedsiębiorstwa. Najczęściej reprezentowana jest przez aktywa ogółem, 
bądź logarytm z tej wartości. Aktywa ogółem jako przybliżenie wielkości nie 
jest doskonały rozwiązaniem, co powinno zostać poddane dalszej analizie. 
Jednak z drugiej strony trzeba też skupić się na lepszych wskaźnikach, które 
odzwierciedlają rentowność przedsiębiorstwa, dzięki czemu będzie możliwe 
uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników.6

Dwa indeksy pomocnicze stanowić będą wskaźnik rotacji kapitału obro-
towego oraz wskaźnik aktywów trwałych. Pierwszy oblicza się jako stosunek 
aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Dotyczy przede 
wszystkim płynności firmy w krótkim okresie. Drugi współczynnik to stosu-
nek aktywów trwałych do aktywów ogółem. Wyraża wykorzystanie aktywów 
trwałych w działalności przedsiębiorstwa i wskazuje poziom inwestycji kapita-
łowych w infrastrukturę oraz produkcję.7

W Tabeli 15 zaprezentowano podstawowe statystyki opisowe dla zmien-
nych wykorzystanych a badaniu. W załączniku zamieszczono histogramy 
zmiennych objaśnianych oraz objaśniających.

4  Hatfield, Cheng, Davidson 1994, s. 1-14
5  Ahmed, Awais, Kashif 2018, s. 45-56
6  Singla 2011, s. 18–25
7  Burja 2011, s. 215
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Tabela 15. Wartość podstawowych statystyk opisowych dla użytych zmiennych  
w badaniu

Zmienna Liczba Obserwacji Średnia Odchylenie 
standardowe Minimum Maksimum

ROE 107 0,16 0,24 -0,94 0,96

VAIC 107 5,55 16,69 -35,39 122,87

HCE 107 5,3 15,67 -7,98 121,81

SCE 107 0,15 4,25 -35,41 1,88

CEE 107 0,4 1,27 -10,62 4,88

DR 107 0,42 0,25 0,001 0,96

FLR 107 1,69 3,29 0,001 23,47

SIZE 107 3164047,48 3860404,48 3510 18217925

WC 107 5,83 27,88 0,31 286,74

FAR 107 0,6 0,26 0,004 0,98

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EMIS Polska.

 
 
Wyniki estymacji

W tym podrozdziale przedstawione zostaną wyniki estymacji dwóch mo-
deli ekonometrycznych. Z jego pomocą dokonana zostanie weryfikacja posta-
wionych hipotez badawczych. Analiza dodatkowa opisano w ostatniej części 
rozdziału. Zmienna zależna dotycząca rentowności kapitału własnego, będzie 
zastąpiona wskaźnik rentowności aktywów.

W badaniu postanowiono przedstawić dwa modele ekonometryczne. 
W pierwszym postaramy się oszacować wpływ kapitału intelektualnego jako 
całości na rentowność. W drugim przedstawimy bardziej dogłębną analizę, 
gdzie weryfikacji poddamy jego poszczególne komponenty liczonego metodą 
VAIC. Równania obu modeli przyjęły następującą postać:
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gdzie:

ROE wskaźnik rentowności kapitału własnego

VAIC współczynnik intelektualnej wartości dodanej

HCE efektywność kapitału ludzkiego

SCE efektywność kapitału strukturalnego

CEE efektywność kapitału fizycznego

DR wskaźnik zadłużenia ogółem

FLR dźwignia finansowa

SIZE wielkość przedsiębiorstwa

WC wskaźnik rotacji kapitału obrotowego

FAR wskaźnik aktywów trwałych

W poniższej Tabeli 16 przedstawiono wstępne oszacowania parame-
trów dla obu omawianych modeli. Dodatkowo umieszczona została kolum-
na, która mówi o spodziewanym znaku relacji pomiędzy zmienną objaśnianą,  
a zmiennymi objaśniającymi. Zawarto również wyniki testów, które są nie-
zbędne do odpowiedniej diagnostyki modelu. Jeżeli chodzi o liniową formę 
funkcyjną oprócz testu RESET, zastosowany został test LINKTEST, który 
uznaje się jako ten o nieco słabszy. W przypadku tego pierwszego dla obu 
modeli musimy odrzucić hipotezę o liniowej formie funkcyjnej. Jednak na 
poziomie istotności 5% dla słabszego testu LINKTEST nie ma podstaw do 
odrzucenia hipotezy o prawidłowej formie. Normalność rozkładu reszt przy-
jęto za poprawną ze względu na wielkość próbki. Nie pojawia się również 
problem heteroskedastyczność (test Breuscha- Pagana) oraz współliniowości 
(Tabela 19). 

Mimo pozytywnej diagnostyki modeli występują w nich zmienne, które 
okazały się być nieistotne. Są to kolejno wskaźnik zadłużenia ogółem, dźwi-
gnia finansowa, wielkość przedsiębiorstwa, wskaźnik rotacji kapitału obroto-
wego. Wpływać to może negatywnie na wyniki estymacji, która staje się mniej 
wiarygodna. Z tego względu postanowiono przeprowadzić test na ich łączną 
nieistotność. Wszystkie z czterech zmiennych w obu modelach, ze wstępnego 
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oszacowania okazały się być łącznie nieistotne, co zostało sprawdzone odpo-
wiednim testem, zaś rezultaty umieszczone zostały w Tabeli 18. W każdym  
z przypadków nie uzyskano podstaw do odrzucenia hipotezy o ich nieistotno-
ści w badaniu. Spośród zmiennych nieistotnych, w dalszej analizie uwzględnio-
na zostanie jedynie efektywność kapitał strukturalnego, gdyż pomocna będzie  
w celach weryfikacji głównego problemu badawczego.

Tabela 16. Wyniki estymacji modeli za pomocą Metody Najmniejszych Kwadratów

Zmienna Przewidywany 
znak parametru 

(hipoteza)

Model 1 Model 2

Współczynnik
[Statystyka t; p-value]

Współczynnik
[Statystyka t; p-value]

VAIC + 0,005127 ***
[4,22; 0,000]

-
-

HCE + -
-

0,0050331***
[3,95; 0,000]

SCE + -
-

-.0003986
[-0,09; 0,932 ]

CEE + -
-

0,059999**
[3,13;0,002]

DR - -0,0350658
[-0,29; 0,772]

-0,1430966
[-1,17; 0,246]

FLR + -0,000468
[-0,06;0,956]

0,0159314
[1,61;0,111]

SIZE + 1.88e-09
[0,34; 0,738]

2.98e-09
[0,54; 0,592]

WC + 0,0007565
[1,03; 0,308]

0,0002806
[0,38; 0,703]

FAR - -0,3699137 ***
[-4,37; 0,000]

-0,3232677
[-3,70; 0,000]

Stała 0,3541819 ***
[4,77;0,000]

0,3205***
[4,4;0,000]

Liczba obserwacji 107 107

R2 0,3072 0,3691

Dopasowane R2 0,2657 0,3176

Test na łączną  nieistotność  
zmiennych objaśniających

[7,391; 0,000] [7,167; 0,0000]

TEST RESET [8,8026; 0,0003049] [11,164; 4,372e-05]

TEST LINK TEST [-0,38; 0,707] [-0,11; 0,916]

TEST BREUSCH-PAGAN [10,69, 0,09846] [13,135; 0,1073]

TEST Jarque-Bera 0,0000 0,0000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EMIS Polska.
Oznaczenie: Symbolami ***,**,* oznaczono statystyczną istotność parametrów odpo-
wiednio na poziomach istotności 1%, 5% oraz 10%.
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Tabela 17. Współczynniki niedokładnej współliniowości pomiędzy zmienny obja-
śniającymi zastosowanymi w modelu.

Zmienna Model 1 Model 2

VAIC – współczynnik intelektualnej wartości dodanej 1,071710 -

HCE – efektywność kapitału ludzkiego - 1,118215

SCE – efektywność kapitału strukturalnego - 1,088615

CEE – efektywność kapitału fizycznego - 1,657141

DR – wskaźnik zadłużenia ogółem -2,350997 2,615053

FLR – dźwignia finansowa 2,02757 2,979958

SIZE – wielkość przedsiębiorstwa 1,219402 1,283843

WC – wskaźnik rotacji kapitału obrotowego 1,103157 1,175826

FAR – wskaźnik aktywów trwałych 1,266691 1,452961

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EMIS Polska.

Formę funkcyjną modeli ponownie sprawdzono testem RESET, jed-
nak dla obu wynik był negatywny. Test LINKTEST dla każdego z modeli 
dał wynik pozytywny, ponieważ nie uzyskano podstaw do odrzucenia hi-
potezy o poprawnej formie funkcyjnej modelu na poziomie istotności 5%. 
W przypadku pierwszego modelu wystąpiło zjawisko heteroskedastyczności, 
gdyż w teście Breuscha – Pagana odrzucono hipotezę o homoskedastycz-
ności na założonym poziomie istotności. Z tego powodu zastosowano ma-
cierz odporną White’a w celach lepszej estymacji. Odrzucono została hipo-
teza o normalności rozkładu reszt, co sprawdzono za pomocą testu Jarque 

– Bera. Uznano jednak, że próba jest na tyle liczna, że rozkłady graniczne 
statystyk służących do testowania hipotez założeń KMRL mają odpowiednie 
rozkłady. W obu modelach dochodzi do łącznej istotności zmiennych obja-
śnianych, co testuje się za pomocą statystyki F oraz jego p–value, które jest 
mniejsze o 5%, co odrzuca hipotezę zerową. Nie zaobserwowano w żadnym 
z modeli problemu niedokładnej współliniowości, co można zaobserwować  
w Tabeli 19.
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Tabela 18. Wyniki estymacji modeli z usunięciem zmiennych nieistotnych za pomo-
cą Metody Najmniejszych Kwadratów

Zmienna Przewidywany znak 
parametru (hipoteza)

Model 1 Model 2

Współczynnik
[Statystyka; p-value]

Współczynnik
[Statystyka; p-value]

VAIC + 0,0052604* 
[2,0788; 0.040]

-
-

HCE + -
-

0,005202 ***
[4,29; 0,000]

SCE + -
-

0,0004488
[0,1; 0,921 ]

CEE + -
-

0,0452505 **
[2,96; 0,004]

DR - -
-

-
-

FLR + -
-

-
-

SIZE + -
-

-
-

WC + -
-

-
-

FAR - - 0,3559699***
[-3,8075; 0,0002]

-0,3247425***
[-4,29; 0,000]

Stała 0,3400566 ***
[6,92;0,000]

0,304925 ***
[6,04;0,000]

Liczba obserwacji 107 107

R2 0,2958 0,3475

Dopasowane R2 0,2823 0,3219

Test na łączną nieistotność  
zmiennych objaśniających [10.02; 0,0001] [13,58;0,000]

Test na łączną nieistotność 
zmiennych objaśniających 

DR,FLR,SIZE,WC
[0,41;0,7998] [0,84;0,504]

TEST RESET [10,60; 0,000] [11,071; 4,372e-05]

TEST LINK TEST [-0,52; 0,607] [0.85; 0,397]

TEST BREUSCH-PAGAN [8,1653, 0,01686] [9,3693; 0,0525]

TEST JARQUE -BERA 0,0000 0,0000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EMIS Polska.
Oznaczenie: Symbolami ***,**,*,., oznaczono statystyczną istotność parametrów 
odpowiednio na poziomach istotności 1%, 5% oraz 10%.
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Tabela 19. Współczynniki niedokładnej współliniowości pomiędzy zmienny obja-
śniającymi zastosowanymi w modelu

Zmienna Model 1 Model 2

VAIC – współczynnik  
intelektualnej wartości dodanej 1,000026 -

HCE – efektywność kapitału ludzkiego - 1,019618

SCE – efektywność kapitału strukturalnego - 1,038312

CEE – efektywność kapitału fizycznego - 1,063170

FAR – wskaźnik aktywów trwałych 1,000026 1,094435

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EMIS Polska.

Wyniki estymacji wskazują na istotność statystyczną kilku zmiennych,. 
Dla modelu (1) istotność statystyczną uzyskała zmienna dotycząca kapitału in-
telektualnego jako całości na poziomie istotności 5%(**) , zaś wskaźnik akty-
wów trwałych oraz stała na poziomie 1%(***). Model (2), czyli ten dotyczący 
komponentów kapitału intelektualnego okazał się mieć trzy zmienne istotne 
: efektywność kapitału ludzkiego, efektywność kapitału fizycznego, wskaźnik 
aktywów trwałych oraz stałą, wszystkie na poziomie 1%(***). Jedyną nieistot-
ną zmienną w drugim modelu jest efektywność kapitału strukturalnego. Po-
stanowiono ją pozostawić, ponieważ ma ona na celu pokazanie, w którym 
obszarze badany kapitał nie jest odpowiednio wykorzystywany. Decyzję tą 
podjęto analizując badania o zbliżonej tematyce, gdzie również zdecydowano 
się na pozostawienie wspomnianej zmiennej.

W kolejnym podrozdziale interpretacji poddano uzyskane wyniki. Re-
zultaty omówiono w kontekście postawionych wcześniej hipotez badawczych. 

Weryfikacja hipotez badawczych

W niniejszej części opracowania zweryfikowano hipotezy badawcze. 
Zgodnie z oczekiwaniami uzyskano dodatnie i istotne statystycznie oszacowa-
nie parametru przy zmiennej zdefiniowanej jako współczynnik intelektualnej 
wartości dodanej. Wynik oznacza, że zależność między rentownością kapi-
tału a współczynnikiem intelektualnej wartości dodanej dla przedsiębiorstw 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych mWIG40 jest dodatnia.  
Zmienna ta została uwzględniona w modelu (1), który miał na celu weryfika-
cję wpływu całkowitego kapitału intelektualnego. 
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Efektywność kapitału ludzkiego sprawdzano przy pomocy modelu (2), 
na podstawie którego stwierdzono, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy 
o istotnej zależności. Kapitał ludzki stanowi najważniejszy element kapita-
łu intelektualnego. Wysokie wskaźniki efektywności kapitału ludzkiego oraz 
jego silny wpływ świadczy o chętnym inwestowaniu w zasób ludzki, który 
posiada przedsiębiorstwo.

Jeżeli chodzi o rolę efektywności kapitału fizycznego w modelu (2),  
hipoteza o jego pozytywnym wpływie została uznana za poprawną. Mimo 
że związek ten nie był tak silny jak w przypadku kapitału ludzkiego, okazał 
się on być czynnikiem istotnie kształtującym rentowność spółek mWIG40. 
Duży wkład efektywności kapitału fizycznego oznacza to, że zaangażowany 
kapitał własny daje efekty w postaci zysku finansowego. Efektywność kapitału 
strukturalnego z kolei nie miała żadnego wpływu na modelowane zjawisko. 
Stąd też odrzucono hipotezę o dodatniej relacji z rentownością. Oznacza to, 
że na tym polu polskie przedsiębiorstwa mają rezerwy które powinny lepiej 
wykorzystywać w kontekście sukcesu biznesowego.

Hipotezy dotyczące wskaźnika zadłużenia ogółem, dźwigni finansowej, 
wielkości firmy oraz wskaźnika rotacji majątku obrotowego zostały odrzucone. 
Wszystkie z tych zmiennych okazały się być statystycznie nieistotne, nie wpły-
wając w żaden sposób na modelowane zjawisko. Wyższy poziom zadłużenia 
powinien wiązać się z niższymi poziomami rentowności, jednak w regresji nie 
znaleziono potwierdzenia tej zależności. Dźwignia finansowa wedle hipote-
zy miała ujemnie wpływać na stopę zwrotu kapitału własnego, co nie miało 
jednak miejsca i kłóci się z szacunkami, jakie otrzymał Burjan (2011). Wiel-
kość firmy okazał się również nie mieć znaczenia. Może to świadczyć o tym,  
że analizowane przedsiębiorstwa mogą nie osiągać korzyści z efektu skali.

Wskaźnik aktywów trwałych to zmienna pomocnicza, która bardzo zna-
cząco wpłynęła na modelowaną zmienną zależną. Zależność ta, tak jak ocze-
kiwano okazała mieć znak ujemny, dlatego hipoteza została spełniona. Wyż-
szy poziom inwestycji w kapitał trwały, wiąże się z mniejszymi poziomami 
rentowności.

Regresja oparta na wskaźniku  
rentowności aktywów

Dodatkowo postanowiono upewnić się, czy rezultaty, które otrzymano 
na podstawie poprzednich modeli można uznać za wiarygodne. W tym celu 
postanowiono przeprowadzić dodatkową regresję, ale z inną zmienną zależną, 
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którą jest wskaźnik rentowności aktywów (ang. Return on Assets). Definiuje 
się go jako stosunek zysk/straty netto do aktywów ogółem. Daje informa-
cje o tym, jak efektywnie wykorzystywane są aktywa w generowaniu zyski.  
W literaturze równie często uwzględniano tę zmienną w badaniach dotyczą-
cych związku kapitału intelektualnego z rentownością. Mrazkova, Glova et. al 
(2016), Khan (2018) oraz Xu i Wang (2019) implementując metodę VAIC 
uzyskali rezultaty, dotyczące istnienia dodatniej relacji pomiędzy kapitałem 
intelektualnym, jego komponentami oraz stopą zwrotu z aktywów ROA. 

W Tabeli 20 przedstawiono podstawowe statystyki dotyczące zmiennej 
ROA. Hipotezy badawcze będą analogiczne jak w przypadku pierwszej z oma-
wianych zmiennych objaśnianych. Zmienne objaśniane również pozostawio-
no identyczne, co będzie pomocne w zakresie porównania analizy głównej  
i dodatkowej. W Tabeli 21 przedstawiono rezultaty końcowej regresji, wraz 
z wszystkimi testami. Jeżeli chodzi o przeprowadzoną diagnostykę, żaden z 
modeli nie miał problemów z liniową formą funkcyjną, ponieważ test RESET 
oraz LINKTEST nie dały podstaw do odrzucenia hipotezy o poprawności for-
my funkcyjnej.. Zmienne nieistotne usunięto oraz sprawdzono odpowiedni-
mi testami ich łączną nieistotność. Pojawił się problem heteroskedastyczność, 
który rozwiązano za pomocą odpornej macierzy wariancji-kowariancji Whi-
te’a. Nie wykryto również żadnego przypadku niedokładnej współliniowości. 

Tabela 20. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej ROA

Zmienna ROA – wskaźnik rentowności aktywów

Liczba obserwacji 107

Średnia 0,0888598

Odchylenie standardowe 0,1886949

Minimum -0,6118119

Maksimum 0,8811869

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EMIS Polska.
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Tabela 21. Wyniki estymacji model ze zmienną wskaźnik rentowności aktywów 
(ROA)

Zmienna
Przewidywany znak 
parametru (zgodnie 

z hipotezami)

Model 1 Model 2

Współczynnik
[Statystyka; p-value]

Współczynnik
[Statystyka; p-value]

VAIC + 0.0036451 . 
[1.8246; 0.070]

-
-

HCE + -
-

0.00362582 .
[1.7205; 0.08]

SCE + -
-

-0.00011642
[0,1298; 0,897 ]

CEE + -
-

0.04895256 ***
[4,7717;0,000]

DR - -0,3055665 ***
[-4.4140; 0.000]

-0.25443942***
-4.4986; 0,000]

FLR + -
-

-
-

SIZE + -
-

-
-

WC + -
-

-
-

FAR - -0.25768083***
[-3.8457; 0.0002]

-0,3232677***
[-3.4627; 0,000]

Stała 0.3805644***
[4.8490;0,000]

0.31067786***
[4.2861;0,000]

Liczba obserwacji 107 107

R2 0.4393 0,5303

Dopasowane R2 0.423 0,507

Test na łączną nieistotność zmien-
nych objaśniających [26.9; 0,000] [22.,81; 0,0000]

Test na łączną nieistotność zmien-
nych objaśniających FLR, SIZE, 

WC
[1,89;01366] [0,27;08436]

TEST RESET [0.74384; 0.4779] [0,52297; 0,5944]

TEST LINK TEST [0,54; 0.588] [0,68; 0,499]

TEST BREUSCH-PAGAN [22.137, 0,000] [34.863; 0,000]

TEST Jarque-Bera 0,0000 0,0000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EMIS Polska.
Oznaczenie: Symbolami ***,**,* , . , oznaczono statystyczną istotność parametrów 
odpowiednio na poziomach istotności 1%, 5% oraz 10%.
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Wyniki uzyskane w analizie dodatkowej są bardzo zbliżone do tych  
z głównego oszacowania. Hipoteza dotycząca związku omawianego kapita-
łu ze wskaźnikiem rentowności nie została odrzucona. Uzyskano istotną sta-
tystycznie zależność dodatnią. Kapitał intelektualny reprezentowany przez 
zmienną współczynnika intelektualnej wartości dodanej okazał się istotny dla 
modelu (1). Jednak w mniejszym stopniu niż dwa inne wskaźniki: zadłużenia 
ogółem oraz aktywów trwałych. Szczególnym zaskoczeniem jest ten pierwszy, 
ponieważ dla wskaźnika rentowności kapitału własnego nie miał on znaczenia. 
Oba indeksy miały negatywne oddziaływanie na zmienną zależną, co było 
zgodne z postawionymi hipotezami badawczymi na ich temat.

Dla modelu (2) dwie zmienne tj. efektywność kapitału ludzkiego oraz 
efektywność kapitału fizyczne, okazały się statystycznie istotne. Zależność 
między rentownością a efektywnością kapitału ludzkiego i efektywnością 
kapitału fizycznego okazała się dodatnia i silniejsza dla kapitału fizycznego. 
Zmienne zadłużenia ogólnego oraz aktywów trwałych również okazały się sta-
tystycznie istotne. Hipoteza o ich ujemnej relacji ze stopą zwrotu z aktywów 
okazała się prawdziwa. 

Podsumowując, kapitał intelektualny oraz jego komponenty zdają się 
być istotne w kwestii rentowności przedsiębiorstw w powyższej analizie. Jed-
nak w przypadku modelu głównego, relacja ta była silniejsza. Dla głównej 
regresji kapitał ludzki był tym, który w największym stopniu kształtował ren-
towność, w dodatkowej był to z kolei kapitał fizyczny. Kapitał strukturalny 
nie miał znaczenia w żadnym z modeli, co może świadczyć o tym, że spółki 
mWIG40 nie wykorzystują go odpowiednio.

Podsumowanie

Powyższe badanie przybliża koncepcję kapitału intelektualnego oraz jego 
wpływu na rentowność przedsiębiorstw. W celu weryfikacji tego zagadnie-
nia sformułowano hipotezy badawcze. Zastosowano Metodę Najmniejszych 
Kwadratów, którą opierając się na literaturze uznano za najpowszechniej sto-
sowaną w tego typu analizach. Do jego pomiaru Zaimplementowano metodę 
współczynnika intelektualnej wartości dodanej (ang. Value Added Intellectual 
Coefficient) do wyceny wcześniej wspomnianego kapitału. Dane pozyskano 
ze sprawozdań finansowych opublikowanych w serwisie internetowym EMIS 
Polska.

Wyniki przeprowadzonej analizy głównej oraz dodatkowej jasno wska-
zują na pozytywne oddziaływanie kapitału intelektualnego wraz z jego 
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komponentami na rentowność spółek mWIG40. Szczególnie kapitał ludzki 
oraz fizyczny możemy uznać za główne determinanty. Jedynie kapitał struk-
turalny nie miał żadnego znaczenia w badaniu, co świadczy o tym, że polskie 
przedsiębiorstwa mają rezerwy na tym polu. Silny kapitał strukturalny po-
zwoli w jeszcze wyższym stopniu wykorzystywać kapitał intelektualny. Jeże-
li chodzi o praktyczne implikacje, należy stale podnosić świadomość wiedzy  
w kontekście zarządzania spółkami.

Istotny w badaniu okazał się również wskaźnik aktywów trwałych dla 
obu analiz, zaś wskaźnik zadłużenia ogólnego tylko dla dodatkowej analizy. 
Ważnym jest w aspekcie tego pierwszego o zachowaniu rozsądnej polityki 
inwestycyjnej, ponieważ wzrost powyżej pewnego poziomu może ograniczać 
zdolność do rozszerzania bieżącej działalności. Wysokie wartości zadłużenia 
mogą świadczyć o nierozsądnej polityce finansowej oraz w długim okresie 
doprowadzić do bankructwa.

Analiza uzupełnia lukę w polskiej literaturze, gdyż jest jedną z nielicz-
nych, które poddały zjawisko wpływu kapitału intelektualnego na rentowność 
spółek ocenie. Nie wyczerpuje to jednak tematu, co powinno zachęcić eko-
nomistów do dalszych analiz tego problemu. Należy również z ostrożnością 
podejść do uzyskanych wyników. Metoda VAIC posiada pewne ograniczenia, 
które mogą powodować, że rezultaty nie są w pełni wiarygodne. Autor tej me-
tody stosuje pewne uproszczenia m.in. uzależniając wielkość kapitału struk-
turalnego od ludzkiego. Nie zmienia to faktu, że jest to jedna z łatwiejszych 
metod do implementacji, która z pewnością posłużyłaby przedsiębiorstwom 
jako analiza pomocnicza dla bardziej zaawansowanych sposobów pomiaru.
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W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na istotę kapitału intelektu-
alnego w gospodarce. W pierwszej kolejności uargumentowano znaczenie ra-
portowania informacji niefinansowych w sprawozdawczości przedsiębiorstw, 
opierając się o popularne teorie ekonomiczne. Pokazano, że przesłanki do 
zwiększania zakresu raportowania o kapitale intelektualnym można odnaleźć 
w teorii agencji, sygnalizacji, uwiarygodnienia (z ang. Legitimacy), a także 
w teorii interesariuszy. Wspólnym mianownikiem tych teorii jest premio-
wanie przez inwestorów tych przedsiębiorstw, które publikują szeroki zakres 
informacji wysokiej jakości. Wobec tego przedsiębiorstwa, które zdobywają 
przewagę informacyjną mogą tym samym zwiększyć swoją przewagę konku-
rencyjną na rynku. Przedstawiono inicjatywy zmian, jakich dokonuje się na 
arenie międzynarodowej w zakresie raportowania o kapitale intelektualnym 
we współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw. Najważniejszą z nich 
było wydanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2014/95/UE) 
w sprawie ujawniania danych niefinansowych i różnorodności przez niektóre 
duże jednostki oraz grupy. Dyrektywa nie zawiera jednak jednolitych wytycz-
nych odnośnie sposobu prezentacji wymaganych informacji. W opracowa-
niu przedstawiono najważniejsze zbiory wytycznych w zakresie raportowania 
informacji niefinansowych, jakie powstały z inicjatywy różnych organizacji.  
W raportach rocznych polskich przedsiębiorstw często obserwuje się wykorzy-
stanie Standardów GRI Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej, jednak dalej 
obecna forma raportowania nie ma charakteru zorganizowanego w sposób 
systematyczny. 

Raportowanie kapitału intelektualnego w Polsce ma formę niefinansowej 
narracji, dostępnej w sprawozdaniach zarządu z działalności. Większość infor-
macji wyrażona jest w formie jakościowej i znajduje się w różnych częściach 
raportu rocznego. Tak przedstawiane informacje ciężko porównywać miedzy 
spółkami, czy zidentyfikować jaki wpływ mają one na tworzenie wartości 
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rynkowej przedsiębiorstwa. Modyfikacja zasad rachunkowości w zakresie ka-
pitału intelektualnego może podnieść wartość przedsiębiorstwa na rynku, jak 
również obniżyć ją poprzez odsłonięcie jego wad w tym zakresie. 

Jak każdym zasobem przedsiębiorstwa, kapitałem intelektualnym należy 
zarządzać, tak aby zmaksymalizować efektywność jego wykorzystania. Spraw-
ne zarządzanie kapitałem intelektualnym wymaga jednak wysokiej świado-
mości przedsiębiorców na temat posiadanych zasobów - nieocenioną rolę  
w tej kwestii pełni opisana wyżej sprawozdawczość. Zaangażowanie w raporto-
wanie informacji niefinansowych pomaga podsumować w formie jakościowej  
i ilościowej zgromadzoną wiedzę: kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny oraz 
wyciągnąć wnioski na temat mocnych i słabych stron wykorzystywanego ka-
pitału, a także zidentyfikować ryzyko związane z poszczególnymi jego elemen-
tami, tak aby zapobiec ewentualnym stratom dla podmiotu. 

Opracowanie objęło analizę praktyk raportowania kapitału intelektual-
nego w Polsce oraz modelowanie rentowności firm z wykorzystaniem infor-
macji o kapitale intelektualnym. Celem opracowania było skonstruowanie 
wskaźnika ujawnień kapitału intelektualnego, identyfikacja determinant po-
ziomu ujawnień kapitału intelektualnego oraz weryfikacja istotności kapitału 
intelektualnego w modelu dla rentowności mierzonej wskaźnikiem rentowno-
ści kapitału własnego. Na podstawie literatury oraz teorii ekonomii sformuło-
wane zostały hipotezy badawcze, które następnie poddane zostały weryfikacji 
ekonometrycznej. Do celów empirycznej weryfikacji zastosowana została Me-
toda Najmniejszych Kwadratów dla danych przekrojowych, pochodzących  
w głównej mierze z raportów rocznych spółek giełdowych, a także z bazy da-
nych EMIS Polska.

Analizą objęto spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie. Zbadano wpływ trzech grup czynników objaśniających  
tj. zmiennych strukturalnych, zmiennych świadczące o efektywności fir-
my oraz zmiennych rynkowych. Zakres ujawnień kapitału intelektualnego  
w raportach zbadano metodą opartą na kartach wyników. Metoda polega na 
odnalezieniu elementów z listy kontrolnej w wybranych źródłach raporto-
wania informacji przez spółkę. W liście kontrolnej uwzględniono elementy 
kapitału ludzkiego, strukturalnego oraz relacyjnego. Wykorzystując mode-
lowanie ekonometryczne zweryfikowano hipotezy badawcze. Na podstawie 
badań sformułowano następujące wnioski. Na podstawie przeprowadzonych 
analiz wykazano dodatnią zależność między wielkością firmy i poziomem ra-
portowania kapitału intelektualnego. Przynależność sektorowa również istot-
nie determinuje poziom ujawnianego w raportach kapitału intelektualnego. 
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Nie odnaleziono jednak statystycznie istotnego powiązania wysokości indeksu 
z rentownością spółki, jej wskaźnikiem ogólnego zadłużenia, ani poziomem 
audytu. Oszacowano modele dla poszczególnych komponentów kapitału in-
telektualnego. Im większa firma tym obszerniejsze jest raportowanie infor-
macji związanych z kapitałem intelektualnym wewnętrznym, zewnętrznym 
i ludzkim. W przypadku dźwigni finansowej zależność okazała się ujemna 
w modelu dla kapitału intelektualnego wewnętrznego. Hipotezy badawcze 
co do wpływu zmiennych takich jak: asymetria informacji, mierzona jako 
dekoncentracja udziałowców, przeprowadzenie audytu przez firmę z tzw. 
wielkiej czwórki, rentowność, wielkość zarządu zostały odrzucone. Zmienne 
te nie mają wpływu na wysokość ujawnionych informacji na temat kapitału 
intelektualnego w firmach notowanych na GPW. Wyniki przeprowadzonej 
analizy wskazują na pozytywne oddziaływanie kapitału intelektualnego wraz 
z jego komponentami na rentowność spółek mWIG40. Szczególnie kapitał 
ludzki oraz fizyczny można uznać za główne determinanty. Jedynie kapitał 
strukturalny okazał się nieistotny.

Wnioski uzyskane pozwolą regulatorom lepiej zrozumieć czynniki, które 
pozwalają wyjaśnić ujawnianie kapitału intelektualnego przez firmy i wyko-
rzystać tę wiedzę przy tworzeniu rekomendacji. Można wskazać trzy przy-
kładowe obszary, w których wartościowe byłoby wykorzystanie znajomości 
rozkładu ujawniania kapitału intelektualnego: (a) analiza makroekonomiczna 
wzrostu gospodarczego za pośrednictwem łącznej produktywności czynni-
ków produkcji (TFP), (b) analiza fuzji, przejęć i procesów konsolidacyjnych,  
(c) analiza rynku pracy.
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Załącznik 1. Podstawowe statystyki opisowe dla wskaźnika ICD w analizo-
wanych sektorach. 

Sektor Liczba 
obserwacji Średnia Odchylenie 

standardowe Minimum Maximum

CHEMIA I SUROWCE 9 0.45 0.13 0.26 0.66

DOBRA KONSUPCYJNE 7 0.31 0.12 0.17 0.5

HANDEL I USŁUGI 9 0.4 0.13 0.16 0.64

OCHRONA ZDROWIA 5 0.37 0.04 0.33 0.43

PALIWA I ENERGIA 7 0.55 0.08 0.47 0.69

PRODUKCJA  
PRZEMYSŁOWA  
I BUDOWLANO- 
MONTAŻOWA

6 0.34 0.09 0.22 0.47

TECHNOLOGIE 7 0.41 0.16 0.24 0.66

Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik 2. Histogram zmiennej indeks ujawnień kapitału intelektualnego.

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik 3.  Histogram zmiennej indeks ujawnień kapitału intelektualnego 
ludzkiego.

Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik 4. Histogram zmiennej indeks ujawnień kapitału intelektualnego 
wewnętrznego.

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik 5. Histogram zmiennej indeks ujawnień kapitału intelektualnego 
zewnętrznego.

Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik 6. Histogram zmiennej sprzedaż.

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik 7. Histogram zmiennej logarytm sprzedaży.

Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik 8. Histogram zmiennej dźwignia.

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik 9. Histogram zmiennej logarytm dźwigni.

Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik 10. Histogram zmiennej wskaźnik rotacji aktywów.

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik 11. Histogram zmiennej aktywa.

Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik 12. Wykres rozrzutu dla zmiennych wskaźnik ICD oraz logaryt-
mem sprzedaży.

Źródło: opracowanie własne.

Załącznik 13. Wykres rozrzutu dla zmiennych wskaźnik ICD oraz zadłużenie 
spółek. 

Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik 14. Wykres rozrzutu dla zmiennych wskaźnik ICD oraz stopa 
zwrotu z aktywów.

Źródło: opracowanie własne.

Załącznik 15. Zestawienie definicji zmiennych objaśnianych z artykułów 
omówionych w przeglądzie literatury.

Definicja zmiennej objaśniającej Artykuł

FINANSOWE CHARAKTERYSTYKI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wskaźnik rentowności kapitału własnego 

zysk netto/ kapitał własny

Ahangar, Gharoie (2011)
Gruian (2011)
Urbanek, Bohdanowicz (2011)
Komnenic, Pokrajčić (2012)
Alireza, Nekoueizadeh, Ghaedi, (2012)
Janošević, Dženopoljac, , Bontis (2013)
Mrazkova, Perzelova, Glova (2016)
Khan (2018)
Xu, Wang (2019)
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Definicja zmiennej objaśniającej Artykuł

Wskaźnik rentowności aktywów 

zysk netto/ aktywa ogółem

Ahangar, Gharoie (2011)
Burja (2011)
Urbanek, Bohdanowicz (2011)
Komnenic, Pokrajčić (2012)
Alireza, Nekoueizadeh, Ghaedi, (2012)
Al-Jafari, Samman (2015)
Mrazkova, Perzelova, Glova (2016)
Khan (2018)
Xu, Wang (2019)

Wskaźnik rotacji majątku 

sprzedaż netto/ aktywa ogółem

Ahangar, Gharoie (2011)
Komnenic, Pokrajčić (2012)
Khan (2018)
Xu, Wang (2019)

Wskaźnik wyceny rynkowej

cena akcji x liczba wyemitowanych akcji / aktywa 
ogółem 

Ahangar, Gharoie (2011)
Alireza, Nekoueizadeh, Ghaedi, (2012)
Khan (2018)

Wskaźnik wzrostu przychodów

(Przychód z roku bieżącego – przychód  
z roku poprzedniego) / przychód z roku 
poprzedniego

Alireza, Nekoueizadeh, Ghaedi, (2012)

Wskaźnik wydajności pracowników

EBIT/ liczba pracowników Mrazkova, Perzelova, Glova (2016)

Zysk operacyjny

wartość pozyskiwana ze sprawozdania finansowego Janošević, Dženopoljac, Bontis (2013)

Przychody z działalności operacyjnej

wartość pozyskiwana ze sprawozdania finansowego Janošević, Dženopoljac, Bontis (2013)

Zysk netto

wartość pozyskiwana ze sprawozdania finansowego Janošević, Dženopoljac, Bontis (2013)

EBITDA

wartość pozyskiwana ze sprawozdania finansowego Xu, Wang (2019)

Marża zysku

zysk netto/ przychody ze sprzedaży netto Al-Jafari, Samman (2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury.
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Załącznik 16. Zestawienie definicji zmiennych objaśniających z artykułów 
omówionych w przeglądzie literatury

Definicja zmiennej objaśniającej Artykuł

Zmienne objaśniające ujęte w przeglądzie literatury

Współczynnik intelektualnej wartości dodanej

efektywność kapitału ludzkiego + efektyw-
ność kapitału strukturalnego + efektywność 
kapitał fizycznego

Ahangar, Gharoie (2011)
Gruian (2011)
Urbanek, Bohdanowicz (2011)
Komnenic, Pokrajčić (2012)
Alireza, Nekoueizadeh, Ghaedi, (2012)
Janošević, Dženopoljac, , Bontis (2013)
Mrazkova, Perzelova, Glova (2016)
Khan (2018)
Xu, Wang (2019)

Zmodyfikowany współczynnik intelektualnej wartości dodanej

efektywność kapitału ludzkiego + efektyw-
ność kapitału strukturalnego + efektywność 
kapitał fizycznego + relacyjna efektywność 
kapitałowa

Xu, Wang (2019)

Efektywność kapitału ludzkiego

wartość dodana./ kapitał ludzki

Ahangar, Gharoie (2011)
Gruian (2011)
Urbanek, Bohdanowicz (2011)
Komnenic, Pokrajčić (2012)
Alireza, Nekoueizadeh, Ghaedi, (2012)
Janošević, Dženopoljac, , Bontis (2013)
Mrazkova, Perzelova, Glova (2016)
Khan (2018)
Xu, Wang (2019)

Efektywność kapitału strukturalnego

kapitał strukturalny/ wartość dodaną

Ahangar, Gharoie (2011)
Gruian (2011)
Urbanek, Bohdanowicz (2011)
Komnenic, Pokrajčić (2012)
Alireza, Nekoueizadeh, Ghaedi, (2012)
Janošević, Dženopoljac, , Bontis (2013)
Mrazkova, Perzelova, Glova (2016)
Khan (2018)
Xu, Wang (2019)
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Definicja zmiennej objaśniającej Artykuł

Wskaźnik efektywności kapitału fizycznego

wartość dodana/ kapitał fizyczny

Ahangar, Gharoie (2011)
Gruian (2011)
Bohdanowicz, Urbanek (2011)
Komnenic, Pokrajčić (2012)
Alireza, Nekoueizadeh, Ghaedi, (2012)
Janošević, Dženopoljac, , Bontis (2013)
Mrazkova, Perzelova, Glova (2016)
Khan (2018)
Xu, Wang (2019)

Relacyjna efektywność kapitałowa

wydatki na badania i reklamę/ wartość 
dodaną Xu, Wang (2019)

Wielkość przedsiębiorstwa

aktywa ogółem lub ln aktywa ogółem

Ahangar, Gharoie (2011)
Urbanek, Bohdanowicz (2011)
Komnenic, Pokrajčić (2012)
Al-Jafari, Samman (2015)
Khan (2018)
Xu, Wang (2019)

Wskaźnik zadłużenia ogółem

zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

Ahangar, Gharoie (2011)
Burja (2011)
Urbanek, Bohdanowicz (2011)
Xu, Wang (2019)

Wskaźnik aktywów trwałych

aktywa trwałe/ aktywa ogółem
Burja (2011)
Al-Jafari, Samman (2015)
Khan (2018)

Dźwignia finansowa

zobowiązania ogółem / kapitał własny Burja (2011)

Współczynnik sprzedaży do bieżących aktywów

sprzedaż netto/ aktywa obrotowe Burja (2011)

Wskaźnik sprzedaży do kapitału własnego

sprzedaż netto/ kapitał własny ogółem Burja (2011)
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Definicja zmiennej objaśniającej Artykuł

Zwrot marży brutto na zapasach

marża brutto/ średni stan zapasów Burja (2011)

Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego

aktywa obrotowe ogółem/ zoobowiązania 
krótkoterminowe ogółem Burja (2011)

Wskaźnik wzrostu

wartość aktywów ogółem w roku bieżą-
cym/ wartość aktywów ogółem w roku 
poprzednim

Al-Jafari, Samman (2015)

Średnia stawka podatkowa

Obciążenie podatkowe/ zysk przed 
opodatkowaniem Al-Jafari, Samman (2015)

Sektor

Przynależność firmy do danego sektora Urbanek, Bohdanowicz (2011)

Stopień koncentracji struktur własnościowych

wielkość największego bloku akcji Urbanek, Bohdanowicz (2011)

Rok

rok pochodzenia obserwacji Urbanek, Bohdanowicz (2011)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury.
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Załącznik 17. Histogram zmiennej wskaźnik rentowności kapitału własnego

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik 18. Histogram zmiennej wskaźnik rentowności aktywów.

Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik 19. Histogram zmiennej wartość dodana.

Źródło: Opracowanie własne 

Załącznik 20. Histogram zmiennej wskaźnik efektywności kapitału ludzkiego.

Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik 21. Histogram zmiennej wskaźnik efektywności kapitału 
zatrudnionego.

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik 22. Histogram zmiennej wskaźnik efektywności kapitału 
strukturalnego.

Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik 23. Histogram zmiennej wskaźnik zadłużenia ogółem.

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik 24. Histogram zmiennej dźwignia finansowa. 

Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik 25. Histogram zmiennej wskaźnik aktywów trwałych.

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik 26. Histogram zmiennej współczynnik intelektualnej wartości 
dodanej. 

Źródło: Opracowanie własne
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Załącznik 27. Histogram zmiennej wskaźnik rotacji kapitału obrotowego.

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik 28. Histogram zmiennej wielkość przedsiębiorstwa. 

Źródło: Opracowanie własne
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