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Wstęp
Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk publikację pt. „Ekonomia”, wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Opracowanie składa się z 65 artykułów, w których autorzy prezentują wyniki badań
w czterech obszarach problemowych analizowanych na poziomie mikro- i makroekonomicznym.
Pierwszy obszar przedstawia rozważania dotyczące rynku pracy i instytucji
rynku pracy, a także roli kapitału ludzkiego w gospodarce. Znalazły się tutaj wyniki
badań na temat np.: roli urzędów pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu, wpływu instytucji formalnych i nieformalnych na rynek pracy, zjawiska prekariatu, sytuacji
kobiet na rynku pracy w dobie polityki równych szans czy pozycji absolwentów na
europejskim rynku pracy. Drugi obszar dotyczy problemów makroekonomicznych
współczesnych gospodarek, często ukazywanych w kontekście analizy sytuacji Polski na tle innych krajów unijnych. W tej grupie artykułów zaprezentowano wyniki
analiz dotyczących m.in.: interwencjonizmu monetarnego i fiskalnego w warunkach
wysokiego zadłużenia, polityki monetarnej i fiskalnej w krajach unijnych, ograniczeń wzrostu i rozwoju gospodarczego, innowacyjności i przedsiębiorczości, działalności badawczo-rozwojowej oraz roli kapitału intelektualnego kraju. Trzeci obszar tematyczny prezentowanej publikacji stanowią aspekty mikroekonomiczne,
omawiając je np. dokonano analizy relacji podmiotów funkcjonujących na rynku,
poddano ocenie przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych czy opisano wpływ migracji na gospodarstwa domowe w Polsce. Czwarty obszar obejmuje
zaś opracowania dotyczące fundamentów ekonomii, m.in. racjonalności człowieka
w ujęciu homo sustinens, nowych paradygmatów rozwoju, refleksji nad metodologią
nauk ekonomicznych, koncepcji kształtowania oczekiwań uczestników rynku czy
analiz poglądów klasyków francuskich na temat podatków.
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkół wyższych, specjalistów w praktyce zajmujących się problematyką ekonomiczną, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.
Artykuły składające się na niniejszą książkę były recenzowane przez samodzielnych pracowników nauki, w większości kierowników katedr ekonomii. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wnikliwe i rzetelne recenzje, często inspirujące do
dalszych badań. Oddając powyższą publikację do rąk naszych Czytelników, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że ze względu na jej wszechstronny charakter spotka się
ona z zainteresowaniem i przyczyni do rozpoczęcia inspirujących dyskusji.
Jerzy Sokołowski
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KAPITAŁ INTELEKTUALNY KRAJU (NIC) –
KONCEPTUALIZACJA PODEJŚĆ
NATIONAL INTELLECTUAL CAPITAL (NIC) –
THE CONCEPTUALIZATION OF APPROACH
DOI: 10.15611/pn.2016.449.36
JEL Classification: O110, O340
Streszczenie: Pojęcie kapitału intelektualnego, kojarzone przede wszystkim z przedsiębiorstwem, stopniowo zyskuje szersze zastosowanie i odnoszone jest też do skali kraju. Jest to
kapitał, który napędza wzrost gospodarczy i rozwój społeczny oraz jest źródłem bogactwa.
Jednak koncepcja kapitału intelektualnego kraju ma krótką historię, chociaż kapitał intelektualny tkwiący w ludziach, przedsiębiorstwach, społecznościach oraz łącznie w krajach istniał
od zawsze. Artykuł jest próbą analizy i uporządkowania dorobku teorii ekonomii oraz praktyki gospodarczej na temat kapitału intelektualnego w skali kraju. Jego celem jest wypełnienie
luki w polskiej literaturze na temat tej koncepcji z perspektywy makroekonomicznej. Wyniki
analizy dotyczą genezy narodowego kapitału intelektualnego, ewolucji podejść definicyjnych
i metodologicznych. Zastosowaną metodą badawczą była analiza literatury, przede wszystkim
zagranicznej.
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny kraju (NIC), ukryte zasoby kraju, konceptualizacja
podejść NIC.
Summary: The term of intellectual capital, associated primarily only with the company,
gradually is gaining wider use – the concept starts to be considered on national scale. National
intellectual capital is the capital that stimulates economic growth, social development and is a
source of wealth. Although the intellectual capital inherent in the people, companies,
communities, and including in countries has always existed, the concept of national intellectual
capital has a short history. The article is an attempt to analyze and organize the achievements
of economic theory and business practice about the national intellectual capital. This article
aims to fill the gap in Polish literature on this concept from the macro-economic perspective.
The results of the analysis concern the genesis of the national intellectual capital as well as the
evolution of definitional and methodological approaches. The methodology applied was the
analysis of foreign literature.
Keywords: national intellectual capital (NIC), hidden national resources, conceptual approaches of NIC.

Kapitał intelektualny kraju (NIC) – konceptualizacja podejść
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1. Wstęp
Pojęcie kapitału intelektualnego, kojarzone przede wszystkim z przedsiębiorstwem,
stopniowo zyskuje coraz szersze zastosowanie i odnoszone jest też do skali kraju.
Jednak koncepcja kapitału intelektualnego kraju ma krótką historię, chociaż kapitał
intelektualny tkwiący w ludziach, przedsiębiorstwach, społecznościach oraz łącznie
w krajach istniał od zawsze. Kapitał ten napędza wzrost gospodarczy i rozwój społeczny oraz jest źródłem bogactwa. Te zależności zostały zaobserwowane oraz przeanalizowane dzięki praktycznym pomiarom oraz rozważaniom teoretycznym. Problematyka kapitału intelektualnego z perspektywy makroekonomicznej, czyli kraju,
staje się atrakcyjnym przedmiotem badań. Dotyczy to definiowania, kategoryzacji,
pomiaru, jak też raportowania kapitału intelektualnego kraju.
Celem artykułu jest próba przedstawienia genezy powstania koncepcji kapitału
intelektualnego kraju oraz usystematyzowania wybranych podejść do definiowania i
podziału kapitału intelektualnego w skali makroekonomicznej.

2. Geneza koncepcji kapitału intelektualnego
w ujęciu makroekonomicznym (kraju)
Kapitał jest centralnym pojęciem nauk ekonomicznych oraz praktyki gospodarczej
[Flejterski 2010]. Jako realna kategoria ekonomiczna jest podstawowym czynnikiem gospodarki rynkowej, mechanizmu rynkowego, jak i sprawnie funkcjonującego systemu gospodarczego [Krawczyk 1990]. Jednak mimo swojej istotności jest
mało zbadanym czynnikiem, który zmienia swój skład, strukturę, stopień płynności
i źródło pochodzenia. W efekcie trudno jest zdefiniować kapitał, gdyż jak większość
kategorii ekonomicznych jest myślową syntezą określonego fragmentu rzeczywistości gospodarczej. To właśnie sposób zdefiniowania danej kategorii informuje o jej
zakresie i znaczeniu. Dążenie do implementacji dorobku nauk ekonomicznych doprowadziło do wyodrębnienia szeregu pojęć zawierających słowo kapitał. Coraz
częściej operuje się pojęciami kapitał: społeczny, osobowy, kulturowy, intelektualny,
organizacyjny itp. Ta różnorodność terminologiczna kategorii kapitał rozpoczęła
dyskusję dotyczącą nie tylko definiowania pojęć zwiększających znaczenie terminu
kapitał, ale także poszukiwań czynników determinujących owe kapitały.
Koncepcja kapitału intelektualnego została rozpropagowana w rezultacie procesu przechodzenia od ery przemysłowej opartej na wykorzystaniu tradycyjnych czynników wytwórczych do ery wiedzy. Nastąpiło wyeksponowanie znaczenia wiedzy
jako głównego, endogenicznego czynnika rozwoju, który może być pozyskiwany
i rozwijany w procesie uczenia się. Kluczowym w niej aspektem jest poznanie
i określenie mechanizmów oddziaływania wiedzy na przemiany i rozwój gospodarczy zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. Również potrzeby praktyki
dotyczące konieczności wyjaśnienia pogłębiającej się różnicy między wartością
księgową a wartością rynkową przedsiębiorstw stały się inspiracją do badań teore-
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tycznych nad tą kategorią. Największe różnice odnotowywały przedsiębiorstwa
działające w ramach tzw. przemysłów wysokich technologii, technologii informatycznych oraz bazujących na wiedzy. Źródło rozbieżności wyników finansowych
opisał w 1980 r. H. Itami, który jako pierwszy badał wpływ świadomego zarządzania
aktywami niematerialnymi w japońskich przedsiębiorstwach na wymierne efekty
gospodarowania [Sullivan 2000].
Pierwsze symptomy zainteresowania problematyką kapitału intelektualnego
w ujęciu mikroekonomicznym zaobserwowano w trzech krajach. W Japonii prekursorem prac nad koncepcją kapitału intelektualnego był wspomniany już wcześniej
Itami. W 1980 r. użył on pojęcia „niewidzialne zasoby”, które zdefiniował jako zasoby oparte na informacji (technologia, zaufanie klientów, wizerunek marki, kultura
organizacyjna, umiejętności) [Michalczuk 2013]. W Stanach Zjednoczonych istotne
dla rozpoczęcia procesu tworzenia koncepcji kapitału intelektualnego było opublikowanie przez D.J. Teece’a w 1986 r. artykułu Profiting from technological innovation. Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Zaprezentował w nim swoje obserwacje dotyczące sukcesów i porażek innowacyjnych
przedsiębiorstw oraz ich naśladowców, jak też przedstawił różne sposoby ochrony
aktywów niematerialnych innowatorów oraz imitatorów, które mają wpływ na wyniki finansowe tych podmiotów [Teece 1986]. Istotny wkład w popularyzowanie
koncepcji kapitału intelektualnego mieli też R.S. Kaplan, D.P. Norton oraz T. Steward. Natomiast w Europie kolebką prac nad kapitałem intelektualnym była Szwecja. W 1986 r. K.E. Sveiby wydał książkę The Know How Company dotyczącą zarządzania aktywami niematerialnymi. W 1989 r. kontynuując prace nad kapitałem
intelektualnym wraz z sześcioma współautorami (tzw. Grupa Konrada), opublikował The Invisible Balance Sheet. Praca poświęcona była aktywom niematerialnym,
istocie wewnętrznego raportowania, rodzajom kapitału w organizacji, wartości,
efektywności oraz stabilności przedsiębiorstwa. Autorzy użyli określenia know-how
capital, jednak dokonali jego taksonomii na kapitał klienta, kapitał strukturalny oraz
kapitał ludzki [Annel i in. 1989]. Przyjęty przez nich podział stworzył podłoże do
systematyzacji komponentów kapitału intelektualnego przyjmowanych przez późniejszych badaczy.
Kluczowy wkład w formułowanie koncepcji kapitału intelektualnego wnieśli
również P. Sullivan, H.S. Onge, T. Stewart, G. Petrash, L. Edvinsson czy też B. Lev
[Sullivan 2000].
Od lat 80. ubiegłego wieku następuje stały wzrost zainteresowania kategorią kapitału intelektualnego. Jest on analizowany w różnych aspektach, ale przede wszystkim na poziomie organizacji. Należy jednak podkreślić, że mikroekonomiczna perspektywa rozważań stanowiła grunt dla rozwoju koncepcji kapitału intelektualnego
w perspektywie kraju. Rozwój tej płaszczyzny determinowany jest przez praktykę
gospodarczą, która inspiruje powstanie teoretycznych uogólnień i uzasadnień [Viedma 2007].
Za początek makroekonomicznego podejścia do koncepcji kapitału intelektualnego należy uznać opracowanie pierwszego na świecie raportu poświęconego kapi-

405

Kapitał intelektualny kraju (NIC) – konceptualizacja podejść

tałowi intelektualnemu Szwecji. Szwecja w historii tej teorii odegrała znaczącą rolę
i przyjmuje się ją za kolebkę krajowego ujęcia kapitału intelektualnego. W ramach
jej granic powstały dwa globalnie nowatorskie dokumenty raportujące stan kapitału
intelektualnego: w skali przedsiębiorstwa (1994) oraz w skali kraju (1999).
Pierwszy z raportów dotyczył szwedzkiego przedsiębiorstwa Skandia, które
przedstawiło praktyczne rezultaty implementacji koncepcji kapitału intelektualnego.
Inicjatorem jej zastosowania w Skandii był jej twórca L. Edvinsson, obecnie profeTabela 1. Zestawienie wybranych publikacji naukowych na temat koncepcji kapitału intelektualnego
w skali kraju
Rok
Autor/Autorzy
wydania
1998
L. Edvinsson,
C. Stenfelt
1999
A. Rembe
2000
Y. Malhotra
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2008
2008
2010
2011
2012
2012
2012

2013

Y. Malhotra
N. Bontis
D. Andriessen,
C. Stam
A. Bonfour
L. Edvinsson
B. Martins,
J.M. Viedma
World Bank
P. Ståhle,
S. Ståhle
D. Węziak
C. Lin,
L. Edvinsson
A. Bonfour,
P. Ståhle
V.R.L. Ruiz,
D.N. Pena,
J.L.A. Navarro
L. Edvinsson,
C. Lin
V. Lazuka
S. Ståhle,
P. Ståhle
K. Phusavat,
N. Comepa,
A. Sitko-Lutek,
K.-B. Ooi
A. Seleim,
N. Bontis

Źródło: opracowanie własne.

Tytuł
IC at the National Level
Invest in Sweden.
Knowledge assets in the global economy: Assessment of the National
Intellectual Capital
Measuring knowledge of a nation: Knowledge Systems for Development
National intellectual capital index: a United Nations initiative for Arab region
The intellectual capital of the European Union. Center for research and
intellectual capital
Modeling intangibles: Transaction regimes versus community regimes,
Assessing performance of European innovations systems: An intellectual
capital indexes perspective
Intellectual capital for communities
The region’s intellectual capital benchmarking system: enabling economic
growth through evaluation
Where is the wealth of nations? Measuring Capital for the 21th Century
Intellectual capital and national competitiveness; conceptual and
methodological challenges
Measurement of national intellectual capital: Application to EU countries
National intellectual capital: comparison of the Nordic countries
Understanding dynamics of intellectual capital of nations
A model to measure intellectual capital efficiency at national level: comparison,
results and relationships
National intellectual capital: A comparison of 40 countries
National intellectual capital: concept and measurement
Towards measures of national intellectual capital: an analysis of the CHS model
Intellectual capital: national Implications for industrial competitiveness

National intellectual and economic performance: empirical evidence from
developing countries
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sor uniwersytetu w Lund, wówczas pierwszy na świecie dyrektor ds. kapitału intelektualnego (od 1991 r.). Zaprojektował on i wykorzystał schemat ukrytej wartości
tkwiącej w kapitale intelektualnym Skandii (Skandia Value Scheme) oraz opracował
model zarządzania tym kapitałem (Skandia Navigator). Efektem obserwacji i badań
Edvinssona był pierwszy na świecie (1994) roczny raport na temat stanu kapitału
intelektualnego przedsiębiorstwa, Skandii [Edvinsson 2004].
Edvinsson, jako przewodniczący założonego w roku 1996 Skandia Future Center, wraz z zespołem podjął pracę nad transformacją rozwiązań zastosowanych
do oceny kapitału intelektualnego w Skandii do zasięgu krajowego. W rezultacie,
w pierwszym na świecie raporcie na temat stanu narodowego kapitału intelektualnego Szwecji wykorzystano model Skandia Navigator, zmodyfikowany na potrzeby
szerszej perspektywy [Edvinsson 2004]. W pracy przedstawione zostały wyniki badań o ukrytym bogactwie kraju [Ståhle, Ståhle 2006]. Szwedzka pionierska próba
oceny kapitału intelektualnego w skali kraju stała się podstawą do opracowywania
raportów przez inne państwa. Oprócz raportów i ekspertyz zaczęły się też pojawiać
publikacje naukowe na ten temat.
Należy jednak podkreślić, że pierwsza koncepcja kapitału intelektualnego narodu jest efektem pracy głównie C. Stenfelt. W sierpniu 1998 r. na międzynarodowym
spotkaniu – the Vaxholm Summit – the First International Meeting on Visualizing
and Measuring th IC of nations przedstawiła model pomiaru kapitału intelektualnego kraju. Chronologiczne zestawienie najważniejszych publikacji z tego obszaru
ilustruje tabela 1.

3. Podejście do definiowania i kategoryzacji
kapitału intelektualnego kraju
Do określenia narodowego kapitału intelektualnego stosuje się w literaturze skrót
NIC, pochodzący od pierwszych liter tego wyrażenia w języku angielskim – national intellectual capital. W opracowaniach na ten temat występuje również wyrażenie IC of nations.
W zagranicznej, a tym bardziej polskiej literaturze przedmiotu występuje niewielka liczba prób definiowania kategorii kapitału intelektualnego w skali kraju.
Główną przyczyną jest mikroekonomiczny grunt powstania koncepcji i sformułowania pojęcia kapitału intelektualnego. Dostępne definicje koncentrują się w większości na pojedynczych obiektach – przedsiębiorstwach, organizacjach. Liczba
opracowań naukowych znacząco się zmniejsza po rozszerzeniu podmiotu analizy
do rozmiarów kraju. Od momentu pierwszego użycia tego terminu nie została wypracowana jednoznaczna definicja kapitału intelektualnego w perspektywie makroekonomicznej, a proces ten nadal trwa. Należy też podkreślić, że w ujęciu makroekonomicznym używa się różnych określeń kapitału intelektualnego, np. kapitał
intelektualny kraju, narodowy kapitał intelektualny czy kapitał intelektualny re-
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gionu1. Ze względu na fakt, że pojęcie kraju mieści się w ogólniejszym terminie
regionu, przyjmuje się, że definicja kapitału intelektualnego regionu również odnosi się do kapitału intelektualnego kraju. Region rozumiany jest bowiem „jako wydzielony, względnie jednorodny obszar odróżniający się od terenów przyległych
określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi” [Encyklopedia PWN 2016]. Regionem zatem może być województwo, kraj czy grupa państw, jeśli są jednorodne
według przyjętego kryterium.
Niewątpliwie inspiracją dla tworzenia kolejnych definicji kapitału intelektualnego w ujęciu zarówno mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym (kraju) była
publikacja L. Edvinssona oraz M.S. Malone’a pod tytułem Kapitał intelektualny z
1997 r. Zdaniem autorów kapitał intelektualny to suma kapitału: strukturalnego (kapitał organizacyjny, kapitał klienta) oraz ludzkiego (wiedza, umiejętności, kreatywność, kultura organizacyjna, przyjęte wartości moralne) [Edvinsson 1997]. Mimo że
rozważania ekonomistów były ograniczone zasięgiem do rozmiaru przedsiębiorstwa, to trafność definicji oraz zaprezentowany podział kapitału intelektualnego stał
się podstawą do prac nad koncepcją kapitału intelektualnego w skali kraju.
Jedną z pierwszych naukowych prób wyjaśnienia kapitału intelektualnego z perspektywy makroekonomicznej była definicja zaproponowana przez Y. Malhotra w
artykule Knowledge Assets in the Global Economy: Assessment of National Intellectual Capital z roku 2000. Autor wyjaśnia w nim pojęcie kapitału intelektualnego
kraju razem z narodowymi aktywami wiedzy, określając je łącznie jako ukryte aktywa kraju, które napędzają wzrost oraz prowadzą do powstania wartości dla interesariuszy. W artykule przyjmuje kapitał intelektualny kraju oraz kapitał wiedzy za synonimy [Malhotra 2000]. W następnej swojej pracy z 2003 r. (Measuring knowledge
of a nation: Knowledge Systems for Development) Malhotra wyraźnie rozgraniczył
te terminy. Jego zdaniem narodowe aktywa wiedzy to podzbiór niewidzialnych aktywów narodu, które stanowią ważne źródło przyszłego rozwoju oraz przyszłej wartości kraju dla różnych interesariuszy [Malhotra 2003]. Malhotra dzieli narodowe
aktywa wiedzy na cztery komponenty: kapitał ludzki, rynkowy, procesów oraz odnowy i rozwoju. Pojęcie kapitału intelektualnego objaśnił, posiłkując się definicjami
OECD (1999), dostosowanej do poziomu organizacji2, oraz bardziej ogólnej propozycji Stewarta [1997]3. Jednak mimo separacji pojęć i odrębnie przyjętych definicji,
według autora kapitał intelektualny stanowi podzbiór aktywów wiedzy. Wyjaśnia to
różne postrzeganie przez autora narodowych aktywów wiedzy oraz kapitału intelektualnego. Przykładowo komponenty kapitału intelektualnego przyjęte za Edvinssonem i Malone’em [1997] w artykule z 2000 r. stanowią części narodowych aktywów
wiedzy w późniejszych badaniach.
W artykule określenia te zostają użyte zamiennie.
OECD (1999) definiuje kapitał intelektualny jako „ekonomiczną wartość dwóch kategorii niewidzialnych aktywów przedsiębiorstwa: organizacyjnego kapitału oraz kapitału ludzkiego”.
3
Stewart [1997] uznaje kapitał intelektualny za „intelektualny materiał – wiedzę, informacje,
własność intelektualną, doświadczenie – które mogą zostać zastosowane do kreowania bogactwa”.
1
2
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Znaczący wkład w rozwój koncepcji kapitału intelektualnego w skali kraju
wniósł N. Bontis, o czym świadczy jego dorobek oraz częstość odwoływania się do
jego prac przez innych autorów. Według Bontisa [2004], narodowy kapitał intelektualny zawiera ukryte, w sensie niematerialnym i nienamacalnym, wartości tkwiące
w człowieku, przedsiębiorstwach, instytucjach, społecznościach oraz regionach,
które stanowią obecne i potencjalne źródło kreowania bogactwa [Bontis 2004].
Autor ukryte wartości wymienianych podmiotów porównuje do korzenia (rdzenia),
który daje pożywienie i stwarza możliwości doskonalenia i pielęgnowania przyszłego dobrobytu kraju. W tej perspektywie to kapitał intelektualny odpowiednio wykorzystany i zarządzany może przynieść zamierzone efekty.
Duży wkład w wypracowanie koncepcji kapitału intelektualnego w skali makroekonomicznej wnieśli również L. Edvinsson oraz C. Lin. Według nich kapitał intelektualny kraju to zdolności narodu do generowania przychodów w przyszłości. Wymaga to jednak posiadania przez naród pewnych cech, m.in.: zrównoważenia,
perspektywicznego myślenia, cierpliwości oraz umiejętności tworzenia wartości
dodanej. Dlatego też kapitał intelektualny kraju składa się z wiedzy, mądrości, zdolności oraz doświadczenia, które zapewniają gospodarce uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi krajami i określają jej potencjał na przyszłość [Edvinsson, Lin
2010]. Podstawą takiego rozumienia kapitału intelektualnego kraju były wcześniejsze definicje Stewarta z 1997 r. oraz Edvinssona i Malone’a z 1997.
D. Andriessen i C. Stam [2004; 2008] definiują kapitał intelektualny regionu
(kraju) jako dostępne zasoby niematerialne, które zapewniają mu względną przewagę nad innymi regionami i, odpowiednio wykorzystane, mogą przyczynić się do
powstania w przyszłości materialnych korzyści [Andriessen 2004; Andriessen, Stam
2004, 2008]. W swoim raporcie, zarówno roku z 2004, jak i 2008, autorzy region
rozumieją jako kraj lub grupę krajów (intellectual capital of nations). D. Węziak-Białowolska [2007, 2010] definiuje kapitał intelektualny za Andriessenem, Stamem
oraz Bontisem jako nieobserwowalne bezpośrednio atrybuty mieszkańców regionu,
przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, społeczności i jednostek administracyjnych,
które są obecnymi i potencjalnymi źródłami poprawy przyszłego dobrobytu społecznego i gospodarczego. Dodaje również, że o kapitale intelektualnym regionu stanowią wszystkie dostępne zasoby, w tym materialne. Łącznie z niematerialnymi dają
regionowi względną przewagę i mogą przynieść określone korzyści w przyszłości
[Węziak-Białowolska 2010].
Kapitał intelektualny kraju według J. Käpylä, P. Kujansivu i A. Lönnqvist [2012]
to „ludzka wiedza, która tworzy wartość w społeczeństwie oraz może być uznana za
jedną z form uzupełnienia kapitału naturalnego oraz produkcji”. Został on porównany do czarnej skrzynki oraz wartości rezydualnej.
Według Phusavat i in. [2012] kapitał intelektualny kraju rozumiany jest jako
niematerialna wartość generowana przez człowieka (kapitał ludzki) oraz zasoby (kapitał strukturalny). Kapitał strukturalny w tym przypadku obejmuje trzy podrzędne
składniki: kapitał rynkowy, kapitał innowacji i kapitał informacyjno-procesowy,
z których dwa ostatnie elementy stanowią kapitał organizacyjny. Kapitał strukturalny
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jest sumą wartości tworzonej przez relacje kraju, długoterminową zdolność do kreowania własności intelektualnej oraz funkcjonujący system filozofii i procedur organizacyjnych [Phusavat i in. 2012].
Definicje Bontisa oraz Andriessena i Stama wykorzystują do przedstawienia
istoty narodowego kapitału intelektualnego P. Ståhle oraz S. Ståhle w artykule z
2006 r. Intellectual Capital and National competitiveness: Conceptual and methodological challenges. Podkreślają w nim również, że narodowy kapitał intelektualny
został już wyjaśniony z różnych punktów widzenia, jednak wszystkie definicje charakteryzuje jedna wspólna cecha. Uniwersalna właściwość wyjaśnień kapitału intelektualnego kraju dotyczy tego, że wszystkie kładą nacisk na pozyskanie wartości z
wykorzystania wiedzy, zarówno obecnie, jak i w przyszłości [Ståhle, Ståhle 2006].
Przedstawione definicje oczywiście nie wyczerpują wszystkich podejść dotyczących konceptualizacji kapitału intelektualnego. Wskazują one sposób rozumienia
kapitału intelektualnego i wyznaczają jego ramy. Charakteryzuje je jednak rozbieżność terminologiczna i koncepcyjna, co jest niewątpliwie wynikiem różnego podejścia poszczególnych autorów do rozumienia samej kategorii kapitału intelektual
nego. Jak podkreślają Brennan i Connell [2000], są one wynikiem różnych poziomów
agregacji kapitału intelektualnego.
Wypracowane do dnia dzisiejszego koncepcje kapitału intelektualnego kraju
różnią się między sobą nie tylko podejściem do samego rozumienia tej kategorii.
Brak jest również jednomyślności w kwestii jego składowych (komponentów).
W efekcie wewnętrzna struktura kapitału intelektualnego jest przez poszczególnych
autorów różnie ujmowana [Michalczuk 2013]. Różnorodność podejść do kategoryzacji kapitału intelektualnego kraju w aspekcie jego składowych przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Koncepcje podziału kapitału intelektualnego kraju
Składowe kapitału intelektualnego kraju

Autor
Pasher, Schachar
Bontis
Andriessen, Stam
Węziak
Edvinsson, Lin
Boni
Phusavat i in.

Kapitał
ludzki
ludzki
ludzki
ludzki
ludzki
ludzki
ludzki

rynkowy
rynkowy

procesów
procesów

rozwoju
odnowy

rynkowy

procesów

odnowy
odnowy

rynkowy

procesów

strukturalny
strukturalny
strukturalny

relacji
relacji
relacji

społeczny
innowacji

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione podejścia do podziału narodowego kapitału intelektualnego na
jego komponenty nie wyczerpują całego spektrum propozycji, jakie pojawiły się w
tym zakresie. Wskazują natomiast na złożoność tej kategorii oraz jej niejednolity
charakter. Mimo rozbieżności, najczęściej jako komponenty kapitału intelektualnego kraju autorzy wymieniają kapitał ludzki, kapitał rynkowy, kapitał procesów oraz
kapitał odnowy (rozwoju).
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Kapitał ludzki to kombinacja wiedzy, umiejętności, innowacyjności oraz zdolności jednostek narodu, włączając wartości, kulturę i filozofię narodu. Kapitał ten
obejmuje mądrość, doświadczenie, intuicję, zdolność jednostek do tworzenia wartości oraz osiągania celów [Malhotra 2003]. Według Bontisa [2004] kapitał ludzki
w ujęciu makroekonomicznym to poziom kompetencji jednostek wykorzystywany
w realizacji narodowych zadań. Kapitałem rynkowym jest sieć wewnętrznych relacji
w gospodarce. Poprzez obowiązujące normy prawne, instytucje, sieci wyraża on
inteligencję społeczną kraju. Ten komponent kapitału intelektualnego determinuje
poziom atrakcyjności państwa z punktu widzenia zewnętrznej konkurencyjności
[Bontis 2004]. Kapitał procesów jest uzewnętrznieniem wyników pracy kapitału
ludzkiego [Bontis 2004]. Składa się z systemu infrastruktury kraju, która ma za zadanie ułatwiać tworzenie, dostępność oraz rozpowszechnienie informacji [Edvinsson, Lin 2008]. Kapitał rozwoju lub odnowy kraju to przyszłe bogactwo narodu lub
zdolność do innowacji, które zapewnią utrzymanie przewag konkurencyjnych
[Edvinsson, Lin 2008].

4. Zakończenie
Artykuł jest próbą analizy i uporządkowania dorobku teorii ekonomii oraz praktyki
gospodarczej na temat kapitału intelektualnego w skali kraju. Narodowy kapitał intelektualny jest młodą koncepcją, która rozwinęła się na gruncie teorii odnoszonych
do kapitału intelektualnego, ale na poziomie przedsiębiorstwa.
Przeprowadzone studia literaturowe wykazały, że nie ma jednej powszechnie
obowiązującej definicji kapitału intelektualnego w perspektywie makroekonomicznej. Pojęcie kapitału intelektualnego w skali kraju jest stale tworzone poprzez udoskonalanie już istniejących definicji tej kategorii ekonomicznej. Zauważa się jednak
wiodącą popularność definicji Bontisa oraz Andriessena i Stama, a także częste wykorzystanie definicji Lin i Edvinssona oraz Malhotry. Ich podejścia do definiowania
kapitału intelektualnego kraju są do siebie zbliżone. W każdym z nich kapitał intelektualny kraju opisywany jest ze szczególnym naciskiem na potencjalną przyszłą
wartość, którą można uzyskać poprzez wykorzystanie wiedzy oraz niematerialny
charakter tego kapitału.
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