
125

WARTOŚĆ DODANA JAKO MIERNIK EFEKTYWNOŚCI  
W PROFESJONALNYCH KLUBACH PIŁKARSKICH – 
ANALIZA PRZYPADKÓW MANCHESTER UNITED 

I ARSENAL LONDYN

Yelyzaveta Korniienko 
Igor Perechuda
Uniwersytet Jagielloński

Wstęp
W badaniach nad efektywnością przedsiębiorstw coraz częściej pojawiają się pyta-
nia dotyczące efektywności klubów sportowych [Demir, Danis 2011], wartości za-
wodników [www.transfermarkt.pl 2018], stóp zwrotu na rynku transferowym czy 
wycenie samych klubów sportowych [Ehrbar 2000, Markham 2013]. Autorzy starają 
się również znaleźć zależności między różnymi biznesowymi miernikami oceny efek-
tywności a wynikami organizacji jakimi są kluby sportowe. Jednym z interesujących 
nurtów są badania nad wartością, które szczególnie mocno starają się uwzględniać 
w wycenach klubów czynnik jakim jest kapitał intelektualny [Perechuda 2016]. 

Przedstawiciele nauki, jak i profesjonaliści z zakresu finansów, korzystają z sze-
rokiej palety modeli i metod wyceny, pomiaru wartości projektów czy przedsię-
biorstw [Rappaport 1999, Dudycz 2013]. Wykorzystywane metody są zarówno bar-
dzo prostymi wskaźnikami – np. metody wyceny porównawczej przedsiębiorstw 
[Damodaran 1994, Rappaport 1999], jak i skomplikowanymi – np. metody wyceny 
zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi czy niektóre metody wyceny i pomia-
ru kapitału intelektualnego jak VAIC [Pulic 1998]. Problem wyceny wartości często 
sprowadza się do pytania, jaka jest wartość danego przedsięwzięcia z punktu wi-
dzenia zaangażowanych zasobów. Różnica pomiędzy otrzymaną wartością a zaanga-
żowanymi zasobami bywa rozumiana jako wartość dodana [Ehrbar 2000]. W przy-
padku branży profesjonalnych klubów sportowych badań w tym zakresie jest ciągle 
mało. Najczęściej badane bywają kluby piłkarskie notowane na giełdzie papierów 
wartościowych oraz kluby z ligi angielskiej [Szymański 2012, Markham 2013].

Teorie ekonomiczne w ograniczonym stopniu zajmują się rozważaniami wokół 
wartości. Najczęściej sprowadzają wartość do ceny [Damodaran 1994, Rappaport 
1999, Dudycz 2012, Cyfert 2017] wpisując się jedynie w koncepcję wartości wymien-
nej rozumianej jako relacja wymienna dóbr dokonująca się za pomocą pieniądza. In-
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nymi słowy, wartość towaru, zasobu, dobra przejawia się w postaci ilości jednostek 
pieniężnych, jakie można uzyskać za ten towar, czyli ceny towaru [Dzionek-Kozłow-
ska 2007]. Z drugiej strony wartość może być rozumiana jako użyteczność, przyjmu-
jąc, że rzeczy bezużyteczne są zarazem bezwartościowe. Takie podejście jest właści-
we badaniom zasobów i dóbr niematerialnych występujących w przedsiębiorstwach, 
czego przykładem jest wizerunek. 

Problem wartości użytecznej dotyczy tylko wzajemnych relacji między producen-
tem i konsumentem oraz sprowadza się do pytania o to, który z nich decyduje o użytecz-
ności przedmiotu wyceny. Czy konsument pozostaje nadal niezależnym podmiotem, 
kreującym popyt, czy też producenci kształtując gusty konsumenta – w równym stopniu 
decydują o tym, co ma się mu podobać ? W skomercjalizowanych sektorach życia spo-
łecznego nie ma miejsca na filozoficzne rozważania wokół wartości. Kategoria wartości 
nabrała praktycznego znaczenia. Znacznie łatwiejsze okazuje się podejście pragmatycz-
ne, dostosowujące definicję wartości do deklarowanych potrzeb [Górski 1975]. 

Dlatego współcześnie interpretuje się wartość na wiele sposobów. Można rozu-
mieć wartość w kontekście materialnym, wyrażając ją w pieniądzu lub innym środ-
ku płatniczym. W ten sposób utożsamia się to słowo z ceną, o czym wspomniano 
wcześniej. Bardzo często zresztą zamiennie używa się tych pojęć. Mówi się o wartości 
produkcji przedsiębiorstwa, mając na myśli sumę cen wszystkich towarów wytwo-
rzonych przez nie, albo o wartości jakiegoś wyrobu, myśląc o cenie, za jaką można go 
kupić lub sprzedać. Wartość da się również rozumieć jako zespół cech właściwych 
danej rzeczy, dzięki którym zaspokajane są czyjeś potrzeby. Takie podejście ma cha-
rakter subiektywny i funkcjonuje już w rozumowaniu wartości użytkowej.

Wartość można również określać ilością jednostek zawartą w danej wielkości fi-
zycznej. Tak rozumiana wartość występuje nie tylko w naukach ścisłych (fizyka, ma-
tematyka), ale także często w ekonomii [Zagóra-Jonszta 2014].

Słoński [2013] podkreśla, że pomiar wartości składników aktywów przedsiębior-
stwa jest jednym z fundamentów koncepcji zarządzania jego wartością. Koncepcja 
ta wymaga wyceny aktywów wszystkich składników majątku, w tym niematerial-
nych i prawnych. W literaturze dominuje przede wszystkim dochodowe podejście 
do wyceny – wynika to z tego, że wymóg zarządzania wartością przedsiębiorstwa 
nakłada konieczność pomiaru jego wartości na podstawie wielkości generowanego 
dochodu. Duża liczba dochodowych metod pomiaru wartości jest konsekwencją od-
miennego postrzegania wpływu funkcjonowania przedsiębiorstwa na jego dochód. 
Niektóre metody zaproponowane w literaturze zostały opracowane w środowisku 
naukowym, ale nie znajdują praktycznego zastosowania w wycenie organizacji spor-
towych, ponieważ charakter zaproponowanych rozwiązań jest zbyt ogólny, np. me-
toda Damodarana [1996] oraz metody zawarte w innych opracowaniach [Fernandez 
1997, Simon i in. 2001, Fisher i in. 2007]. Miar, które mogą stanowić odpowiedź 
na problem wyceny wartości generowanych przez takie podmioty jak organizacje 
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sportowe, można upatrywać w miernikach nieklasycznych – głównie wyceniających 
wartość dodaną kapitału intelektualnego czy ekonomiczną wartość dodaną. 

W związku z zauważonymi ramami stosowania metod wyceny wartości celem ni-
niejszej pracy jest sprawdzenie jak wskaźniki efektywności zmierzone takimi mier-
nikami jak EVA, VAIC czy metoda Markhama [Pulic 1998, Ehrbar 2000, Markham 
2013] są wobec siebie skorelowane oraz czy zachodzi relacja pomiędzy efektami 
sportowymi, na przykład wartością zawodników jako kluczowych aktywów profe-
sjonalnych klubów sportowych [Perechuda 2016]. Dodatkowo zostanie przeanali-
zowana zależność wobec prostej metody wyceny kapitału intelektualnego Q-tobina 
[Ujwary-Gil 2009, Dudycz 2012]. Artykuł pozwoli określić nowy wątek badań nad 
pomiarem wartości dodanej klubów sportowych i wzbogacić badania w obszarze 
wyceny, zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej. 
Do przeanalizowania zjawiska wybrano dwa kluby, które są spółkami akcyjnymi no-
towanymi na giełdzie. Kluby wybrano z ligi angielskiej ze względu na jej wysoki sto-
pień komercjalizacji [Szymański 2012]. Przyjęto, że okres poddany analizie będzie 
stanowił 5 lat z uwagi na to, że punkty w rankingu UEFA za osiągnięcia klubów są 
przyznawane właśnie w takim przedziale czasu.

Miara wartości dodanej wobec kapitału intelektualnego  
i wyceny przedsiębiorstw
EVA, czyli ekonomiczna wartość dodana, jest jedną z najczęstszych miar stosowanych 
do oceny wyników działalności gospodarczej. Wprowadzenie zmian w obliczeniach 
może pozwolić na zastosowanie tej metody w instytucjach społecznych. Wnuczak 
[2011] przedstawił modyfikacje, które umożliwiają stosowanie tej metodologii przez 
różne instytucje. I tak EVA –„dostosowana” do specyfiki instytucji społecznych – 
może być określana jako wartość dodana (SVA). Miara ta może być zastosowana 
w instytucjach zaangażowanych w działalność kulturalną, wspierając swoich mene-
dżerów w sprawdzaniu racjonalności przyjętego kierunku działania. Zastosowanie 
w publicznych instytucjach kultury może pozytywnie wpływać na poziom satysfakcji 
społecznej dla zdolności państwa do dostarczania oczekiwanych publicznych dóbr 
i usług. Sport jest również elementem działalności społecznej tak więc w przeprowa-
dzonym badaniu również do porównania wybrano wskaźnik EVA. .

Źródłem wartości dodanej jest praca. W działalności gospodarczej jest to róż-
nica między całkowitym przychodem ze sprzedaży a całkowitymi kosztami zaso-
bów zewnętrznych zużytych do produkcji (surowców, energii i usług zewnętrznych 
związanych z daną produkcją). Koncepcja zysku ekonomicznego była rozwijana 
przez M. Millera i F. Modiglianiego (zakładających, że wartość spółki i oczekiwaną 
przez inwestorów stopę zwrotu określają dochód ekonomiczny i poziom ryzyka), 
A. Rappaporta (który wprowadził miernik wartości dodanej dla akcjonariuszy) 
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oraz J. M. Sterna i B. Stewarta (uznawanych za prekursorów ekonomicznej wartości 
dodanej) [Szablewski 2008].

Podstawowa różnica między zyskiem ekonomicznym a zyskiem księgowym wynika 
z faktu, że spółka jest naprawdę zyskowna nie w momencie, kiedy pokryje koszty 
produkcji, ale wtedy, gdy zapewni jej właścicielom stopę zwrotu z zainwestowanego 
kapitału przynajmniej na poziomie alternatywnego kosztu kapitału własnego. Miara 
ta informuje czy dana firma kreuje wartość dla właścicieli. Właściciel firmy (np. ak-
cjonariusz spółki giełdowej) oczekuje wzrostu jej wartości. Wzrost wartości przedsię-
biorstwa następuje gdy – w toku bieżącej działalności inwestycyjnej – stopa zwrotu 
od zainwestowanego kapitału (ROIC) w porównaniu do kosztu pozyskania i dyspono-
wania tym kapitałem (WACC) będzie wyższa (ROIC > WACC).

Metoda EVA jest pod względem wielu aspektów prostsza niż wycena zdyskonto-
wanych przepływów pieniężnych (DCF). Główne korzyści ze stosowania metody EVA 
zamiast DCF to:

1.  wymagana jest mniejsza ilość danych; w przypadku DCF sporządza się 
prognozę na kolejne okresy m.in. potrzebne są: amortyzacja, inwestycje, 
kapitał obrotowy netto, a najczęściej cały rachunek zysków i strat, bilans oraz 
rachunek przepływów pieniężnych,

2.  bardziej zrozumiała struktura wyceny modelem EVA, co zaznaczono w dal-
szych częściach pracy,

3.  mniejsza ilość założeń przyjętych na poczet procesu wyceny, 
4.  wartość EVA w danym roku można wykorzystać nie tylko na poczet wyceny, 

lecz również jako miernik funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Metoda EVA jest względnie prosta do zrozumienia. Otóż jeśli procentowy zysk 
generowany na zainwestowanym kapitale (ROIC) jest większy niż koszt tego 
kapitału (WACC) to przedsiębiorstwo generuje tzw. „ekonomiczną wartość dodaną”. 
Jeśli natomiast koszt kapitału będzie przewyższał jego rentowność to EVA będzie 
przyjmowała wartości ujemne – to natomiast oznacza, że spółka traci ekonomiczną 
wartość dodaną, a przy utrzymywaniu się takiej tendencji przez długi czas, 
przedsiębiorstwo będzie traciło na wartości. 

Silnie spokrewnionym pojęciem z EVA jest MVA czyli rynkowa wartość dodana. 
MVA nie bierze jednak udziału w wycenie przedsiębiorstwa, służy jedynie jako jedna 
z miar jego funkcjonowania [www.inwestycjegieldowe.pl 2014].

Zalety EVA: 
–  syntetyczny miernik, który informuje o sytuacji przedsiębiorstwa, 
–  łatwy w interpretacji,
–  pozwala na porównanie efektów działalności przedsiębiorstw niezależnie od 

struktury ich kapitałów, 
–  sprawia, że pracownicy przedsiębiorstw zachowują się jak właściciele.
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Wady EVA:
–  EVA jest niedoszacowane w niedawno powstałych spółkach,  
–  wyższy wskaźnik mają te przedsiębiorstwa, które opóźniają lub przejściowo 

wstrzymują realizację planowanych inwestycji,  
–  wybór metody amortyzacji może zniekształcać wielkość EVA,
–  nie wykazuje zbyt wysokiej zgodności z wartością rynkową przedsiębiorstwa 

[www.nbportal.pl 2018].

Jako że w klubach sportowych jednym z kluczowych aktywów jest kapitał intelek-
tualny [Perechuda 2016] miernikiem – opierającym się metodologicznie na podob-
nych założenia jak EVA – jest VAIC, czyli wartość dodana kapitału intelektualnego. 
Według najczęściej stosowanej definicji kapitał intelektualny to kapitał niematerial-
ny będący różnicą między wartością rynkową a wartością księgową przedsiębior-
stwa [Ujwary-Gil 2009] co przedstawia Rysunek 1. Wyróżnia się trzy podstawowe 
składniki kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie [Bombiak 2011]:

–  kapitał ludzki (z j. ang. human capital) – ma on największy udział w kapitale in-
telektualnym; są to m.in. wykształcenie, kompetencje, postawy, umiejętności 
i doświadczenie pracowników,

–  kapitał strukturalny (z. j. ang. structural capital, organisational capital) – pro-
cesy, systemy informatyczne, marki, patenty, licencje, majątkowe prawa autor-
skie, znaki towarowe, infrastruktura, strategie oraz kultura organizacyjna,

–  kapitał relacyjny (z j. ang. relational capital, customer capital) – relacje z inte-
resariuszami, w tym zwłaszcza z klientami i dostawcami.

Rysunek 1. Drzewo wartości Skandii.
Źródło: Sopińska [2005].

Wartość rynkowa

Kapitał finansowy Kapitał intelektualny

Kapitał ludzki Kapitał strukturalny

Kapitał kliencki Kapitał organizacyjny

Kapitał innowacji Kapitał procesów
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W klubach sportowych kapitał intelektualny jest głównym czynnikiem kreacji war-
tości rynkowej. Wartość rynkowa zależy od sukcesów na boisku sportowym, a zwy-
cięstwa zależą przede wszystkim od wiedzy oraz umiętności trenerów i sportowców. 
Pomiar kapitału intelektualnego prowadzony jest na potrzeby kontroli zarządczej oraz 
dla wymogów informacji zewnętrznej, w szczególności kierowanej do interesariuszy. 
Znaczenie kapitału intelektualnego jest istotne w sektorach cechujących się szybką 
dynamiką zmian, innowacyjnością i zmiennością środowiska zewnętrznego. Metoda 
ta stworzona została przez chorwackiego ekonomistę A. Pulica w latach 90. XX wieku. 
Należy ona do grupy metod opartych na zwrocie z aktywów. Tworząc tą metodę, 
A. Pulic [1998] przyjął dwa główne założenia: metoda ma umożliwiać wartościowanie 
kapitału intelektualnego również dla spółek nienotowanych na giełdzie, i ma monito-
rować bieżącą działalność operacyjną wykonywaną przez pracowników tak, aby móc 
dokonać oceny, w jakim stopniu kapitał ludzki tworzy wartość dodaną.

Wyceną klubów piłkarskich zajmuje się wielu autorów. I. Perechuda [2016] po-
ruszał temat, jak międzynarodowe standardy rachunkowości wpływają na wycenę 
zasobów niematerialnych finansowych z ukierunkowaniem na markę na przykładzie 
klubów piłkarskich we Włoszech. Zbadawszy taki problem wnioskował, że ocenia-
jąc kluby piłkarskie należy podejść od strony korzyści pośrednich otrzymywanych 
przez interesariuszy. Autor podkreśla, że z analizy struktury właścicielskiej można 
wnioskować, że właściciele realizują swoje korzyści w inny sposób niż przez wzrost 
wartości rynkowej akcji. Badania nad wartością można kontynuować, poszerzając je 
o bardziej szczegółowe metody wyceny, ale pozwalające w dalszym ciągu na korzy-
stanie z publikowanych sprawozdań finansowych, na przykład metodą VAIC. 

Obecnie piłka nożna przyciąga inwestycje (firm medialnych, wielkich korporacji, 
organizacji sportowych) i w związku z tym należy opracować metodę wyceny klu-
bów taką, aby można było sprawdzić celowość inwestowania zasobów. T. Markham 
[2013] twierdzi, że żadna z klasycznych metod nie jest wystarczająca, gdy dokonuje 
się bezpośrednich porównań między teoretycznymi szacunkami a faktycznymi kosz-
tami samych transakcji. W rezultacie Markham stworzył własną metodę wyceny. 
W jego podejściu bierze się pod uwagę przychód, bilans, rentowność, wykorzystanie 
stadionów i, co ważne, stosunek płac do przychodów. Metoda wieloczynnikowa Mar-
khama bazuje na następującym wzorze:

Wycena klubu = (przychód + aktywa netto) x (zysk netto + przychód) x (pojemność stadionu %) ÷ (udział płac %)przychód

Wzór 1. Metoda wieloczynnikowa Markhama.

Im większa wartość przychodów, aktywów, rentowność, jak i wysokie wykorzystanie 
stadionu, tym wyższy wynik.
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Wzajemność wybranych miar efektywności
W przeprowadzonych badaniach założono konieczność dokonania korekt. Umożliwia 
to uwzględnienie pełnego kosztu kapitału oraz przekształcenie wartości księgowej 
w wartość ekonomiczną lub, inaczej mówiąc, skorygowaną wartość księgową. Przed 
przystąpieniem do wyliczeń, wybrane pozycje księgowe zostały skorygowane – nale-
ży pamiętać, że zaczerpnięte wprost z ksiąg rachunkowych, są obarczone szeregiem 
zniekształceń spowodowanych, przyjętymi w ramach systemów rachunkowości, za-
sadami księgowymi, w tym głównie zasadą memoriałową [Mazur 2011]. Bazowymi 
obszarami korekt są: badania i rozwój, marketing, goodwill, odroczony podatek oraz 
leasing operacyjny. W przypadku klubów sportowych podstawowa korekta w prze-
prowadzonej analizie dotyczyła wartości zawodników wykazywanej w bilansie. Po-
zycję wartości niematerialnych i prawnych, gdzie dokonuje się ujawniania wartości 
księgowej zawodników, zastąpiono ich wartością rynkową w poszczególnych sezo-
nach podawanych przez portale branżowe [transfermarkt.pl]. Autorzy są świadomi, 
że zastosowana korekta jest uproszczeniem, ale ze względów na mały zakres badań 
i ich wstępny charakter uznali, że jest to dopuszczalne.

Do badań wybrano dwa kluby piłkarskie z najbardziej skomercjalizowanej ligi pił-
karskiej [Markham 2013], która również była wcześniej analizowana i badana przez 
wielu autorów w zakresie wyceny wartości. Wybrane mierniki mają charakter biz-
nesowy, dlatego dobrane dwa przypadki powinny pochodzić z najbardziej komercyj-
nej ligi piłkarskiej. Analizowane dane pochodzą z okresu 5 lat z uwagi na to, że UEFA 
w swoim rankingu ocenia kluby i przyznaje punkty właśnie w takim przedziale czasu. 

Na zebranej próbie przeprowadzono analizę korelacji w celu ustalenia jakie rela-
cje zachodzą pomiędzy takimi kluczowymi miarami jak EVA, VAIC, model Markhama, 
IC a wartością zawodników czy wynikami sportowymi. W związku z powyższym 
w badaniu zmiennymi były: 

–  EVA, 
–  VAIC, 
–  MultValue – wycena przeprowadzona metodą Markhama [Markham 2013], 
–  IC (MV-cBV) – wartość kapitału intelektualnego rozumiana jako różnica mię-

dzy wartością rynkową przedsiębiorstwa a skorygowaną wartością księgową, 
–  MV – wartość rynkowa, czyli kapitalizacja spółki, 
–  cBV – skorygowana wartość księgowa, 
–  FP – szacowana rynkowa wartość zawodników z portalu branżowego Trans-

fermarkt [transfermarkt.pl 2018], 
–  UEFA points – punkty UFEA przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe. 

W Tabeli 1 zaprezentowano zebrane dane na temat dwóch klubów w badanym 
okresie: klubu piłkarskiego Manchester United (oznaczanego jako MU) i klubu pił-
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karskiego Arsenal (oznaczanego jako Arsenal). Do skrótowych oznaczeń dodano 
analizowany okres, stąd przykładowo dane za 2013 rok dla Manchester United będą 
opisane jako MU2013, a za 2014 rok dla Arsenalu jako Arsenal2014. 

Próba składa się z 10 elementów. Próba nie jest reprezentatywna i przeprowadzo-
na analiza nie ma charakteru ilościowego, natomiast wykorzystanie nieparametrycz-
nej analizy korelacji rang Spearmana pozwoli – nawet na tak małej próbie – określić, 
czy istnieją jakiekolwiek wstępne zależności między wybranymi zmiennymi oraz czy 
można domniemywać, że kierunek oceny efektywności biznesowej klubu powinien 
podążać dalej w kierunku pomiaru kapitału intelektualnego, czy może ekonomicznej 
wartości dodanej.

W przedstawionych wynikach (Tabela 2 i w załączniku – Tabela 3) warto zwrócić 
uwagę na następujące pary korelacji dobrych i mocniejszych: MV wobec UEFA points 
(z R=0,636364, p=–0,047912), MultValue z VAIC (z R=–0,757576, p=0,011143). Wy-
soka korelacja pomiędzy IC i FV była oczekiwana, ponieważ IC jest liczone na bazie FV 
i z tego samego powodu występuje wysoka korelacja pomiędzy cBV oraz FV. W związ-
ku z powyższym w dalszym toku badań warto przyjrzeć się parom koreacji MV – UEFA 
points oraz MultValue z VAIC. Szczegółowe wartości korelacji z poziomami istotności 
poszczególnych par można znaleźć w załączniku do rozdziału (Tabela 3).

Zbadana zależność pomiędzy wartością rynkową klubu a ilością osiąganych 
punktów w rankingu UEFA (Wykres 1) pokazuje, że wraz z wyższymi osiągnięciami 
sportowymi można zaobserwować spadek wyceny rynkowej klubu. Jest to zastana-

Tabela 1. Opracowane dane wybranych klubów za lata 2013–2017 (dane w milionach GBP)

 EVA VAIC MV cBV IC (MV-
cBV)

Mult- 
Value FV UEFA 

points

MU2013 -16,88 1,88 1651,00 921,44 921,44 2671,60 593,44 130,59

MU2014 -1,62 1,93 1647,20 1009,22 1009,22 2431,04 715,22 128,95

MU2015 -20,89 1,38 1836,80 633,20 633,20 2319,94 394,20 103,08

MU2016 31,23 2,16 1799,00 629,31 629,31 2798,81 415,31 82,26

MU2017 8,10 1,81 1991,20 1038,60 1038,60 2812,64 857,60 95,19

Arsenal2013 -16,40 3,83 1600,00 854,40 854,40 946,52 649,40 113,59

Arsenal2014 -12,91 4,01 1500,00 747,60 747,60 343,89 553,60 112,95

Arsenal2015 -16,20 4,33 1550,00 611,81 611,81 382,52 454,81 110,08

Arsenal2016 -21,17 4,07 1800,00 762,25 762,25 374,36 580,25 105,26

Arsenal2017 2,71 4,61 1900,00 752,21 752,21 367,62 570,21 105,19

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Wyniki korelacji rang Spearmana

Zmienne
Wartości korelacji rang Spearmana R*

EVA VAIC MV cBV IC (MV-
cBV)

Mult- 
Value FV UEFA 

points

EVA 1,00 0,04 0,16 0,04 0,08 0,33 0,13 -0,42

VAIC  1,00 -0,30 -0,39 0,02 -0,76 -0,16 0,08

MV   1,00 0,28 0,60 0,37 0,12 -0,64

cBV    1,00 -0,55 0,38 0,94 0,36

IC (MV-cBV)     1,00 -0,03 -0,66 -0,89

Mult-Value      1,00 0,30 -0,22

FV       1,00 0,41

UEFA points        1,00 

*  Zaznaczone na czerwono wartości są istotne dla p<0,05.

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 1. Mapa rozrzutu korelacji MV (w milionach GBP) z UEFA points.
Źródło: opracowanie własne.
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wiające i pozwala na postawienie pytań badawczych na przyszłość, czy i dlaczego 
rynek obniża wycenę klubu wraz ze wzrostem osiągnięć sportowych. Może to wyni-
kać z dwóch przyczyn o których pisał już Markham [2013] w swojej pracy, że wycena 
klubów na giełdzie papierów wartościowych jest ograniczona i nieefektywna przez 
niską płynność finansową. Drugi argument dotyczył zjawiska inflacji wynagrodzeń 
i wydatków na transfery wraz z osiąganymi sukcesami sportowymi i wpływami fi-
nansowymi klubów sportowych w Anglii.

Wykres 2 prezentujący zależność wyceny wartości dodanej kapitału intelektual-
nego od wyceny klubu metodą wieloczynnikową, mimo dobrej korelacji w całej pró-
bie pokazuje, że jeśli przyjrzymy się zależności dla wybranego klubu, niekoniecznie 
będzie można tą zależność potwierdzić, widać to szczególnie po rozrzucie danych 
dotyczących klubu Manchester United (MU). 

Podsumowanie
Na bazie przeprowadzonych badań nie można ostatecznie potwierdzić, że wybra-
ne metody wyceny wartości dodanej zastosowane w klubach sportowych są silnie 
zależne od wyników sportowych, czy wykazują co najmniej dobrą zależność wobec 
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siebie. Nawet dobrze skorelowana para dwóch zmiennych tj. VAIC oraz MultValue 
przy analizie wykresu rozrzutu poddaje w wątpliwość istnienie takiej korelacji w ra-
mach klubów. Żeby ostatecznie odrzucić lub potwierdzić to założenie konieczne by-
łoby przeprowadzenie analizy korelacji wewnątrz wybranych klubów angielskich, 
ale w znacznie dłuższym szeregu czasowym. Potwierdza to podobne wnioski osią-
gnięte w innych badaniach nad wyceną kapitału intelektualnego. Badania te [Pere-
chuda 2016] podkreślają, że należy być ostrożnym w analizowaniu próby złożonej 
z klubów z różnych rozgrywek piłkarskich. Badanie może być obarczone trudnością 
interpretacyjną nawet na próbie klubów w ramach jednej ligi, ponieważ podlegają 
one różnym uwarunkowaniom zewnętrznym i wewnętrznym, takim jak inny poziom 
i źródła finansowania, odmienna strategia pozyskiwania zawodników, struktura 
przychodów itp.
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Załączniki

Tabela 3. Wyniki korelacji rang Spearmana z istotnością p i statystyką t

Pary zmiennych
Spearman R* 

Valid 
N

Spearman 
R t (N-2) p-value

EVA & VAIC 10 0,04 0,12 0,91

EVA & MV 10 0,16 0,47 0,65

EVA & cBV 10 0,04 0,12 0,91

EVA & IC(MV-cBV) 10 0,08 0,22 0,83

EVA & MultValue 10 0,33 1,00 0,35

EVA & FV 10 0,13 0,36 0,73

EVA & UEFA points 10 -0,42 -1,30 0,23

VAIC & EVA 10 0,04 0,12 0,91
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Tabela 3. Wyniki korelacji rang Spearmana z istotnością p i statystyką t

Pary zmiennych
Spearman R* 

Valid 
N

Spearman 
R t (N-2) p-value

VAIC & MV 10 -0,30 -0,88 0,40

VAIC & cBV 10 -0,39 -1,21 0,26

VAIC & IC(MV-cBV) 10 0,02 0,05 0,96

VAIC & MultValue 10 -0,76 -3,28 0,01

VAIC & FV 10 -0,16 -0,47 0,65

VAIC & UEFA points 10 0,08 0,22 0,83

MV & EVA 10 0,16 0,47 0,65

MV & VAIC 10 -0,30 -0,88 0,40

MV & cBV 10 0,28 0,84 0,43

MV & IC(MV-cBV) 10 0,60 2,12 0,07

MV & MultValue 10 0,37 1,13 0,29

MV & FV 10 0,12 0,33 0,75

MV & UEFA points 10 -0,64 -2,33 0,05

cBV & EVA 10 0,04 0,12 0,91

cBV & VAIC 10 -0,39 -1,21 0,26

cBV & MV 10 0,28 0,84 0,43

cBV & IC(MV-cBV) 10 -0,55 -1,87 0,10

cBV & MultValue 10 0,38 1,17 0,28

cBV & FV 10 0,94 7,75 0,00

cBV & UEFA points 10 0,36 1,08 0,31

IC(MV-cBV) & EVA 10 0,08 0,22 0,83

IC(MV-cBV) & VAIC 10 0,02 0,05 0,96

IC(MV-cBV) & MV 10 0,60 2,12 0,07

IC(MV-cBV) & cBV 10 -0,55 -1,87 0,10

IC(MV-cBV) & MultValue 10 -0,03 -0,09 0,93

IC(MV-cBV) & FV 10 -0,66 -2,49 0,04

IC(MV-cBV) & UEFA points 10 -0,89 -5,55 0,00

MultValue & EVA 10 0,33 1,00 0,35

Tabela 3. ciąg dalszy
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Tabela 3. Wyniki korelacji rang Spearmana z istotnością p i statystyką t

Pary zmiennych
Spearman R* 

Valid 
N

Spearman 
R t (N-2) p-value

MultValue & VAIC 10 -0,76 -3,28 0,01

MultValue & MV 10 0,37 1,13 0,29

MultValue & cBV 10 0,38 1,17 0,28

MultValue & IC(MV-cBV) 10 -0,03 -0,09 0,93

MultValue & FV 10 0,30 0,88 0,40

MultValue & UEFA points 10 -0,22 -0,65 0,53

FV & EVA 10 0,13 0,36 0,73

FV & VAIC 10 -0,16 -0,47 0,65

FV & MV 10 0,12 0,33 0,75

FV & cBV 10 0,94 7,75 0,00

FV & IC(MV-cBV) 10 -0,66 -2,49 0,04

FV & MultValue 10 0,30 0,88 0,40

FV & UEFA points 10 0,41 1,26 0,24

UEFA points & EVA 10 -0,42 -1,30 0,23

UEFA points & VAIC 10 0,08 0,22 0,83

UEFA points & MV 10 -0,64 -2,33 0,05

UEFA points & cBV 10 0,36 1,08 0,31

UEFA points & IC(MV-cBV) 10 -0,89 -5,55 0,00

UEFA points & MultValue 10 -0,22 -0,65 0,53

UEFA points & FV 10 0,41 1,26 0,24

*  zaznaczone na czerwono korelacje są istotne z p <0,05000.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. ciąg dalszy
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Value Added Coefficients as a measure of effectiveness in professional football 
clubs – Case analysis of Manchester United and Arsenal London
S U M M A R Y
Nowadays, football is the most popular game around the world, and especially the Premier 
League is one of the most spectacular League in European countries, which is why the study 
was selected and done on the example of Manchester United and Arsenal football clubs. 
Football is characterized by large money transfers and a high level of market value. The aim of 
the article is to assess the impact of added value on the effectiveness of football clubs. Due to 
the specificity of the clubs’ activities, in this paper was studied has the added value the potential 
to measure change of efficiency and increase of the profits. The field of development is 
intellectual property, especially human capital: knowledge, skills, experience and qualification. 
It is necessary to focus on such factors. The study in a given article was based on the EVA, VAIC 
and Markham methods.

Keywords: football, EVA, VAIC, value

Wartość dodana jako miernik efektywności w profesjonalnych klubach  
piłkarskich – analiza przypadków Manchester United i Arsenal Londyn
S T R E S Z C Z E N I E
W obecnych czasach piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportową na całym 
świecie, a zwłaszcza liga angielska jest jedną z najbardziej oglądalnych lig w krajach europej-
skich, dlatego do badań zostały wybrane przykłady klubów piłkarskich Manchester United 
i Arsenal Londyn. Piłka nożna charakteryzuje się dużymi przepływami pieniężnymi i wyso-
kim poziomem wartości rynkowej. Celem tego artykułu jest ocena wpływu wartości dodanej 
na efektywność działalności klubów piłkarskich. W pracy badano również czy w związku ze 
specyfiką działalności klubów, wartość dodana posiada potencjał do pomiaru efektywności 
działań i pomiaru rentowności. Dziedziną wartą podkreślenia w prowadzonych badaniach 
jest własność intelektualna, szczególnie kapitał ludzki: wiedza, umiejętności, doświadczenia 
i kwalifikacje. Niezbędne jest skupienie się w badaniach na tych czynnikach. Badanie w danym 
artykule zostało przeprowadzone na podstawie metod EVA, VAIC i metody Markhama.

Słowa kluczowe: piłka nożna, EVA, VAIC, wartość 


