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ANALIZA FINANSOWA W ORGANIZACJI
INTELIGENTNEJ
FINANCIAL ANALYSIS IN INTELLIGENT
ORGANIZATION
DOI: 10.15611/pn.2015.388.37
Streszczenie: Głównym celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie zmiany
w analizie finansowej determinuje organizacja inteligentna, której najważniejszym zasobem
jest wiedza? Organizacja inteligentna to organizacja zdolna do dopasowywania się do otoczenia jej działalności, do spodziewanych rezultatów lub ich braków itp., co powoduje wzrost
efektywności jej działania. Jest to związane nie tylko z koniecznością pomiaru, wyceny zasobów wiedzy, ale także z wymaganiem dokonania analizy efektywności zasobów wiedzy oraz
procesów zarządzania wiedzą w aspekcie kreowania wartości organizacji, co determinuje
zmiany w analizie finansowej organizacji.
Słowa kluczowe: analiza finansowa, wiedza, zarządzanie wiedzą, organizacja inteligentna.
Summary: The main aim of this article is to answer the question: what changes in the financial
analysis are determined by the intelligent organization which main asset is knowledge.
Intelligent organization is an organization which is able to adapt to the environment of its
business, the anticipated results or their lack etc., which increases its effectiveness. It is
associated not only with the necessity of measurement, valuation of knowledge, but also
with the requirement to analyze the effectiveness of knowledge and knowledge management
processes, in terms of creating value of the organization, which determines the changes in the
organization’s financial analysis.
Keywords: financial analysis, knowledge, knowledge management, intelligent organization.

1. Wstęp
Współcześnie zasoby wiedzy są jednym z najistotniejszych zasobów majątkowych
każdej organizacji gospodarczej. Zarządzanie tego rodzaju zasobem uzasadnia potrzebę działań w każdej organizacji gospodarczej, takich jak [Ludwiczyński 2003,
s. 389]:
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traktowanie zasobów wiedzy jako istotnego zasobu zarówno dla działań strategicznych, jak i operacyjnych w każdej organizacji,
•
identyfikacja zasobów wiedzy i ich pomiar,
•
pozyskiwanie wiedzy z otoczenia organizacji i tworzenie wiedzy w jej wnętrzu,
•
stymulowanie do dzielenia się wiedzą,
•
pozyskiwanie, gromadzenie, kodyfikowanie i transfer zasobów wiedzy,
•
pozbywanie się wiedzy „przestarzałej”,
•
szacowanie wartości zasobów wiedzy, kosztów jej pozyskania, transferu itp.,
•
tworzenie i wykorzystywanie narzędzi, metod, instrumentów, technologii niezbędnych do efektywnego zarządzania wiedzą.
„Zarządzanie wiedzą polega na pozyskiwaniu odpowiednich środków, wypracowaniu i sterowaniu wykorzystaniem warunków, metod i technik umożliwiających przebieg procesów związanych z uzyskiwaniem, kreowaniem, rozpowszechnianiem, składowaniem i zastosowaniem wiedzy” [Mikuła, Pietruszka-Ortyl 2003,
s. 6]. Tak więc proces zarządzania wiedzą polega na realizacji kluczowych funkcji
zarządzania ukierunkowanych na generowanie wiedzy i na tworzenie warunków do
jej efektywnego wykorzystania [Wiśniewska, Wiśniewski 2012, s. 339].
Dlatego w organizacjach inteligentnych konieczne są: wielowymiarowy pomiar
i wycena zasobów wiedzy, ocena efektywności wiedzy (zasobów wiedzy) oraz ocena efektywności procesu zarządzania wiedzą, w odniesieniu do wizji i strategii zarządzania wiedzą, spójnymi z wizją, misją, strategią i celami zarządzania w danej
organizacji.
Celem artykułu jest wskazanie (z użyciem metody dedukcyjnej, na podstawie
analizy literatury przedmiotu) głównych obszarów zmian w analizie finansowej
organizacji przyszłości – organizacji inteligentnej, zdeterminowanych specyfiką
zasobów wiedzy oraz modelem zarządzania wiedzą odmiennym dla każdej organizacji gospodarczej.
•

2. Organizacja inteligentna
Jak zauważa M. Brzeziński, w organizacjach przyszłości – organizacjach inteligentnych: „dynamiczne przenikanie się wiedzy i fragmentów przyjętego podejścia
w integracji strukturalnej ma na celu harmonizowanie czterech wymiarów środowiska wymiany wiedzy tak, aby zespoły twórcze w ramach zespołów procesowych
„oplatane” były przez sieciowe struktury, umożliwiające przepływy wiedzy, komunikację itp., dla integracji różnorodnych zadań i harmonizacji potencjału wiedzy”
[Brzeziński 2014, s. 46].
Organizacja inteligentna to taka, która opiera swoją filozofię działania na zarządzaniu wiedzą, dlatego jednym z kluczowych warunków osiągnięcia przez tego
typu organizację sukcesu jest umiejętność wytworzenia/nabycia odpowiedniej ilości i jakości wiedzy oraz zdolność jej wykorzystania i utrzymywania (zdolność do
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przystosowania się do otoczenia w oparciu o procesy uczenia się itp.) [Ginter, Kałuża 2013, s. 115].
Osiągnięcie „inteligentnego dostosowania” jest możliwe przez występowanie
czterech cykli w strukturze organizacji inteligentnej, takich jak: poznanie, adaptacja, innowacyjność i realizacja. Każdy z tych cykli to sieć wzajemnych sprzężeń
zachodzących pomiędzy atrybutami organizacji, którymi są: przyswajanie, zrozumienie, nauczanie, rozwiązywanie, komunikacja, myślenie, wartość, zachowanie,
wiedza [Penc 2008, s. 588].
Główne miejsce w organizacji inteligentnej zajmują wiedza i strategia zarządzania wiedzą specyficzną dla danej organizacji. Wychodząc od istoty zarządzania, za
B. Mikułą, można wyróżnić następujące podejścia do zarządzania wiedzą [Mikuła
2003]:
•
w sensie funkcjonalnym – jako proces realizacji funkcji zarządzania dotyczących zasobów wiedzy i zadań mających na celu rozwój oraz prawidłowe wykorzystanie tych zasobów (np. pozyskiwanie, identyfikacja, gromadzenie, selekcja,
przetwarzanie, kodyfikacja, formalizacja, strukturyzowanie, transfer, utrzymanie, ochrona, wykorzystanie wiedzy itp.),
•
w sensie procesowym – jako postępowania normujące i dyspozycyjne, których
celem jest stworzenie warunków sprawnej realizacji funkcji i zadań zarządzania
wiedzą (np. wdrożenie systemów organizacyjnych, przepisów, procedur, dokumentacji itp. dla optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem wiedzą),
•
w sensie instrumentalnym – jako proces odpowiedniego zastosowania instrumentów dla wspomagania przebiegu procesów z udziałem wiedzy (np. systemy
decyzyjne, system informacyjny, system motywacyjny, system controllingu itp.,
narzędzia jak np.: bazy danych, bazy wiedzy itp., metody: kaizen, burza mózgów
itp.),
•
w sensie instytucjonalnym – jako system stanowisk i zespołów ludzkich, które
realizują funkcje zarządzania dotyczące zasobów wiedzy, zadania z zakresu zarządzania wiedzą itp.

3. Pomiar wiedzy w organizacji inteligentnej
Należy podkreślić, że istnieje wiele definicji wiedzy. Wiedza może być traktowana
np. jako: „płynne połączenie doświadczenia, wartości, informacji o kontekście oraz
eksperckiego wglądu w jakieś zagadnienie, które zapewnia ramy dla oceny i włączania nowych doświadczeń i informacji” [Davenport, Prusak 2000, s. 5].
Należy zgodzić się z opinią, że traktowanie wiedzy jako kluczowego zasobu
organizacji gospodarczej powoduje konieczność zarządzania tym zasobem w celu
jego efektywnego wykorzystywania dla dobra organizacji, wzrostu jej wartości itp.,
co wymaga pomiaru zasobów wiedzy.
Według Probsta, Rauba i Romhardta zasoby wiedzy organizacji mogą być mierzone za pomocą takich miar ilościowych i jakościowych. Mogą być stosowane
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obiektywne (w pewnym stopniu) miary pośrednie, które oceniają nakłady poniesione na zasoby niematerialne (w tym wiedzę) – np. wydatki na szkolenia, liczba tych
szkoleń, wydatki w systemie motywacyjnym itp. lub miary subiektywne – ocena
formułowana przez np. użytkowników wiedzy (samoocena) bądź ekspertów. Wartość mierników może być wyrażona: w jednostkach naturalnych (czas, liczba szkoleń), wartościach procentowych (udział pracowników z wyższym wykształceniem),
miarach finansowych (wydatki na szkolenia) lub bezpośrednio za pomocą skal ocen
(np. ocena wymiarów kultury organizacyjnej, zadowolenie z pracy), które to miary
są przekształcane we współczynniki przy zastosowaniu określonych narzędzi ich
obiektywizacji (kryteriów, skal) [Olszewski 2011, s. 127-128].
Wiedza jest składnikiem kapitału intelektualnego. Wśród metod pomiaru kapitału intelektualnego najczęściej powoływane w literaturze przedmiotu to metody [Dominiak, Mercik, Szymańska 2012, s. 684]: oparte na kapitalizacji rynkowej,
oparte na zwrocie na aktywach, bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego,
kart punktowych. Metody pomiaru kapitału intelektualnego mają wady, takie jak:
nieuwzględnianie wszystkich lub niektórych elementów kapitału intelektualnego
[Dominiak, Mercik, Szymańska 2012, s. 685-686] oraz pomijanie, marginalizacja
miar jakościowych, nieuwzględnianie wskaźników procesu (wskaźników przyszłości), zbyt duża złożoność systemu, stosowanie wielu miar różnego rodzaju itp. [Purgał-Popiela 2005, s. 676].
Narzędziem wykorzystywanym w procesie pomiaru wiedzy może być audyt
wiedzy, którego celem jest lokalizowanie źródeł wiedzy w organizacji (wiedzy jawnej i ukrytej), gdyż niezbędne jest, aby organizacja wiedziała: jaką wiedzą dysponuje, jakiej wiedzy potrzebuje, gdzie się ona znajduje oraz jak mierzyć wiedzę – jakie
zachodzą zmiany w jej zasobach itp. Tworzone w wyniku audytu wiedzy „mapy
wiedzy” stanowią graficzne odwzorowanie wzajemnych zależności między istniejącymi w organizacji aktywami wiedzy, źródłami wiedzy i jej strukturami oraz
zastosowaniami i umożliwiają systematyzowanie nowych zasobów oraz powiązanie
zadań z aktywami niematerialnymi, będącymi w dyspozycji organizacji [Materska
2010, s. 21].

4. Tendencje w analizie finansowej organizacji inteligentnej
Zarządzanie przedsiębiorstwem jest nieustannym procesem podejmowania i realizacji różnorodnych decyzji. Jedną z metod ułatwiającą trafne podejmowanie decyzji
w organizacji gospodarczej jest analiza finansowa, która zajmuje się badaniem
i oceną efektywności działalności każdej organizacji.
W organizacji inteligentnej analiza finansowa jest zdeterminowana specyfiką
samej wiedzy i modelem zarządzania wiedzą, czyli procesem realizacji funkcji zarządzania (ciągłych i cyklicznych) koncentrującym się na zasobach wiedzy i funkcjach operacyjnych (pozyskiwanie wiedzy, tworzenie, przechowywanie itd.) oraz
na instrumentach powodujących usprawnienie przebiegów procesów z udziałem
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wiedzy i tworzenia interaktywnego otoczenia [Mikuła 2003, s. 36]. Dla realizacji
funkcji i zadań z zakresu zarządzania wiedzą w organizacji tworzony jest system
zarządzania wiedzą, rozumiany jako kompleks zasad, metod, środków, zbiorów informacji, ludzi i sieci wzajemnych powiązań, który pozwala przyjąć i realizować
strategie zarządzania wiedzą dla osiągnięcia celów organizacji [Mikuła 2005, s. 6].
Jak podkreśla W. Skoczylas: wdrażanie zarządzania wiedzą zmienia podejście
zarządzających i innych interesariuszy organizacji gospodarczej do analizy finansowej, bo dotyczy poszukiwania generatorów wartości, które w znacznej mierze
tkwią w zasobach wiedzy. Ukierunkowanie na przyszłość i rozszerzenie zakresu
pełnionych funkcji stwarza zapotrzebowanie na wskaźniki niefinansowe, które powinny umożliwiać pomiar ilości tych zasobów, ich wycenę i ocenę jakości, wzajemnych relacji i powiązań oraz efektywności ich wykorzystania. Wskaźniki te mogą
być podzielone według kryterium rodzaju zasobów i kryterium podejmowanych
działań i procesów [Skoczylas 2008, s. 178].
Należy zgodzić się ze stwierdzenie, że proces szacowania wartości wiedzy może
odnosić się do pomiaru i wyceny zmian, które zaszły w zasobach wiedzy organizacji oraz interpretacji i oceny tych zmian w kontekście zarządzania wiedzą [Probst,
Raub, Romhardt 2002, s. 254]. Jak podkreślają G. Gruszczyńska-Malec i M. Rutkowska, identyfikacja wskaźników i pomiar np. skuteczności zarządzania wiedzą
stanowi wyzwanie ze względu na wykorzystanie miar ilościowych i jakościowych,
jak np. wskaźniki skuteczności pozyskiwania, kreowania, transferu, zastosowania
wiedzy [Gruszczyńska-Malec, Rutkowska 2011, s. 22]. W praktyce wiele metod
pomiaru skuteczności zarządzania wiedzą odwołuje się do miar finansowych (np.
stopa zwrotu z inwestycji w szkolenia wewnętrzne, koszty zarządzania wiedzą itp.)
oraz jakościowych, jak np. badanie kompetencji, satysfakcji pracowników organizacji, co umożliwia ocenę działań podejmowanych w zakresie zarządzania wiedzą
(w obszarze procesowym, ludzkim i technologicznym) [Gruszczyńska-Malec, Rutkowska 2011, s. 22].
Jak zauważa T. Sitek, istotne jest przełożenie wartości zasobów wiedzy posiadanych zarówno przez pojedyncze jednostki w organizacji, jak i przez całą organizację, dla wzbudzenia i realizacji konkretnych działań. Działania związane z oceną
wiedzy powodują konieczność [Sitek 2011, s. 43-44]:
– pomiaru i wyceny zasobów wiedzy w sposób odpowiadający specyfice organizacji,
– stworzenia systemu monitorowania zmian zachodzących w procesach zarządzania wiedzą, np. w procesach lokalizowania, co jest zadaniem controllingu wiedzy,
– pomiaru nakładów np. na rozwój wiedzy, ocenę wyników; np. wielkość wydatków na szkolenia i badanie korzyści wynikających z ich przeprowadzenia (efektywność szkolenia itp.).
Probst, Raub i Romhardt nie precyzują praktycznych sposobów pomiaru wiedzy, np. dobrych praktyk, ale zakładają przyjęcie wskaźników pomiaru wiedzy
sklasyfikowanych w grupach takich jak [Probst, Raub, Romhardt 2002]: wskaźniki
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dotyczące stanu zasobów wiedzy organizacji, wskaźniki opisujące nakłady i procesy traktowane jako wymierne przejawy prób podejmowanych w celu zmodyfikowania zasobów wiedzy, wskaźniki służące do określenia wyników pośrednich i
efektów transferu rozwiązań, wskaźniki opisujące wyniki działalności.
Zadania controllingu zorientowanego na zarządzanie wiedzą – na etapie kontrolowania – dotyczą dostarczania narzędzi pozwalających: oceniać wartość zasobów
wiedzy oraz zmiany w tym zakresie, efektywność ich wykorzystania; mierzyć stopień realizacji celów zarządzania wiedzą; nadzorować zarządzanie wiedzą; mierzyć
oraz oceniać procesy tworzenia, przetwarzania, transferu oraz stosowania wiedzy,
w tym pomiar wartości i efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego [Jaworska 2013, s. 209].
L. Niemczyk proponuje użycie w analizie finansowej organizacji opartej na
wiedzy takich miar, jak: wskaźniki struktury i dynamiki aktywów kompetencyjnych, wskaźnik rentowności aktywów kompetencyjnych, stopień przychodowości
aktywów kompetencyjnych, stopień kosztochłonności aktywów kompetencyjnych
obliczonych na podstawie bilansu wiedzy (przy czym dyskusyjny jest sposób liczenia wartości aktywów kompetencyjnych, problem ich ujęcia w bilansie w aktywach,
pasywach lub aktywach i pasywach itp.) [Niemczyk 2014, s. 152-153].
Narzędziem wspomagającym analizę finansową w organizacji inteligentnej
może być audyt zarządzania wiedzą przeprowadzony zgodnie ze strukturą koncepcji zarządzania wiedzą specyficzną dla organizacji gospodarczej. Według klasyfikacji zaproponowanej przez Shannaka można zastosować w tym audycie, w trzech
obszarach: procesów, zasobów ludzkich i technologii informacyjnych – odpowiednie miary i wskaźniki skuteczności zarządzania wiedzą, dostosowane do specyfiki
strategii zarządzania wiedzą konkretnej organizacji [Shannak 2009, za: Gruszczyńska-Malec, Rutkowska 2011].

5. Zakończenie
Przytoczone w artykule opinie z literatury przedmiotu potwierdzają konieczność
ujęcia, pomiaru, wyceny, prezentacji i ujawniania w rachunkowości składnika kapitału intelektualnego, jakim jest wiedza.
W rachunkowości finansowej najistotniejszym problemem są przede wszystkim
pomiar i wycena tego składnika zasobów każdej organizacji gospodarczej. W artykule wskazano na metodę audytu wiedzy jako wspomagającą ten proces, gdyż jej
zastosowanie pozwala ograniczyć niepewność pomiaru i wyceny. Zgodnie bowiem
z poglądem Douglasa W. Hubbarda nieuchwytne wartości niematerialne można
mierzyć, bo jest to problem zmniejszenia niepewności w pomiarze i wycenie poprzez zastosowanie kolejnych metod obserwacji. Każda z obserwacji w nieznaczny
sposób redukuje wcześniejszy poziom niepewności [Hubbard 2010, s. 9].
Audyt wiedzy ma charakter analityczny, dlatego jego zasadniczym celem jest:
inwentarz wiedzy i określenie sposobów jej pomiaru. Analiza zasobów wiedzy po-
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lega przy tym na identyfikowaniu i lokalizowaniu zasobów wiedzy w całej organizacji, czyli na mierzeniu, indeksowaniu i kategoryzowaniu organizacyjnej wiedzy
ukrytej i jawnej. Należy zgodzić się z opinią A. Ujwary-Gil, że problemem jest
opracowanie narzędzia badawczego, które obniżyłoby poziom subiektywności uzyskanych wyników audytu wiedzy [Ujwary-Gil 2011]. Oprócz map wiedzy, które są
efektem audytu wiedzy, można wykorzystać dla zmniejszenia niepewności pomiaru
metody lokalizowania źródeł wiedzy, takie jak np.: macierze wiedzy, mapy zasobów
informacji (powstałe w audycie informacji), mapy źródeł wiedzy oraz topograficzne
mapy wiedzy.
Ponieważ wartość dodana w organizacji inteligentnej wynika z efektywności
wykorzystania wiedzy, dlatego w analizie finansowej organizacji inteligentnej należy wykorzystać metodę audytu zarządzania wiedzą oraz controlling wiedzy. Jest to
związane z problemem różnic między efektywnością gromadzenia wiedzy a efektywnością jej zastosowania. Trudności w procesie tworzenia systemu pomiarowego
zarządzania wiedzą dotyczą ustalenia obszarów, miar i wskaźników skuteczności
zarządzania wiedzą dostosowanych do specyfiki strategii zarządzania wiedzą konkretnej organizacji.
W aspekcie nadmiaru informacji, a równocześnie braku odpowiedniej wiedzy
w organizacjach inteligentnych należy stwierdzić konieczność stosowania w zarządzaniu wiedzą podejścia szczupłego zarządzania (lean management).
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