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Măsurarea activelor generatoare 

de cunoştinţe 
 
 

1. Introducere 
 

ranziţia celor mai multe dintre naţiunile 
dezvoltate şi în curs de dezvoltare către 
economiile bazate pe cunoştinţe a condus la 

înţelegerea rolului important al cunoştinţelor pentru 
creşterea economică. Astfel, în timp ce economiştii încearcă 
să capitalizeze cunoştinţele încorporate în mintea 
angajaţilor, proiectanţii de sisteme informaţionale încearcă 
să capteze cunoştinţele în tehnologii bazate pe baze de date 
şi programe logice. 

În [Malhotra, 2003], se arată că analiza modelelor 
existente de măsurare a cunoştinţelor ca active pune în 
evidenţă faptul că, în ciuda abundenţei unor astfel de 
modele de măsurare, există o nevoie acută de conectare a 
procesului de măsurare a cunoştinţelor ca active cu 
managementul lor. Aplicarea oricărei metodologii de 
măsurare a cunoştinţelor necesită înţelegerea legăturilor 
cauzale dintre intrări, procese, ieşiri şi rezultate. Înţelegerea 
modului în care indicatorii de performanţă ai unui sistem 
direcţionează acţiunile specifice şi comportamentul pentru 
obţinerea rezultatelor dorite stă la baza dezvoltării şi 
implementării unor modele utile de măsurare a 
cunoştinţelor ca active intangibile. 

Măsurarea cunoştinţelor ca active se referă la 
evaluarea, creşterea, monitorizarea şi conducerea succesului 
în afaceri printr-un număr din ce în ce mai mare de factori 
intangibili. În contextul activelor de cunoştinţe, cunoştinţele 
reprezintă partea colectivă a activelor intangibile, care poate 
fi identificată şi este măsurabilă. Această interpretare a 
cunoştinţelor este diferită de noţiunea de cunoştinţe, [Luban 
şi Breazu, 2000], ca şi cunoaştere şi învăţare, care se referă 
la modul în care organizaţiile achiziţionează, distribuie şi 
utilizează cunoştinţele – fiind sprijinită sau stânjenită de 
tehnologie şi procesele organizaţionale. În contrast, activele 
care produc cunoştinţe se referă la aspectele identificabile 
ale unei organizaţii care, deşi intangibile, pot fi considerate 
că adaugă un anumit tip de valoare organizaţiei. 

Din punct de vedere istoric, intangibilele au fost 
clasificate ca şi „goodwill”, iar capitalul intelectual ca o 
parte din „goodwill”. O serie de lucrări mai recente propun 
clasificarea capitalului intelectual în capital extern (legat de 
relaţiile cu clenţii), capital intern sau structural şi capital 
uman [Sveiby, 1997; Ross et al., 1997; Edvison şi Sulivan, 
1996; Edvinson şi Malone, 1997]. Cu toate acestea, 
contabilitatea tradiţională nu pun în evidenţă aceste noi 
intangibile ale unei organizaţii. Această problemă a devenit 
subiect de cercetare la nivel mondial. Există astăzi o 
mulţime de modele de măsurare a intangibilelor la nivel  

de firmă, care încearcă să sintetizeze aspectele financiare cu 
aspectele care generează valoare ne-financiară. Cele mai 
multe dintre aceste modele consideră capitalul intelectual ca 
ceva ce nu este vizibil, care include valoarea incorporată în 
iscusinţa angajaţilor, în procesele unei organizaţii şi în 
relaţiile sale cu clienţii. În [Malhotra, 2003] aceste modele 
sunt grupate în patru categorii: modele bazate pe metoda 
scorurilor, modele bazate direct pe componente ale 
capitalului intelectual, modele bazate pe capitalizarea pieţei 
(valoarea de piaţă a firmei) şi metode bazate pe 
randamentul activelor. 

În continuare, va fi prezentată o descriere sumară a 
celor mai cunoscute modele din literatura de specialitate, 
însoţită de o analiză comparativă a calităţilor şi limitelor 
acestora. 

 
2. Modele bazate pe scoruri 
 
2.1 Skandia Navigator 
 
Skandia este considerată prima companie mare care 

a făcut un efort susţinut pentru măsurarea activelor bazate 
pe cunoştinţe [Bontis, 2000; Malhotra, 2003]. În 1985, 
Skandia a realizat primul său raport asupra capitalului 
intelectual, iar în 1994 a devenit prima companie care a 
adăugat la raportul său financiar tradiţional un raport 
referitor la capitalul intelectual. Ulterior, preocupările 
acestei companii pentru măsurarea activelor bazate pe 
cunoştinţe au fost legate şi de conceptualizarea valorii şi 
performanţei organizaţionale. Modelul Skandia Navigator 
definit de Edvinson şi Malone în 1997, împarte capitalul 
intelectual în capital uman şi capital structural. 

Capitalul uman include cunoştinţe combinate, 
iscusinţa, creativitatea, inventivitatea şi abilitatea fiecărui 
angajat al unei firme de a realiza activităţile curente. De 
asemenea, el include valorile firmei, cultura şi filozofia 
acesteia. 

Capitalul structural include echipamentul hardware, 
sistemele software, bazele de date, structura 
organizaţională, brevetele, mărcile comerciale şi orice poate 
constitui suport pentru productivitatea angajaţilor unei 
firme. De asemenea, capitalul structural include şi relaţiile 
dezvoltate cu clienţii importanţi. 

Capitalul intelectual este suma dintre capitalul uman 
şi capitalul structural şi cuprinde experienţa aplicată, 
tehnologia organizaţiei, relaţiile cu clienţii şi iscusinţa 
profesională care îi oferă companiei Skandia un avantaj 
competitiv pe piaţă. 

T
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Rapoartele realizate de Skandia utilizează 91 de 
indicatori noi pentru capitalul intelectual, plus 73 de 
indicatori tradiţionali. Aceşti indicatori sunt structuraţi în 
cinci grupe: financiari (venit/angajat; venitul de la clienţii 
noi / venitul total; profitul rezultat din afaceri noi), clienţi 
(zile de vizită la clienţi; raportul dintre numărul contactelor 
de vânzare şi numărul de vânzări încheiate, raportul dintre 
numărul de clienţi câştigaţi şi numărul de clienţi pierduţi), 
proces (număr de calculatoare/număr de angajaţi, 
capacitatea de calcul, timpul de procesare), reînnoire şi 
dezvoltare (indexul de satisfacţie al angajatului, cheltuielile 
de instruire/cheltuielile administrative, vârsta medie a 
brevetelor), umană (manageri studii superioare, fluctuaţia 
anuală a angajaţilor). Modelul Skandia Navigator a fost 
deja aplicat pentru evaluarea activelor bazate pe cunoştinţe 
la nivelul unor naţiuni sau al unor regiuni naţionale 
[Malhotra, 2000]. 

 
2.2 Modelul scorului echilibrat 
 
În 1992, în revista Harvard Business Review, a părut 

un articol [Kaplan şi Norton, 1992], care introducea 
modelul scorului echilibrat sau Balanced Scorecard ca o 
modalitate de a comunica planurile strategice. Cu acest 
model, companiile pot evalua patru domenii: financiar 
(profitabilitatea, cash flow-ul, comenzile primite), 
strategiile pentru clienţi (păstrarea clienţilor, satisfacţia 
clienţilor, cota de piaţă, relaţiile cu clienţii), iniţiativele din 
procesul intern (durata ciclului de producţie, indexul de 
calitate, productivitatea) şi activităţile de învăţare şi creştere 
(inovaţiile, ponderea produselor noi, nivelul de calificare, 
aplicarea rezultatelor cercetării şi dezvoltării). Modelul 
scorului echilibrat, sau Balanced Scorecard, încearcă să 
echilibreze abordarea contabilă tradiţională prin indicatori 
care se referă la inovaţie şi învăţare, îmbunătăţirea 
procesului de afaceri, relaţiile cu clienţii şi crearea valorii în 
termeni financiari şi ne - financiari. Astfel, acest model 
transpune misiunea şi strategia unei organizaţii într-un set 
de indicatori de performanţă pentru managementul strategic 
şi pentru măsurarea activelor bazate pe cunoştinţe. 

Modelul Balanced Scorecard a devenit unul din cele 
mai cunoscute instrumente pentru dezvoltarea indicatorilor 
de măsurare şi management al cunoştinţelor şi a fost aplicat 
în sute de organizaţii din diferite sectoare economice. Cu 
toate acestea, există critici care consideră acest model prea 
rigid, iar categoriile sale prea limitate. 

 
2.3 Monitorizarea activelor intangibile 
 
Karl Erik Sveiby, 1997, propune un cadru 

conceptual bazat pe trei familii de intangibile: structura 
externă (relaţiile cu clienţii şi furnizorii), structura internă 
(managementul organizaţiei, structura legală, sistemele 
manuale, atitudinile, cercetarea – dezvoltarea, sistemele 
software) şi competenţa individuală (educaţia, experienţa). 
În acest model conceptual, Sveiby identifică trei tipuri de 
indicatori: de creştere şi reînnoire, de eficienţă şi de 
stabilitate pentru fiecare din cele trei familii de intangibile. 

Pentru a măsura intangibilele structurii externe, 
indicatorii de tip creştere şi reînnoire includ profitabilitatea 
pe client şi creşterea organică; indicatorii de eficienţă se 
referă la indexul de satisfacţie al clientului, indexul clienţi  
atraşi/clienţi pierduţi, vânzările pe client; indicatorii de 

stabilitate includ ponderea consumatorilor mari, structura 
de vârstă, ponderea clienţilor fideli, frecvenţa repetării 
comenzilor. 

Pentru a măsura intangibilele structurii interne, 
indicatorii de tip creştere şi reînnoire includ investiţiile în 
structura internă, investiţiile în sisteme de prelucrare a 
informaţiei, influenţa clienţilor asupra structurii interne; 
indicatorii de eficienţă se referă la ponderea angajaţilor de 
bază, vânzările pe angajat; indicatorii de stabilitate includ 
vârsta organizaţiei, fluctuaţia personalului de bază, 
proporţia noilor angajaţi etc. 

Pentru a măsura competenţa profesională, indicatorii 
de tip creştere şi reînnoire includ vechimea în profesie, 
nivelul educaţiei, costul instruirii şi educării, schimbarea 
profesiei, competenţa de a atrage clienţi; indicatorii de 
eficienţă se referă la ponderea profesioniştilor în companie, 
efectul de pârghie al profesioniştilor, valoarea adăugată pe 
profesionist; indicatorii de stabilitate includ vârsta medie, 
ponderea seniorilor, fluctuaţia profesioniştilor etc. 

În [Bontis, 2000] se arată că Sveiby a realizat un 
program de instruire TANGO Simulation pentru a ajuta 
managerii să înţeleagă modul de aplicare a modelului de 
monitorizare a activelor intangibile. 

 
2.4 Indexul capitalului intelectual  
 
Indexul capitalului intelectual sau IC-Index propune 

înlocuirea indicatorilor individuali cu un singur index şi 
încearcă să coreleze modificările capitalului intelectual cu 
modificările valorii de piaţă a firmei [Roos et al., 1997]. 
Indexul se bazează pe indicatorii referitori la capitalul 
relaţiilor, capitalul uman, capitalul de infrastructură şi 
capitalul inovativ. Valoarea lui IC-Index depinde de 
evaluarea subiectivă a acestor indicatori şi de alegerea 
ponderilor. Cu toate acestea, IC-Index oferă managerilor 
posibilitatea de a înţelege efectele unei anumite strategii 
asupra capitalului său intelectual şi să compare două 
variante pentru a înţelege care din ele este preferabilă din 
punct de vedere al capitalului intelectual. 

 
2.5 Calităţile şi limitele modelelor bazate  

pe scoruri 
 
Din modelele bazate pe metoda scorurilor/ 

punctajelor, (prin care diferite componente ale activelor 
intangibile sau ale capitalului intelectual sunt identificate şi 
sunt apreciate sub forma unor scoruri) nu rezultă estimaţii 
în unităţi monetare ale activelor intangibile. Aceste modele 
pot fi relevante pentru dezvoltarea modelelor pentru 
măsurarea activelor bazate pe cunoştinţe la nivel naţional, 
în vederea stabilirii strategiilor de dezvoltare social-
economice şi umane. 

Calităţi. Aceste modele determină indicatori 
calculaţi pe baza resurselor existente, a proceselor şi 
rezultatelor. Prin urmare, ele pot ajuta la detectarea şi 
corectarea erorilor dintre intrări şi procese, pe de o parte, şi 
ieşiri şi rezultate, pe de altă parte. Indicatorii încearcă să 
utilizeze nuanţele contextuale pentru a îmbogăţi analiza 
datelor care poate sta la baza elaborării unor politici 
corespunzătoare de dezvoltare. 

Limite. Influenţele contextuale care facilitează 
formularea unor politici corectoare pot împiedica realizarea 
unor comparaţii între diferite rezultate. 
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3 Modele bazate pe componente ale capitalului 
intelectual 

 
3.1 Broker-ul tehnologic 
 

Modelul broker tehnologic sau Technology Broker a 
fost propus de Annie Brooking în 1996 şi determină 
valoarea în unităţi monetare a capitalului intelectual, definit 
ca un amalgam format din patru componente: activele de 
piaţă, activele umane, proprietatea intelectuală şi activele de 
infrastructură. Activele de piaţă sunt formate din 
intangibile, ca mărcile comerciale, clienţii, comenzile 
primite, canalele de distribuţie, contractele sau acordurile 
de tip licenţa sau franciză. Activele centrate pe om sunt 
formate din expertiza colectivă, creativitatea şi capacitatea 
de rezolvare a problemelor, leadership, abilităţile 
antreprenoriale şi manageriale ale angajaţilor firmei. 
Proprietatea intelectuală se referă la mecanismul legal 
pentru protejarea unor active ale firmei, know-how, 
secretele comerciale, drepturile de autor, brevete etc. 
Activele de infrastructură cuprind tehnologiile, 
metodologiile şi procesele care permit organizaţiei să 
funcţioneze, inclusiv cultura organizaţiei, metodologiile de 
evaluare a riscului, metodele pentru managementul forţelor 
de vânzare, structura financiară, bazele de date şi sistemele 
de comunicare. Modelul face, mai întâi, o analiză 
diagnostic pe baza răspunsurilor la 20 de întrebări. Cu cât 
numărul răspunsurilor afirmative la acest test este mai mic, 
cu atât mai mult este necesară fortificarea capitalului 
intelectual al firmei. În acest scop, se realizează un audit al 
capitalului intelectual, care include 178 de întrebări 
referitoare la cele patru categorii de capital intelectual. 
După realizarea auditului, modelul propune trei metode de 
calcul a valorii monetare a capitalului intelectual identificat 
prin audit: metoda costului, metoda valorii de piaţă, metoda 
bazată pe venit. 

 Se consideră că există multe asemănări între 
întrebările de audit de tip Technology Broker, care sunt de 
natură subiectivă, şi indicatorii modelului Skandia care sunt 
de natura obiectivă. Dificultatea importantă în metoda 
Technology Broker constă în faptul că trebuie efectuată 
trecerea de la rezultatele calitative ale chestionarului la 
valoarea monetară a activelor. 

 
3.2 Modelul bazat pe ponderea brevetelor citate 
 
În [Bontis, 2000] se arată că este necesară distincţia 

dintre numărul de brevete şi numărul de citări sau utilizări 
ale brevetelor. Astfel, s-a observat că o citare a unui brevet 
conduce la creşterea cu 3-4% a valorii de piaţă a firmei care 
deţine brevetul respectiv. 

 
3.3 Alte modele de evaluare bazate  

pe componente ale capitalului intelectual 
  
În literatura referitoare la capitalul intelectual există 

şi alte modele de evaluare. Modelul denumit Inclusive 
Valuation Methodology, [McPherson, 2001], determină 
valoarea totală ca sumă a capitalului intelectual şi cash 
flow-ul companiei. Modelul denumit The Value Explorer, 

[Malhotra, 2003], evaluează talentul, abilităţile şi 
cunoştinţele tacite, valorile colective şi normele, tehnologia 
şi cunoştinţele explicite, procesele primare şi de 
management. Modelul Intellectual Asset Valuation 
[Sullivan, 2000], oferă o metodologie de evaluare a valorii 
proprietăţii intelectuale. 

 

3.4 Calităţile şi limitele modelelor bazate  
pe componente ale capitalului intelectual 

  

Aceste modele estimează valoarea monetară a 
activelor intangibile prin identificarea diferitelor 
componente. Aceste modele au o aplicabilitate limitată 
pentru evaluarea aspectelor specifice capitalului intelectual 
şi a activelor bazate pe cunoştinţe. Dacă este necesară 
determinarea unui indicator sinteză, aceste modele pot fi 
utilizate în combinaţie cu metode bazate pe scoruri. 

Calităţi. Aceste metode permit evaluarea separată a 
diferitelor componente ale capitalului intelectual. Ele pot 
oferi o descriere a întregii bogăţii intelectuale a unei 
organizaţii. 

Limite. Indicatorii sunt specifici diferitelor 
organizaţii, ceea ce îngreunează compararea lor. Furnizând 
un volum mare de date financiare şi ne-financiare, aceste 
modele presupun un efort mare de analiză. 

 

4 Modele bazate pe capitalizarea pieţei 
 

4.1 Modelul bazat pe valoarea de piaţă  
şi valoarea contabilă 

  

Acest model, [Stewart, 1997], se bazează pe 
diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contabilă. Prin 
urmare, premisa de bază este aceea că valoarea de piaţă 
reprezintă valoarea adevărată a companiei, deoarece include 
atât activele tangibile, cât şi capitalul intelectual. Acest 
model este, în general, acceptat în contabilitate şi este uşor 
de aplicat. 

 

4.2 Modelul bazat pe indicatorul q al lui Tobin 
  
Acest model [Stewart, 1997], se aseamănă cu 

modelul bazat pe valoarea de piaţă şi valoarea contabilă, cu 
deosebirea că valoarea contabilă este înlocuită cu costul 
activelor tangibile. Se consideră că o companie cu 
indicatorul q mai mare decât 1 şi mai mare decât indicatorul 
q al unei companii concurente, va realiza un profit mai 
mare, acest avantaj fiind atribuit capitalului său intelectual. 

 

4.3 Calităţile şi limitele modelelor bazate  
pe capitalizarea pieţei 

 
Modelele bazate pe capitalizarea pieţei determină 

capitalul intelectual ca diferenţă între capitalizarea de piaţă 
a firmei şi capitalul sub formă de acţiuni al acţionarilor. 

Calităţi. Sunt utile pentru a ilustra valoarea 
financiară a capitalului intelectual şi pentru compararea 
firmelor din aceeaşi industrie. 

Limite. Nu conţin informaţii despre componentele 
care contribuie la formarea capitalul intelectual. Din cauza 
exprimării exclusive în unităţi monetare, oferă numai o 
perspectivă parţială asupra activelor bazate pe cunoştinţe. 
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5 Modele bazate pe randamentul activelor 
 

5.1  Valoarea economică adăugată 
 

Acest model a fost introdus de Stern Stewart, 
[Stewart, 1997] ca o măsură globală a performanţei pe baza 
unor variabile care includ bugetul de capital, planul 
financiar, scopurile propuse şi compensaţiile stimulative 
pentru orice modalitate prin care valoarea companiei poate 
fi mărită sau redusă. Valoarea economică adăugată este dată 
de diferenţa dintre valoarea vânzărilor nete şi suma 
cheltuielilor de operare, taxe şi capitalul investit. Valoarea 
economică adăugată este considerată un indicator surogat al 
capitalului intelectual, deoarece nu arată care este 
contribuţia specifică a capitalului intelectual la realizarea 
indicatorilor de performanţă ai firmei. Se poate afirma 
numai că modificarea valorii economice adăugate reflectă 
un capital productiv sau nu. 

 
5.2 Valoarea calculată a intangibilelor 
 

Acest model, denumit şi Calculated Intangible 
Value, [Stewart, 1997] calculează profitul suplimentar 
obţinut pe baza activelor fizice şi apoi utilizează această 
valoare ca bază pentru determinarea părţii din profit care 
poate fi atribuită activelor intangibile. Acest model poate fi 
folosit ca un indicator al profitabilităţii investiţiilor în 
activele care generează cunoştinţe. 

 
5.3 Coeficientul valorii intelectuale adăugate 
 

Acest model, [Pulic, 1997], determină câtă valoare 
creează şi cât de eficient este capitalul intelectual, utilizând 
trei componente majore: capitalul angajat, capitalul uman şi 
capitalul structural. 

 
5.4 Calităţile şi limitele modelelor bazate  

pe capitalizarea pieţei 
  

Aceste modele se bazează pe randamentul activelor, 
calculat prin împărţirea veniturilor firmei înainte de plata 
taxelor la media activelor tangibile. 

Calităţi. Aceste modele sunt utile pentru evaluarea 
valorii financiare a capitalului intelectual. Ele sunt 
construite pe baza contabilităţii tradiţionale şi, deci. sunt 
uşor de acceptat. 

Limite. Nu conţin informaţii despre elementele care 
contribuie la formarea capitalului intelectual. Accentul pus 
pe valoarea exprimată în unităţi monetare oferă o 
perspectivă parţială de analiză. Nu sunt potrivite pentru o 
abordare globală a dezvoltării social - economice şi umane 
în societatea bazată pe cunoştinţe. 

 
6 Concluzii 
 
Se poate constata că primele cercetări în domeniul 

evaluării activelor generatoare de cunoştinţe şi a 
capitalului intelectual au pus accentul pe definiţii şi 
clasificări. Este interesant faptul că multe modele au 
construcţii şi măsuri asemănătoare, dar au denumiri 
diferite. Poate că o schimbare spre bine va permite 
dezvoltarea în continuare a acestui domeniu şi va apărea 
dorinţa creării unor modele valide şi generalizabile, astfel 
ca un set comun de definiţii să poată fi utilizate de toţi 
cercetătorii. 

Este necesar să fie menţionat faptul că lucrarea nu 
are caracter exhaustiv. Există numeroase modele care au 
fost prezentate la multe conferinţe la care nu s-a făcut 
referire. De asemenea, există foarte multe modele 
proiectate pentru anumite organizaţii. 

Modelele de management şi măsurare a 
cunoştinţelor pot servi în diferite moduri scopurilor 
specifice ale diferitelor organizaţii. Unele organizaţii pot 
folosi modelele de măsurare, ca şi analize - diagnostic 
pentru evaluarea progresului, altele le pot folosi pentru 
ierarhizarea proiectelor de investiţii sau pentru a obţine un 
sprijin politic pentru un anumit program. 

 
 
 

Prof. univ. dr. Florica LUBAN 
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