
53

ROLUL CAPITALULUI INTELECTUAL ÎN SOCIETATEA
CUNOA TERII

Denisa-Elena Parpandel1

Rezumat: În societatea cunoa terii, organiza iile se afl într-o continu schimbare i transformare,
iar un factor cheie al acestor schimb ri îl constituie capitalul intelectual, considerat unul dintre cele mai
critice, dar în acela i timp strategice valori de care dispune o organiza ie.

Analiza capitalului intelectual i a societ ii cunoa terii, în ultimele decenii ap reau cu prec dere în
cadrul companiilor private, în prezent se manifest un interes crescut în toate domeniile de activitate.

Scopul acestei lucr ri este a eviden ia, importan a capitalului intelectual, ca surs a inov rii i
înnoirii, folosit pentru a crea un avantaj competitiv, organiza iilor în era cunoa terii, unde omul trebuie s
se bazeze pe intelect, intui ie i creativitate.

Lucrarea de fa se constituie într-o cercetare exploratorie, bazat pe metoda calitativ fiind
consultate diverse surse de informa ii cu privire la conceptualizarea terminologiei de capital intelectual i
societate a cunoa terii: literatura de specialitate, studii de caz, articole din mass-media, rapoarte ale unor
organiza ii de profil etc.

Organiza iile trebuie s exploateze toate resursele de care dispun, atât tangibile, cât i intangibile
pentru a- i asigura succesul, dar i pentru a construi o societate a cunoa terii ce impune parcurgerea unui
drum lung, bazându-se pe un proces amplu, complex, în care inovarea de ine un rol determinant i are un
caracter global.

Cuvinte cheie: capital intelectual, societatea bazat pe cunoa tere, educa ie, cercetare, avantaj
competitiv, managementul cunoa terii.

Clasificarea JEL: O31, O34, I25.

„Capitalul intelectual este moneda noului mileniu. Folosirea în eleapt a acestuia este cheia
succesului în era cunoa terii”. (Bontis N. , 2000)

1. Introducere
Tr im din ce în ce mai mult, într-o societate bazat pe informa ie, în care tehnologia

i metodele de produc ie se modific rapid i în mod constant. „Capitalul intangibil” i
cuno tin ele produc cea mai mare valoare ad ugat i doar un „clic” pe calculator ar putea
însemna tot atât de mult ca i un bun fizic (Bedrule-Grigoru , 2006).

În zorii acestei „noi ere”, capitalul intelectual a fost folosit pentru prima dat pentru
a explica importan a resurselor intelectuale cum ar fi: informa iile, cuno tin ele i
experien a în economia modern (Sarrocco, 2004).

Actualitatea subiectului analizat în aceast lucrare rezid din faptul c :
- subiectul propus spre cercetare se încadreaz în categoria tiin elor socio-umane i

economice ce vizeaz cercet rile exploratorii privind capitalul intelectual ca pilon de baz
al societ ii cunoa terii, într-un mediu puternic concuren ial i contribuie la dezvoltarea
cunoa terii tiin ifice în domeniu, la nivel na ional i interna ional, prin abordarea
complex , multi i interdisciplinar a tematicii propuse.

- transform rile de anvergur sub imperiul c rora se afl societatea actual impun noi
abord ri în ceea ce prive te în elegerea mecanismelor i a importan ei capitalului
intelectual în societatea contemporan , conducând la competitivitate, capacitate de
regenerare i revitalizare economic ;

- importan a i caracterul complex i variat al societ ii cunoa terii, dar i în acela i
timp foarte interesant i oportun, impus de ritmul alert cu care se dezvolt în perioada
contemporan .
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Educa ia i cercetarea, oricât de nobile ar fi, nu sunt activit i în sine. Ele sunt
mijloace prin care construim un tip de societate, iar cunoa terea apare ca un catalizator
care accelereaz promovarea progresului tehnic i cre te eficien a oric rei activit i umane.

2. Repere metodologice
Obiectivul principal al acestei lucr ri a fost eviden ierea importan ei capitalului

intelectual în societatea cunoa terii, a faptului c „imperiile viitorului vor fi adev rate
imperii ale min ii”, lumea fiind dominat de puterea activelor intangibile i a creierului
(Suciu, 2008) i c acest „capital intelectual alc tuit din material intelectual - cuno tin e,
informa ii, proprietate intelectual , experien pot fi folosite pentru a crea bog ie.”
(Steward, 1998)

Lucrarea de fa se constituie într-o cercetare exploratorie, bazat pe metoda
calitativ , pentru aceasta fiind consultate diverse surse de informa ii cu privire la
conceptualizarea terminologiei de capital intelectual i societate a cunoa terii: literatura de
specialitate, studii de caz, articole din mass-media, rapoarte ale unor organiza ii de profil
etc.

Ipoteza de la care am pornit în realizarea acestei lucr ri a fost: existen a unui vast
material bibliografic de specialitate, în care grani ele conceptuale ale capitalului intelectual
nu sunt bine delimitate, fiind înc un concept vag i confuz. Un rol important în realizarea
acestui demers l-a constituit articolul „Brainpower” scris de Thomas A. Steward, unul
dintre editorii revistei „Fortune”, în iunie 1991, cel care a utilizat pentru prima dat
conceptul de „capital intelectual”.

Prin aceast lucrare încerc s subliniez faptul c esen a i valoarea capitalului
intelectual este dat de puterea min ii fiec rui individ, care modelat poate crea avantaj
competitiv în orice organiza ie, iar în societatea cunoa terii, informa iile, cuno tin ele,
creativitatea, inovarea, devin prioritare compartiv cu activele tangibile.

„În societatea cunoa terii, ideea, ca informa ie, este nu doar primordial , ci i
prioritar , în timp ce se manifest deopotriv ca inefabil i substan ial , esen ial i
concret , func ional i randamental ” (Dinu, 2006).

3. Rolul capitalului intelectual în societatea cunoa terii
Transform rile sub imperiul c rora se afl societatea contemporan impun abord ri

diferite în confruntarea organiza iilor cu mediul extern din ce în ce mai turbulent i mai
competitiv i, implicit, noi abord ri privind gândirea i practica managementului.

Conceptele, tehnicile i instrumentele care au dominat gândirea managerial în trecut
(putere, structur , ierarhie, control, coordonare, motivare, loialitate) vor trebui reexaminate
pentru a putea fi dezvoltate noi concepte i noi abord ri.

Societatea bazat pe cunoa tere confer noi dimensiuni procesului înv rii, în
sensul c centrarea pe înv are i inovare nu mai reprezint o caracteristic a unui grup
restrâns de oameni i sunt utilizate diverse forme de instruire: înv area salaria ilor cum s
înve e; rotirea angaja ilor în domenii ale specialit ii lor, dar i în alte domenii; lucrul în
„echipe de interven ie” (task force); participarea la cursuri i seminarii practice, la reuniuni
periodice de reflec ie, la edin e de stimulare a creativit ii, efectuarea de stagii de
specializare i de vizite de studii; studiul individual pe baz de programe actualizate
(Chivu – St nescu, 2009).

Societatea cunoa terii o înlocuie te progresiv pe cea industrial , care a înlocuit-o, la
rândul ei, pe cea agrar , ultimele dou fiind axate pe produc ia valorilor materiale; astfel,
societatea cunoa terii este cea în care informa ia semnific puterea în sensul cel mai
general – indiferent c este vorba de cea politic , cea economic , cea financiar -
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ob inerea, st pânirea i valorificarea superioar a informa iei, fiind astfel cheia de bolt a
acestei societ i (N stase, 2011).

Pornind de la defini ia capitalului intelectual „ca fiind acea resurs nativ a unei
organiza ii care prin extrageri, prelucr ri i disemin ri succesive este transformat în
cel mai de pre bun” (Br tianu, 2011), se eviden iaz faptul c dezvoltarea capacit ii
competitive are la baz inovarea, resursele intangibile ale unei organiza ii i folosirea
inteligen ei competitive; astfel inovarea constituie procesul prin care se realizeaz noi
produse, noi servicii, noi tehnologii, noi procese de management i de marketing.

Conceptul de „capital intelectual”, denumit i „moneda noului mileniu”, constituie
cheia succesului în „era cunoa terii” (Moroianu, 2009), o modalitate de creare a valorii i o
resurs ascuns a unei organiza ii (Jianu i Br tianu, 2009).

Dezvoltarea conceptual a capitalului intelectual s-a realizat în dou direc ii
(Curaj i Jianu, 2010):

cre terea competitivit ii unei organiza ii i a avantajului strategic pe pie e tot mai
concuren iale prin valorificarea intensiv a resurselor intangibile;

consolidarea succesului unei companii care a înregistrat un trend cresc tor al
raportului dintre valoarea de pia i valoarea financiar din bilan .

Termen atribuit activelor intangibile, capitalul intelectual are printre componente
(Moroianu, 2009):

- activele de pia care rezult dintr-o rela ie a organiza iei cu pia a i cu clien ii (spre
exemplu: clien ii i gradul lor de loialitate, canalele de distribu ie, diferite contracte i
acorduri etc.);

- activele bazate pe proprietatea intelectual ce includ know-how-ul, secretele de
comercializare, copyright-ul, brevetele sau alte drepturi;

- activele centrate pe resursele umane ce se refer la abilitatea i creativitatea
manifestate în rezolvarea problemelor, precum i la calit ile de lider, antreprenor i
manager pe care le de in angaja ii unei organiza ii.

Cunoa terea ca activ, în compara ie cu alte active are un caracter unic, iar odat cu
apari ia economiei bazate pe cunoa tere, capitalul intelectual a devenit mult mai important,
comparativ cu al i factori de produc ie (ma ini, terenuri, bani etc.), deoarece conduce la
crearea i aplicarea cuno tin elor pentru a cre te valoarea unei organiza ii.

Avantajul competitiv generat de capitalul intelectual vizeaz ob inerea acelora i
beneficii, ca i cele ob inute de competitori, dar având costuri mai mici i va apar ine cu
prec dere celor care sunt informa i, inovatori i creativi.

Academicianul Mihai Dr g nescu sus ine faptul c „societatea
cunoa terii reprezint mult mai mult, deoarece asigur o diseminare f r precedent a
cunoa terii c tre to i cet enii prin mijloace noi, folosind cu prioritate Internetul, cartea
electronic i metodele de înv are prin procedee electronice (e-learning), urm re te
extinderea i aprofundarea cunoa terii tiin ifice i a adev rului despre existen , este
singurul mod prin care se va asigura o societate sustenabil din punct de vedere ecologic
i va fi o nou etap în cultur (bazat pe cultura cunoa terii care implic toate formele

de cunoa tere, inclusiv cunoa terea artistic , literar etc)” (Mihai Dr g nescu, 2009).
În societatea contemporan este cunoscut faptul c majoritatea cuno tin elor,

competen elor, calific rilor se dobândesc în coal , prin intermediul procesului instructiv-
educativ, educa iei i-a fost recunoscut rolul primordial pe care-l are în dezvoltarea
capitalului uman, precum i în dezvoltarea economic a unei ri.

Pentru ca efectele educa iei asupra dezvolt rii capitalului uman i celei economice
s fie maxime trebuie respectate anumite condi ii (Moroianu, 2006):

• cantitatea i calitatea educa iei m surate în num r de ani de studiu, procent din PIB
alocat educa iei, rata de participare colar , rezultate, performan e colare s fie ridicate,
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iar oferta educa ional s corespund cerin elor actuale i de perspectiv ale pie ei for ei de
munc ;

• existen a unui mediu socio-economic i politic stabil i un ritm de cre tere
economic accelerat;

• diferen ele dintre venituri la nivel individual, salarizarea s corespund nivelului
de preg tire colar i profesional al individului.

Astfel, educa ia de ine un rol important în contextul societ ii cunoa terii, care are
ca pilon de baz capitalul intelectual, respectiv creativitatea i inovarea, coroborate cu
formarea speciali tilor pentru noua societate i participarea activ a acestora la procesele
de cercetare i inovare.

Înv mântul superior prin func iile sale: cercetare, predare/înv are i servicii pentru
comunitate trebuie s anticipeze i s r spund la nevoile sociale i s produc acea mas
de comunicatori i receptori care definesc o societate deschis (Anton i Miron, 2010).

În contextul societ ii bazate pe cunoa tere, crearea i propagarea cunoa terii devin
factori primordiali ai cre terii economice, iar o popula ie mai bine educat conduce la
conturarea de personalit i individuale, crearea de noi calific ri i profesii, la cre terea
competitivit ii societ ii în care activeaz .

Rela ia dintre capitalul intelectual i societatea cunoa terii se poate prezenta ca o
rela ie între trecut i viitor (figura 1), adic între fructele produse în prezent i abilitatea de
a produce aceste fructe în viitor. Capitalul intelectual care s-a dezvoltat (în trecut) în jurul
unei arhitecturi organiza ionale bazate pe o tehnologie dat trebuie s fie permanent
adaptat schimb rilor organiza ionale pentru a r spunde (în prezent) agresiunilor factorilor
externi, împiedicând astfel difuzarea informa iilor i cuno tin elor între noile niveluri ale
organiza iei (în viitor) (Burlea, 2003).

Figura nr. 1. Rolul capitalului intelectual într-o organiza ie
Sursa: Adriana Schiopoiu Burlea - Impactul capitalului intelectual asupra performan ei organiza iei,

Revista Informatic Economic , nr. 1(25)/2003, p. 120.

În timp capitalul intelectual s-a adaptat la schimb rile continue care s-au produs în
societate prin: în elegerea i luarea în considerare a reac iilor provocate de schimbare;
conturarea obiectivelor prioritare pentru o anumit perioad ; stabilirea clar a rolurilor i
responsabilit ilor.

Pentru a putea fi gestionat cât mai eficient capitalul intelectual în societatea
cunoa terii, se impune un management al cuno tin elor eficient care s identifice i s



57

evalueze cât mai bine poten ialul acestor resurse intangibile i s creeze sisteme de
integrare i diferen iere care s conduc la o folosire cât mai eficient a lor, în crearea de
valoare pentru consumatori i, respectiv, pentru societate.

Managementul bazat pe cuno tin e poate fi privit ca un demers care angajeaz
ac iuni strategice specifice, orientate spre motivarea organiza iei în direc ia acumul rii i
valorific rii de noi cuno tin e prin stimularea înv rii continue ( tef nescu, 2006).

Un element de baz al managementului bazat pe cuno tin e îl constituie sprijinirea,
gestionarea i dezvoltarea capitalului intelectual în vederea atingerii de performan e
financiare ridicate i durabile.

4. Concluzii
Formarea individului, manifestându-se ca o activitate social organizat în institu ii

specializate, devine, al turi de celelalte produc ii sociale, un sector distinct al economiei
societ ii omene ti ce folose te resurse limitate pentru a ine sub control parametrii
fundamentali ai dezvolt rii umane atât la nivel individual, cât i la nivel social-comunitar.

Suntem în fa a unei probleme greu de rezolvat: problema educa iei pentru
cerin ele societ ii actuale, când meseriile tradi ionale sunt abandonate sau nec utate i
când imediat apar altele noi. Se afirm tot mai mult c principalul argument al dezvolt rii
economice îl constituie cunoa terea, c singura surs real de putere de acum înainte va fi
crearea de noi cuno tin e. Ca efect, se poate afirma c , accelerând difuzarea cuno tin elor
în economia mondial , calitatea resurselor se constituie în principala for a
competi iei mondiale.

Aceste schimb ri impun o optic revolu ionar asupra educa iei, cu acordarea unei
importan e deosebite pentru formarea ini ial a individului, astfel preg tirea resurselor
umane este hot râtoare pentru progresul social, într-o societate a cunoa terii prin care se
asigur bazele unei viitoare societ i a con tiin ei, a adev rului, a moralit ii, a creativit ii
i a spiritului.
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