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Rezumat. Influenţa globală a informaţiei şi a schimbărilor 
tehnologice şi de comunicare au transformat societatea noastră 
favorizând globalizarea economiei şi inovarea ca factor cheie al 
concurenţei globale. Crearea şi exploatarea cunoaşterii a devenit resursă 
cheie în noua economie. Toate economiile avansate din punct de vedere 
tehnologic sunt economii bazate pe cunoaştere. Mulţi dintre directorii de 
astăzi, precum şi angajaţii acestora, încă se ghidează pe definiţia dată de 
Francis Bacon (1597) „Cunoaşterea este putere” în loc de „împărtăşirea 
şi managementul cunoaşterii este putere”. Cunoaşterea luată singură nu 
poate aduce valoare dacă nu este împărtăşită mai înainte şi apoi 
gestionată într-o manieră eficientă. Acest articol urmăreşte să arate ce 
reprezintă cunoaşterea, în ce constă managementul cunoaşterii şi care 
sunt principalele sale implicaţii în noua economie, o economie bazată pe 
cunoaştere. 
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Introducere  
Apariţia noii economii a fost observată încă din 1969, când Peter Drucker 

a prevăzut sosirea „muncitorului erei cunoaşterii” (Drucker, 1969, p. 264) în 
cartea sa „The Age of Discontinuity”. A trebuit să se aştepte încă 30 de ani până 
în noua economie pentru ca acest termen să fie recunoscut. Expresiile era 
cunoaşterii, societatea cunoaşterii, noua economie sau economia cunoaşterii 
denotă importanţa dobândită de cunoaştere în timpurile noastre reprezentând 
principalul propulsor al competitivităţii şi creării de bogăţie în cadrul 
companiilor. Evoluţia de la era agrară până la era industrială este în momentul 
de faţă foarte uşor de înţeles. În schimb, ceea ce acum se întâmplă în noua 
economie are un impact incredibil în procesul de evoluţie. Noua economie – 
economia cunoaşterii – schimbă totul.  

În noul context economic, managementul cunoaşterii reprezintă o 
disciplină nouă, dar care reprezintă resursa cheie pentru a deveni competitiv. Nu 
există un consens clar privind modul în care această disciplină poate fi definită, 
dar, în general, poate fi înţeleasă ca responsabilă pentru proiectarea şi 
implementarea unui sistem care are drept scop identificarea, captarea şi 
împărtăşirea în mod sistematic a cunoaşterii din cadrul unei întreprinderi astfel 
încât să poată fi convertită în valoare pentru aceasta. În linii mari, cunoaşterea 
devine o valoare pentru întreprindere atunci când aceasta contribuie în mod 
pozitiv la atingerea obiectivelor urmărite de către întreprinderea în sine.  

Nu este greu să observăm că managementul cunoaşterii prezintă 
importanţă deosebită în cadrul întreprinderilor. Încă de la începutul anilor 
nouăzeci, un număr semnificativ de întreprinderi din întreaga lume, în special 
companiile multinaţionale, s-au implicat în acest domeniu considerând 
managementul cunoaşterii ca o măsură pentru a îmbunătăţi performanţa.  

Cunoaşterea 
Cunoaşterea a fost recunoscută în mod original în secolul XVI de către 

filosoful Francis Bacon (Bacon, 1597) care a spus „cunoaşterea este putere”. 
Astăzi se rescriu regulile afacerilor forţându-se o reorganizare a modelelor 
corporative ale valorii. A devenit un factor foarte important în viaţa economică 
actuală, un activ indispensabil care aduce valoare în viitor prin buna sa 
gestionare şi nu poate fi lăsat deoparte.  

Primul concept care este necesar a se clarifica este ce se înţelege prin 
cunoaştere. Fără a intra în profunzimi filozofice, care ar da naştere la încă un 
articol, cunoaşterea într-o organizaţie are loc atunci când o persoană face uz de 
ceea ce ştie şi de informaţiile pe care le are la dispoziţie pentru rezolvarea unei 
probleme sau pentru dezvoltarea unui proiect. Cunoaşterea reprezintă tot ceea 



Managementul cunoaşterii – resursa cheie în noua economie 
 

19 

ce oamenii ştiu şi poate exista de asemenea în procesele organizaţionale, 
produse, servicii, facilităţi şi sisteme dar se poate obţine valoare doar cu 
ajutorul persoanelor. Proprietatea cea mai importantă a cunoaşterii o reprezintă 
faptul că este regenerabilă – nu se epuizează odată cu utilizarea şi valoarea sa 
rezultă din transmiterea şi gestionarea acesteia.  

Un punct de vedere tradiţional este punerea cunoaşterii într-o structură 
ierarhică: date, informaţii, cunoaştere şi înţelepciune.  

Datele reprezintă prima formă de informaţii şi nu au nicio semnificaţie.  
Pot exista în orice formă şi pot fi utile sau nu.  Datele pot fi transformate în 
informaţii prin cinci tipuri de procese (Davenport et. al, 1998): 

  Condensarea – datele sunt sintetizate într-o formă mai concisă, iar 
amănuntele sunt eliminate; 

 Contextualizarea – scopul sau motivul colectării datelor este cunoscut 
şi înţeles de la început; 

 Calculul – datele sunt procesate şi agregate pentru a oferi informaţii 
utile;  

 Categorizarea – este un proces care presupune repartizarea datelor pe 
tipuri sau categorii;  

 Corectarea – este un proces al cărui scop este îndepărtarea erorilor. 
Informaţia reprezintă datele grupate, sortate şi clasificate cărora li s-a dat 

o semnificaţie prin conexiunile relaţionale. Această semnificaţie poate să fie 
utilă sau nu. Informaţia devine cunoaştere individuală când este acceptată şi 
reţinută ca o comprimare apropiată a adevărului şi o interpretare validă a 
realităţii.  Cunoaşterea apare şi se aplică în mintea oamenilor. În organizaţii, 
cunoaşterea este încastrată nu doar în documente şi în depozite, ci şi în 
procesele, practicile şi normele organizaţionale (Davenport et al., 1998).  
Cunoaşterea organizaţiei sau socială există când este acceptată prin consens de 
un grup de persoane. Cunoaşterea comună nu trebuie să fie neapărat împărtăşită 
de către toţi membrii pentru a exista, fiind suficientă acceptarea între un grup de 
persoane informate.  

Dacă utilizăm această cunoaştere în cea mai optimă manieră vom găsi 
înţelepciunea (ştiinţa).  

Pentru  Nonaka (Nonaka et al., 2000, p. 12) crearea de cunoştinţe este 
legată de utilizarea limbajului şi de comunicare. Astfel, conform acestuia, există 
două tipuri de cunoaştere: cunoaştere tacită şi cunoaştere explicită. Cunoaşterea 
explicită reprezintă cunoaşterea obiectivă şi relaţională, care poate fi exprimată 
prin intermediul unui limbaj formal şi sistematic cu cuvinte, numere, formule 
etc. Cunoaşterea tacită este personală şi dificil de formalizat şi se referă la 
cunoaşterea pe care un individ, comunitate, organizaţie sau ţară o are 
încorporată  în mintea sa, în cultura sa şi este foarte dificil de explicat.  
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Procesul SECI 
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Internalizarea 

 
Combinarea 

Sursa: Nonaka, 2000, p.12 
 

Procesul SECI, cum este numit de către Nonaka, este compus din patru 
moduri de conversie a cunoaşterii: socializare, externalizare, combinare şi 
internalizare. 

Socializarea este procesul partajării experienţelor şi creării, astfel, a 
cunoştinţelor tacite (cunoaşterea indivizilor constând în discernământ, 
convingeri, înţelegere şi intuiţie, cunoaşterea implicită, profund personalizată, 
neformalizată şi difuz prezentă în contextul organizaţional). Un individ poate 
prelua cunoştinţe tacite de la un alt individ fără a utiliza limbajul. Imitarea 
antrenamentului reprezintă mijloacele socializării. 

Externalizarea este procesul conversiei cunoaşterii tacite în cunoaştere 
explicită (cunoaşterea formală, accesibilă, relativ uşor de transmis între indivizi 
şi grupuri) prin utilizarea metaforelor, analogiilor şi modelelor. Externalizarea 
cunoaşterii tacite este cea mai importantă activitate legată de crearea de 
cunoaştere, dar şi cea mai dificilă.  

Combinarea este procesul creării de cunoaştere explicită prin fuziunea de 
cunoştinţe de la diferite surse. Astfel indivizii schimbă şi combină cunoaşterea 
lor explicită prin conversii telefonice, întâlniri. Informaţiile care există în bazele 
de date pot fi prelucrate pentru a produce noi cunoştinţe explicite. 

Internalizarea este procesul de înglobare a cunoaşterii explicite în 
cunoaştere tacită. Aceasta este facilitate dacă indivizii pot reexperimenta 
indirect experienţa altora. 

În întreprinderea creatoare de cunoaştere aceste patru modele de 
conversie a cunoaşterii funcţionează într-o interacţiune dinamică, într-o specie 
de spirală a cunoaşterii.  

Managementul cunoaşterii 
Cunoaşterea s-a gestionat mereu, dar nu în modul în care se face astăzi şi 

probabil gestionarea acestuia se va îmbunătăţi în viitorul apropiat, dar nu 
trebuie să se facă la nivel individual, ci la nivel corporativ. Nici cunoaşterea şi 
nici gestiunea nu reprezintă concepte noi, însă această alăturare „gestiunea 
cunoaşterii” sau  (Barreiro et al., 2000, p. 617) „gestiunea cunoaşterii 
corporative” poate fi considerată un concept nou. Adăugarea termenului 
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„corporativă” este, în viziunea lui  Barreiro, fundamentală – este vorba de 
gestionarea cunoaşterii individuale, dar care tinde să se transforme în 
cunoaştere colectivă.  

Pentru a fi eficientă, firma trebuie să gestioneze de o manieră eficientă 
cunoaşterea care se poate găsi în „muncitorii şi conducerea acesteia, în 
furnizorii săi, în relaţiile cu alte firme din sector, în propriile sisteme 
informaţionale ale acesteia, în clienţi etc.” (Sánchez  et al., 1999, p. 188).  

Chiar dacă s-au făcut multe studii despre gestiunea cunoaşterii nu există 
până acum o definiţie general acceptată. Gestiunea cunoaşterii „nu este altceva 
decât gestionarea fluxurilor de informaţii, de a duce informaţia corectă 
persoanelor care au nevoie de ea” (Gates, 2000) sau poate fi văzută ca „arta de a 
crea valoare din activele necorporale” (Sveiby, 1996). 

Managementul cunoaşterii poate fi definit ca un demers, orientat strategic, 
de motivare şi facilitare a angajării membrilor organizaţiei în dezvoltarea şi 
utilizarea capacităţilor lor cognitive, prin valorizarea, subordonată obiectivelor 
ei de ansamblu, a surselor de informaţii, experienţei şi abilităţilor fiecăruia 
dintre ei (Uit, 1999, p. 94). 

Managementul cunoaşterii, ca subdisciplină a noului concept de economie 
a cunoaşterii, reprezintă o metodă, un concept nou de management care 
urmăreşte transformarea calităţilor intelectuale ale personalului din organizaţie 
în putere competiţională şi valoare nouă (Shanhong, 2000, p. 1). Concentrându-se 
asupra utilizării intelectului profesional în activităţi care folosesc cunoaşterea 
individuală şi externă, managementul cunoaşterii oferă valoare organizaţiilor, le 
particularizează.  

Depăşind simpla adunare şi manipulare a datelor în vederea obţinerii 
informaţiilor, procesul de management al cunoaşterii se referă la achiziţionarea, 
crearea, conservarea şi aplicarea sau reutilizarea cunoaşterii, obiectivul său 
fundamental fiind valorificarea resurselor de cunoaştere şi a capacităţilor de 
cunoaştere ale organizaţiei pentru a da acesteia din urmă posibilitatea să înveţe 
şi să se adapteze mediului său în schimbare (Auster, 1999, p. 75). 

Metode de măsurare a cunoaşterii 
În literatura managementului s-au propus şi utilizat multe metode pentru a 

identifica, structura şi măsura cunoaşterea, dar printre cele mai importante 
amintim de clasificarea metodelor de evaluare propusa de Sveiby (2001): 

1. Metode de capitalizare bursieră (Market Capitalisation Methods - 
MCM) sunt acele metode care calculează diferenţa dintre capitalizarea bursieră 
a întreprinderii şi valoarea contabilă a capitalurilor proprii, ca fiind valoarea 
activelor necorporale ale firmei.  
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2. Metodele de estimare bazate pe rentabilitatea activelor (Return on 
Assets Methods – ROA) sunt acelea care determină valoarea activelor 
intangibile ale întreprinderii în funcţie de rentabilitatea medie caracteristică 
sectorului de activitate. Astfel, profitul mediu înainte de impozitare al 
întreprinderii se raportează la valoarea activelor corporale ale întreprinderii, 
determinându-se ROA (rentabilitatea activelor), care este comparată cu valoarea 
medie din sectorul de activitate. Profitul pe care firma îl obţine din deţinerea 
activelor necorporale este estimat multiplicând diferenţa dintre cele două rate cu 
valoarea medie a activelor corporale ale întreprinderii. Valoarea prezentă a 
tuturor acestor profituri viitoare reprezintă valoarea activelor necorporale 
deţinute de către aceasta.  

3. Metodele de estimare Scorecard (SC) şi Metodele directe de estimare a 
capitalului intelectual (Direct Intellectual Capital Methods – DIC). Având în 
vedere ca ambele grupe de metode presupun evaluarea activelor necorporale ale 
întreprinderii prin identificarea fiecărei componente, realizând o clasificare a 
acestora, le vom trata împreună deoarece de multe ori limitele dintre cele două 
nu sunt clar definite. Primele sunt utilizate cel mai adesea pentru identificarea 
factorilor calitativi de performanţă şi calculul unor indicatori de măsurarea a 
acestora. Aceşti indicatori sunt utilizaţi mai mult în scopul gestiunii pe termen 
mediu şi lung a întreprinderii, nu pentru estimarea valorii activelor necorporale 
deţinute de către aceasta. Metodele directe evaluează în mod direct activele 
necorporale, în mod individual sau sub forma unui coeficient agregat.   

Dintre acestea amintim de: Balanced ScoreCard (Kaplan y Norton), 
Skandia Navigator (Edvinsson), Intelect (Euroforum), Intangible Assets 
Monitor (Sveiby), Technology Broker (Brooking), Proiectul MERITUM  etc. În 
cele ce urmează vom face o scurtă descriere a modelului MERITUM,  precum 
şi a obiectivelor urmărite de acesta.  

 
Proiectul MERITUM 
Proiectul „MERITUM” (MEasuRing Intangibles To Understand and 

improve innovation Management) este rezultatul unui proiect de cercetare 
finanţat de Uniunea Europeană în  cadrul programului „Targeted Socio-
Economic Research (TSER)” şi avea ca obiectiv îmbunătăţirea competenţelor 
pentru luarea de decizii politice în Uniunea Europeana în câmpul ştiinţei, 
tehnologiei şi inovării, constituind o baza consistentă pentru măsurarea fiabilă a 
investiţiilor în active necorporale.  

Obiectivele proiectului au fost următoarele (Meritum, 2002): 
 Elaborarea unei clasificări a activelor necorporale; 
 Identificarea şi analiza modelelor aplicate în firmele europene pentru 

măsurarea necorporalelor; 
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 Analiza efectului neutilizării necorporalelor pentru stabilirea valorii de 
piaţă a firmelor şi posibilele avantaje ale informării asupra 
necorporalelor. 

 Elaborarea unor directive generale pentru măsurarea activelor 
necorporale  şi prezentarea de informaţii cu privire la acestea. 

 Contrastul validităţii acestor directive generale cu cei care elaborează 
şi se folosesc de aceste informaţii. 

 Obţinerea de concluzii şi sugestii pentru elaborarea politicilor 
contabile.  

Modelul propune clasificarea capitalului intelectual în:  
 Capital Uman, care reprezintă acea parte a intangibilelor care pleacă la 

sfârşitul zilei de muncă din organizaţie. 
 Capital Structural, care reprezintă acea parte a valorii intangibilelor 

care rămâne după ce muncitorii pleacă după o zi de muncă.  
 Capital Relaţional, care reprezintă valoarea pe care o au relaţiile 

existente între firma şi diferiţii agenţi economici şi sociali cu care 
interacţionează.  

Informaţiile oferite de acest model pot servi atât la nivel intern, cât şi la 
nivel extern. Publicarea informaţiilor privind capitalul intelectual este, în acest 
caz, rezultat al Gestiunii Capitalului Intelectual,  care constă în trei faze bine 
definite: 

 Identificarea intangibilelor; 
 Măsurarea;  
 Monitorizare şi control. 

Prima fază constă în identificarea activelor necorporale pentru a atinge 
obiectivele strategice ale întreprinderii. 

În cea de-a doua fază, odată identificate activele critice necorporale şi 
stabilite relaţiile de cauzalitate între acestea, se trece la măsurarea fiecărui activ 
necorporal prin intermediul unor indicatori specifici, care trebuie să fie 
relevanţi, fiabili şi comparabili.  

În faza de monitorizare şi control se evaluează starea activelor 
necorporale, se consolidează sistemul de gestiune al capitalului intelectual şi se 
integrează în sistemul general de management al întreprinderii.  

În ianuarie 2002 a fost publicat documentul final intitulat: „Guidelines 
For Managing And Reporting On Intangibles (Intellectual Capital  Report)  
care cuprinde principalele concluzii după trei ani de cercetări.  

Proiectul propune un Raport asupra Resurselor de Cunoaştere prin 
intermediul căruia firma publica informaţii relevante cu privire la activele 
intangibile ale acesteia. Schema generală pentru această prezentare este 
prezentată în figura următoare.  
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Figura 1. Schema pentru prezentarea Raportului asupra resurselor de cunoaştere 

 
Sursa: Viedma,  2003, p. 122. 

 
Schema prezintă cele trei părţi pe care trebuie să le cuprindă raportul: 
 Viziunea firmei: se prezintă principalele obiective şi strategii ale firmei 
şi intangibilele critice care trebuie dobândite, dezvoltate sau menţinute 
pentru a îndeplini obiectivele propuse. 

 Un rezumat al resurselor şi activităţilor intangibile: se descriu resursele 
intangibile de care poate dispune firma şi diferitele activităţi finalizate, 
precum şi cele care se vor realiza în viitor pentru a creşte valoarea acelor 
resurse.  

Un sistem de indicatori ai resurselor şi activităţilor intangibile care să 
permită furnizorilor de bunuri, servicii şi capital ale firmei să elaboreze o 
estimare a beneficiilor viitoare ale firmei şi a eventualelor riscuri.  

Deşi este o declaraţie asupra capitalului intelectual dintr-o organizaţie, se 
foloseşte foarte des termenul de resurse ale cunoaşterii (knowledge resources), 
conceptul de capital intelectual sau resurse intangibile apărând foarte rar în tot 
conţinutul documentului. Aceste resurse ale cunoaşterii sunt clasificate în patru 
categorii: 

CREARE DE VALOARE 

OBIECTIVE STRATEGICE 

INTANGIBILE CRITICE 

Resurse 
intangibile 

Activităţi 
intangibile 

Resursă 

Resursă 

Resursă 

Activitate 

Activitate 

Activitate 

Capital uman 

Capital structural 

Capital relaţional 

SISTEM DE INDICATORI 
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 Angajaţii – această componentă include competenţele angajaţilor, 
experienţa acestora, motivarea acestora, angajamentul faţă de 
companie, dorinţa de adaptare. 

 Clienţii – această componentă se referă la relaţiile pe care o organizaţie 
le dezvoltă cu utilizatorii şi clienţii, satisfacţia şi loialitatea acestora, 
recomandările pe care le fac despre organizaţie, capacitatea de 
înţelegere a nevoilor acestora, precum şi gradul de cooperare dintre 
organizaţie şi client în dezvoltarea produselor şi proceselor. 

 Procese – componentă care se referă la cunoştinţele care există explicit 
sub forma unor proceduri şi rutine organizaţionale. 

 Tehnologii – termen ce se referă la suportul tehnologic pentru celelalte 
elemente. Cuprinde în general sistemele IT (software şi hardware) 
precum intranet, gradul de complexitate IT, competenţe IT şi gradul de 
utilizare. 

Raportul privind resursele de cunoaştere propus de Meritum se referă la 
aceeaşi perioadă ca şi situaţiile financiare actuale şi poate fi prezentat împreună 
şi în acelaşi timp cu acestea.  

Concluzii 
Noua economie – economia cunoaşterii – cere noi forme de măsurare a 

activelor unei firme, ţinându-se cont de faptul că beneficiile viitoare vor fi obţinute  
în principal din valorificarea activelor intangibile, cum este cunoaşterea, şi nu a 
celor tangibile. Gestiunea cunoaşterii a fost mereu o parte importantă a gestiunii în 
general, chiar dacă nu a fost luată în calcul sub această denumire. În realitate, 
gestiunea cunoaşterii este o arie foarte greu de studiat. Nu există niciun consens şi 
cu atât mai puţin unele standarde general acceptate. Creatorii metodei Meritum au 
realizat faptul că importanţa managementului cunoaşterii este foarte mare şi că nu 
există nicio metodă general acceptată pentru a măsura aceste active. Metoda îşi 
concentrează dezvoltarea în obţinerea de răspunsuri la problematica întreprinderii 
de a-şi atinge obiectivele strategice şi, prin intermediul lor, la crearea valorii în 
cadrul întreprinderii pentru acţionari.  

Gestiunea cunoaşterii este, în definitiv, gestiunea activelor necorporale 
care generează valoare pentru organizaţie. Majoritatea acestor active 
necorporale sunt legate de o formă sau alta de captarea, structurarea şi transferul 
cunoaşterii. Procesul de învăţare organizaţională reprezintă principalul 
instrument al managementul cunoaşterii. Învăţarea organizaţională, manage-
mentul cunoaşterii şi măsurarea capitalului intelectual sunt concepte relaţionate 
şi complementare. În câteva cuvinte, învăţarea organizaţională stă la baza 
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managementului cunoaşterii, iar managementul cunoaşterii reprezintă baza din 
care se generează capitalul intelectual.  

Recomandări 
 Introducerea unui model general acceptat pentru măsurarea şi 

gestiunea resurselor de cunoaştere la nivel mondial şi crearea cadrului 
contabil necesar pentru a se putea face comparaţii.  

 Favorizarea dezvoltării de noi sisteme de informare complementare 
privind managementul cunoaşterii – contabilitate alternativă.  
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