
3

O
 p

ro
vo

ca
re

 p
en

tr
u 

R
om

ân
ia

 –
 e

co
no

m
ia

 c
un

oa
ºt

er
ii

O provocare pentru România – economia cunoaºterii
�

Ion Gh. Roºca
Profesor universitar doctor
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Abstract. Cognitive economics is the main pillar of the knowledge society. The concepts of cognition,
evolution, interaction and institution should be considered in the comprehensive vision. In this paper,
I promote the cognitive economics like consensual science. The compatibility between the Romanian
society and the knowledge society model is also discussed in this article. I conclude that cognitive
economics is the only mechanism for rapid economic development in Romania.
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Economia cunoaºterii presupune o abordare cu caracter
interdiscipinar. Economiºti, matematicieni, informaticieni,
sociologi, psihologici, fizicieni, geneticieni etc. cautã sã
adapteze teoriile clasice unor viziuni revoluþionare legate
de dinamica interacþiunilor umane, restructurarea teoriei
reþelelor sociale, a Teoriei Echilibrulului General, a
teoriilor cognitive, simularea numericã, teoria haosului etc.

În prima parte a articolului, pledez pentru promovarea
economiei cunoaºterii ca o ºtiinþã consensualã, modernã.
Analizez mai apoi câteva dintre paradigmele noii forme de
organizare a colectivitãþilor umane – societatea cunoaºterii.
În final, dupã o analizã a compatibilitãþii economiei româ-
neºti cu modelul economiei cunoaºterii, propun modifi-
carea de paradigmã privind dezvoltarea în România – trecerea
de la motorul clasic al creºterii economice – capitalul fizic,
la motoarele creºterii economice endogene – cercetare
dezvoltare, capital uman, know how, IT etc.

1. Despre societatea cunoaºterii

Analiza economiei cunoaºterii reprezintã o adevãratã
provocare pentru economistul modern. Teoria echilibrului
general, bazatã pe analiza staticã a acþiunii agenþilor
economici, consideraþi a fi „raþionali”, este necesar sã fie
revizuitã. În analiza clasicã, agentul economic (ghidat de
„licitatorul walrasian”) foloseºte informaþiile complete pe

care le deþine pentru a-ºi maximiza funcþia de bunãstare.
Aceastã ipotezã este consideratã de un numãr din ce în ce
mai mare de economiºti ca nefuncþionalã, pur teoreticã.

O primã criticã serioasã a ipotezei „raþionalitãþii
perfecte” a agenþilor economici a fost dezvoltatã de Herbert
Simon, care a arãtat cã indivizii au capacitãþi cognitive
limitate. Ipoteza walrasianã presupune prea multã
cunoaºtere, considera el.

Pe de altã parte, teoria jocului evoluþionist (evolution-
ary game theory) concluzioneazã cã alegerile ºi strategiile
pe care agenþii economici le fundamenteazã presupun un
grad redus de cunoaºtere. ªi totuºi, afirmã susþinãtorii
acestei teorii, trebuie sã þinem cont de complexitatea
ridicatã a cunoaºterii umane.

Economia cunoaºterii presupune cã raþionalitatea
agenþilor economici este limitatã. Acordând credit total
analizei dinamice a echilibrului economic, fondatorii
acestei noi paradigme (societatea cunoaºterii) considerã
cã agenþii economici deþin informaþii incomplete,
imperfecte ºi cã ei îºi adapteazã tot timpul alegerile,
strategiile, într-un mediu incert ºi nonstaþionar.
Comportamentul colectiv al acestor agenþi economici apare
ca urmare a interacþiunii dintre ei,  în cadrul unui sistem
complex de instituþii, convingeri, convenþii, norme, legi,
pieþe, reþele sociale ºi instituþii publice sau private
(Bourgine, 2004).
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Cunoaºterea, interacþiunea, evoluþia ºi instituþiile sunt
concepte analizate cu profunzime în cadrul economiei
instituþionale (institutional economics), economiei
comportamentale (behavioural economics) ºi economiei
evoluþionismului (evolutionary economics). Însã, fiecare
dintre aceste specializãri are anumite „zone de umbrã”,
neglijând unul sau altul dintre domeniile analizate mai
sus. Astãzi, cunoaºterea, interacþiunile, evoluþia ºi
instituþiile trebuie dezvoltate într-o manierã unitarã,
comprehensivã. Este necesar sã trecem de la pieþele în care
existã „ordinea spontanã” (aºa cum ne-o prezenta Friedrich
Hayek, în The sensory order, 1952) la reþele sociale, care,
de asemenea, sunt supuse unei ordini spontane.

Economia experimentalã (experimental economics) ºi
simularea numericã (din cadrul computational economics)
optimizeazã rezultatele economiei cunoaºterii. Psihologia
cunoaºterii, creativitatea ºi ºtiinþa neurocunoaºterii ajutã
la înþelegerea mecanismelor de luare a deciziilor agenþiilor
economici într-o societate bazatã pe cunoaºtere. Fãrã
cunoaºtere nu poþi fundamenta o decizie corectã. În plus,
fãrã cunoaºtere nu poþi concepe nicio strategie coerentã,
apãrând astfel rezultate economice suboptimale.

Toate sistemele pe care omul le percepe aratã capacitãþi
cognitive limitate ale acestuia. Creºterea rolului
computerelor în lumea modernã schimbã doar modul în
care aceste limite ale cunoaºterii sunt combinate. Dar aceste
limite continuã sã se manifeste. De fapt, computerele
compenseazã capacitatea de calcul mai mare cu o capaci-
tate mai micã de a categorisi informaþiile.

2. Modelul economiei cunoaºterii

Economiile moderne, legate unele cu altele, formeazã
un sistem adaptativ complex. În astfel de sisteme, nu numai
resursele naturale sunt rare, ci ºi constrângerile cognitive
ale indivizilor. Tocmai de aceea, este necesarã modificarea
de paradigmã în ceea ce priveºte motoarele creºterii
economice (trecerea de la acumularea de capital fizic – cu
randamente descrescãtoare, la investiþiile în capitalul uman,
cercetare dezvoltare, inovare etc. – cu randamente
crescãtoare).

Noua teorie a creºterii trateazã modificarea tehnologiei
ca pe o variabilã endogenã care rãspunde la semnalele
apãrute pe piaþã. Difuzarea tehnologiei este, de asemenea,
endogenã. Investiþiile în capitalul uman, educaþie,
cercetare-dezvoltare etc. conferã externalitãþi pozitive.
Modelele creºterii economice endogene (modele cu sau
fãrã cercetare-dezvoltare), adicã acelea în care se stimuleazã
creºterea economicã în lipsa progresului tehnic (modelele
AK) ºi, respectiv, cele potrivit cãrora progresul tehnic este
rezultatul activitãþii economice desfãºurate în sectorul de
cercetare-dezvoltare al þãrilor dezvoltate creioneazã
mecanismul procedural al economiei cunoaºterii. Deoarece
teoria creºterii economice exogene susþine ipoteza
randamentelor marginale descrescãtoare, calea cea mai

simplã de a o abandona o constituie imaginarea unei funcþii
de producþie agregate (Y = AK), care presupune randamente
marginale constante ºi randamente de scarã crescãtoare.
Astfel, chiar în absenþa progresului tehnic, rata de creºtere
economicã pe termen lung este întotdeauna pozitivã.

Modelul AK, conceput de Romer (1986), implicã o
funcþie crescãtoare în raport cu rata investiþiilor; prin
urmare, politicile publice care mãresc aceastã ratã
influenþeazã pozitiv ºi procesul de creºtere economicã.

Modelul lui Lucas (1988) utilizeazã o funcþie de
producþie de forma:

Y = Kα (hL)1-α

unde:
h – reprezintã capitalul uman pe locuitor;
α – coeficientul de elasticitate al lui Y în funcþie de

investiþiile în capitalul uman.

El presupune cã acesta evolueazã conform ecuaþiei
urmãtoare: ∂ h = (1-u) h, unde u reprezintã timpul consacrat
muncii, iar 1-u timpul alocat formãrii profesionale. În
consecinþã, acesta din urmã majoreazã rata de creºtere a
capitalului uman ∂ h/h = (1-u), dar ºi a venitului, într-un
mod permanent.

În alte modele ale creºterii endogene, progresul tehnic
este produsul unui sector specific al economiei, ºi anume
al celui de cercetare-dezvoltare, care utilizeazã o parte din
resursele unei economii. Un proces susþinut de creºtere
economicã nu existã decât dacã numãrul ideilor noi create
ºi aplicate în fiecare perioadã este crescãtor (Dinu, M. et al.
2005). Este vorba despre o creaþie endogenã a noilor idei:
cu cât este mai numeros numãrul persoanelor care
genereazã aceste idei, ca lucrãtori în activitãþile de cercetare
dezvoltare, cu atât acestea vor avea un impact mai
semnificativ, pentru cã utilizarea ideilor este nonrivalã ºi
nonexclusivã.

Principalii piloni pe care se bazeazã economia bazatã
pe cunoaºtere ar putea fi:

� inovaþiile tehnologice ºi cheltuielile de cerce-
tare-dezvoltare – care ar asigura mãrirea vitezei de
creºtere economicã, ºi nu numai o modificare de
stare (nivel);

� învãþarea din practicã ºi difuzarea cunoºtinþelor  -
care ar elimina tendinþa spre randamente descrescãtoare;

� acumularea capitalului – care ar genera externalitãþi
tehnologice pozitive;

� ameliorarea educaþiei ºi a formãrii profesionale –
prin care s-ar genera creºterea productivitãþii muncii,
ca motor al unei creºteri economice sustenabile.

În economia cunoaºterii, statul ar avea un rol impor-
tant. Promovarea unor politici publice care sã stimuleze
investiþiile inteligente (în cercetare-dezvoltare, educaþie,
tehnologie, comunicaþii, IT etc.), subvenþionarea
activitãþilor generatoare de externalitãþi pozitive; crearea
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mecanismelor de stimulare ºi de implementare a inovaþiilor
(brevete); dezvoltarea de proiecte în ceea ce priveºte
infrastructura de transport ºi susþinerea investiþiei în
educaþie ar reprezenta prioritãþi ale funcþiei publice.

Este necesar sã conºtientizãm nevoia de a trece de la
modelul societãþii umane de pânã acum – progres prin
cunoaºtere, la modelul societãþii cunoaºterii. Între aceste
douã modele existã o diferenþã de masã criticã. Când
societatea ajunge sã realizeze cunoaºtere cu predilecþie ºi
sã consume cunoaºtere cu preponderenþã, ea chiar devine
societatea cunoaºterii (Dinu, 2006).

3. România spre modelul european al societãþii
cunoaºterii

Paradigma economicã a Europei se va schimba funda-
mental (Comisia UE, 2005). Activitatea productivã
tradiþionalã va fi înlocuitã cu industriile ºi serviciile bazate
pe cunoaºtere. Tot mai multe locuri de muncã vor reclama
studii superioare. În realizarea societãþii bazate pe
cunoaºtere, Europa trebuie sã punã accentul pe trei poli ai
triunghiului cunoaºterii, respectiv: educaþia, cercetarea ºi
inovarea. În realizarea Strategiei Lisabona, universitãþile
joacã un rol crucial, de motor al noii paradigme, bazatã pe
cunoaºtere (Roºca, 2006).

O societate europeanã a cunoaºterii presupune centrarea
pe universitãþi, ca centre de iradiere a inovãrii. Dar, aºa
cum aratã studiile realizate, universitãþile europene nu sunt
încã în mãsurã sã îºi ducã la îndeplinire rolul în realizarea
strategiei Lisabona. Deºi Europa este o societate cu un
nivel ridicat de educaþie, numai 21% din populaþia în vârstã
de muncã are pregãtire postuniversitarã (terþiarã), procent
mult mai mic decât cel din Statele Unite (38%), Canada
(43%) sau Japonia (36%). În timp ce în Europa învãþãmântul
superior este vãzut ca un „bun public”, înscrierile în

învãþãmântul terþiar au fost mai importante în alte pãrþi ale
lumii, în special datoritã finanþãrii private. De asemenea,
deºi Europa produce mai mulþi doctori, din 1.000 de
angajaþi numai 5,5 sunt cercetãtori, spre deosebire de Statele
Unite (nouã cercetãtori la 1.000 angajaþi) sau Japonia (9,7
cercetãtori la 1.000 angajaþi). Dacã nu luãm în considerare
universitãþile din Marea Britanie, atunci nicio universitate
europeanã nu se aflã în primele 20 de universitãþi din lume,
în conformitate cu clasificãrile internaþionale ºi numai
câteva dintre ele se aflã pe primele 50 de poziþii.

Unde se aflã România din perspectiva societãþii
cunoaºterii? La punctul de start. Cele douã motoare -
investiþia în capitalul uman ºi investiþia în tehnologie
avansatã, know how, cercetare dezvoltare etc. abia au
început sã vibreze.

În ceea ce priveºte capitalul uman, ponderea
cheltuielilor publice cu educaþia în PIB în România (3,9%
din PIB) este cea mai redusã din UE-27 (5,4% din PIB). În
plus, în România doar douã persoane dintr-o sutã sunt im-
plicate în procesul de învãþare continuã.

Investiþia în cercetare-dezvoltare, inovare, know how
etc. este ºi mai puþin dezvoltatã. Ponderea cheltuielilor de
cercetare dezvoltare în PIB-ul României (în 2006) a fost
prognozatã în buget la 0,6%, cea mai micã pondere dintre
þãrile UE-25. De altfel, România are cea mai micã pondere
ºi în ceea ce priveºte cheltuielile cu echipamentele IT în
PIB, comparativ cu UE-25 (de zece ori mai micã). Din
punctul de vedere al gradului de penetrare a Internetului
în gospodãrii, România are un decalaj imens faþã de þãrile
analizate (de cinci ori mai puþin decât media UE-25).

Numãrul de patente înregistrate de România la Biroul
European de Patente este foarte mic comparativ cu UE-15
sau UE-25. Existã multe invenþii, dar puþine inovaþii. O
pondere mare dintre invenþii sunt implementate în
producþie în strãinãtate.
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Sursa: European Trend Chart on Innovation, 2005; INS România, 2005.

Figura 1. Evoluþia indicatorilor inovãrii în România (UE-15 = 100)
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Se impune o modificare de paradigmã în ceea ce
priveºte investiþiilor publice, dezvoltarea bazatã pe inovare,
cercetare-dezvoltare, investiþia în capitalul uman etc.
Consolidarea unei economii bazate pe cunoaºtere în
România presupune stabilirea unor prioritãþi, precum: crearea
unor stimulente economice ºi instituþionale, esenþiale pentru
dezvoltarea spiritului antreprenorial; investiþii în educaþie,

pentru a creºte nivelul capitalului uman ºi a fluidiza
procesele de utilizare ºi difuzare a cunoºtinþelor; existenþa
unui sistem inovativ eficient format din firme, centre de
cercetare, universitãþi care sã permitã creºterea stocului glo-
bal de cunoºtinþe, asimilarea, adaptarea, crearea noilor
tehnologii ºi dezvoltarea IT&C (utilizarea calculatorului,
acces la telecomunicaþii, la internet etc.).
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