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Obiective
• Înţelegerea conceptelor de societate a
cunoaşterii, capital uman şi competitvitate,
a relaţiei dintre acestea şi a disputelor în
jurul acestor concepte;
• Modul de evaluare a societăţii cunoaşterii;
a capitalului uman şi a competitivităţii;
• Indicatori de evaluare

Structura prezentării
• Contextul abordării
• Opinii privind conceptul de societate a
cunoaşterii, capital uman şi competitivitate
• Elemente comune celor trei concepte
• Aspecte privind măsurarea- relevanţa
indicatorilor pentru surprinderea
aspectelor analizate
• Analiza din perspectiva
indicatorilor

Contextul general
•

•

•

•

•

Revoluţia industrială a condus la o creştere puternică a utilizării cunoaşterii
în activităţile practice punând bazele schimbărilor structurale şi calitative din
economiile lumii şi impulsionând competiţia dintre ţări şi modificarea unor
avantaje competitive;
Globalizarea şi implementarea societăţii cunoaşterii au condus la
amplificarea rolului capitalului uman în dezvoltarea economică a ţărilor şi
regiunilor, în creşterea exporturilor şi a competitivităţii.
Competitivitatea este decisă de capacitatea unei ţări de a adăuga valoare
produselor, serviciilor şi proceselor la nivelul economiei globale la un cost
scăzut; (Reich, 1991)
Factorii cheie ai competitivităţii într-o economie globalizată şi
interdependentă devin cunoştinţele şi calificările forţei de muncă (Turow,
1994). Capitalul uman face diferenţa între întreprinderi
Revoluţia tehnologiei informatice şi a comunicaţiilor a ridicat pe un nou
palier cunoaşterea, permiţând transferul acesteia pe întregul glob în
manieră codificată sub forma transferului de informaţii;

VAB pe ţări în industria prelucrătoare
Miliarde Dolari 2012

Sursa: Marc Llevinson, February 2014, US manufacturing in international perspective, CRS
Report, Congressional Research Services, Informing the legislative debate since 2014

Producţia reală pe oră de muncă în industria prelucrătoare
Modifcări procentuale 2002-2012

Efortul de cercetare dezvoltare
Creşterea cheltuielilor de RD în
ind. prelucrătoare

Ponderea cheltuielilor de RD în
VAB ind. prelucrătoare în monedele naţionale

Contextul tehnologic
• Trăim într-o lume tehnologizată. Telefoanele mobile,
reţelele sociale şi calculatoare au transformat societatea
într-una digitizată. Se vorbeşte de economia digitală
• Cheltuielile de RD- în industrie au atins valori de peste 8200
miliarde dolari la PPP în ţările dezvoltate

• Un studiu Deloite Consulting (2013, p.2) arăta că:
– Telefoanele mobile au crescut de la 3 milioane de Apple
iPhone în 2008 la 1 miliard de smatPhone şi peste 420
milioane iPhone în 2013;
– Facebook, de la 1 milion de utilizatori în 2004 a ajuns la
100 milioane în 2008 şi circa 1,23 miliarde azi;
– Calculatoarele folosite în afaceri vor creşte de la 41 miliarde
dolari în 2011 la 241 miliarde dolari în 2020.

Contextul din perspectiva teoriei economice
•

Conceptul de economie bazată pe cunoaştere – este în dependenţă cu noile teorii ale
creşterii ce reflectă înţelegerea rolului tehnologiilor noi în sporirea productivităţii şi a
creşterii economice prin investiţii în cercetare şi dezvoltare, educaţie şi pregătire, în
noile structuri ale activităţii manageriale (OECD 2006, p.7).
–
–

•
•

Progresul tehnologic este văzut ca un produs al activităţii economice (în trecut ca un produs al
non-factorilor pieţei);
Capitalul uman şi tehnologia sunt privite ca factori ai creşterii beneficiilor şi aceste majorări de
beneficii conduc la creşterea economică

Competitivitatea este privită din perspectiva teoriei noii economii geografice (European
Commission, Martin, Krugman şi a economiei regionale; M: Porter - clusterizare
Conceptul de capital uman este abordat apelând la :
– Noua teorie a creşterii economice - acţiunile umane ca educaţia şi inovaţia şi
comportamentele economice afectează creşterea economică pe termen lung;
limitează reducerea beneficiilor capitalului şi ajută - la explicarea trecerii de la
economia bazată pe resurse la economia bazată pe cunoaştere. Romer(1986)schimb între consumul de azi şi cunoştinţe-conduc la creşterea consumului mâine.
– Teoria resurselor – ca factor de producţie în economia tradiţională ce consideră
capitalul şi munca ca factori endogeni
– Teoriile difuziei tehnologice - asumă că mai mult capital uman (educaţie,
experienţă, sănătate) creşte abilitatea de a absorbi noi tehnologii Romer (1986,
1987, and 1990), Lucas (1988) and Rebelo (1991) au dezvoltat modele de creştere
endogenă introducând politicile guvernamentale, capitalul uman şi difuzia
tehnologică.

Societatea cunoaşterii-Definiţii
•
•

•
•
•

Societatea cunoaşterii: - concept introdus prima dată de P. Druker în 1968,
alternativ: societatea digitală, societatea învăţării- este aceea în care abilitatea
de a obţine noi competenţe este esenţială pentru succesul individual, având în
vedere viteza cu care cunoaştinţele devin obsolente (Lundvall, 2006);
„Economiile care sunt bazate direct pe producţia, distribuţia şi utilizarea
cunoştinţelor şi a informaţiilor. (OECD, 1996, p.7)
„Economia cunoaşterii este ceea ce se obţine când firmele pun împreună
puterea calculatoarelor cu minţi bine educate pentru a crea bunăstare”
(Brinkley, 2006 p.3)
„ Societatea cunoşterii este un concept larg ce se fundamentează pe creşterea
angajamentului de cercetare dezvoltare”. (Kok Report, 2004, p.19)
„Economia cunoaşterii este una în care generarea şi exploatarea cunoştinţelor
pare că are o parte predominantă în crearea bunăstrării”(DTI, 1988)
„Economia cunoaşterii modernă reflectă o largă tranziţie de la economia bazată
pe pământ,muncă şi capital spre una în care principalele componente ale
producţiei sunt informaţiile şi cunoaşterea”.( A. Schleicher, 2006, p.1)

Societatea cunoaşterii-Definiţii
• „Transformarea către economia bazată pe cunoaştere va determina
în mod necesar o schimbare în ponderea venitului naţional
provenit de la industriile bazate pe cunoaştere, în ponderea
forţei de muncă angajată în locuri de muncă bazate pe
cunoaştere şi în ponderea firmelor ce utilizează noi tehnologii
pentru a inova, dar este de asemenea crucială încadrarea
instituţională.” Daniele Schilirò (2012, p. 42)
• ”Producţia şi serviciile bazate pe activităţi intensive în cunoaştere
ce contribuie la accelerarea ritmului avansului tehnologic şi
ştiinţific şi, în mod egal, la uzura morală a acestora
(obsolescenta)”. (Powell and Snellman, 2004, p.201)
• În World Development Report 1998-99, se menţiona: ”cunoaşterea,
nu capitalul este cheia creşterii economice sustenabile şi a
îmbunătăţirii bunăstării umane:”(WB, 1989-1999).

Caracteristicile societăţii cunoaşterii- (din definiţiile Steinmueller, 2002,
Smith, 2002, Foray, 2004, Powell and Snellman, 2004, Lundvall, 2004, Leydesdorff,
2006, Schilirò, 2005, 2009) sintetizate de Daniele Schilirò (2012,45-46)

„ 1. O transformare fundamentală în investiţia către creaţia şi exploatarea de
cunoaştere şi alte active intangibile ca RD, soft, design, dezvoltarea capitalului
uman şi organizaţional, ca bază a avantajului competitiv;
2. Utilizarea în folosul tuturor al unor informaţii şi tehnologii de comunicaţii
ieftine, puternice şi universale;
3. Instalarea industriilor şi a ocupaţiilor bazate pe cunoaştere;
4.Rolul cheie al inovaţiilor, ce vine din succesul exploatării RD întreprinse şi din
larga formă de inovări ca design şi dezvoltare, marketing, modificări
organizaţionale;
5.O societatea a cunoaşterii este o economie a învăţării, unde învăţarea
interactivă este cheia performanţelor firmelor, regiunilor şi naţiunilor;
6. Nevoia de a alinia mai puternic investiţiile publice cu cererea unei economii
bazate pe cunoaştere, în special în susţinerea RD, a ştiinţei şi tehnologiei, a
educaţiei înalte, a politicilor publice şi de afaceri;
7. Universităţile şi sectorul de educaţie înaltă au un rol extrem de important ca
actori economici în atragerea şi reţinerea RD şi ca agenţi de difuzie şi regenerare a
cunoaşterii, astfel că în societatea cunoaşterii este mai important decât oriunde
rolul instituţiilor de cunoaştere şi sectorul de înaltă educaţie ca generatori de
capital uman şi conducători de inovaţie”

Critici legate de conceptul de
societate a cunoaşterii- Smith K.
• Smith K,( 2002, p.6-8) analizând definiţia OECD consideră că
:”această definiţie este un bun exemplu despre problemele
acestui termen care pare să acopere totul şi nimic: toate
economiile sunt, într-un anumit fel bazate pe cunoaştere, dar este
greu de a crede că sunt direct bazate pe cunoaştere, dacă aceasta
înseamnă producţia şi distribuţia de cunoştinţe şi produse
informatice”. Nu există a separare reală între capital şi cunoaştere
şi de fapt ideea nu poate fi susţinută prin cifre.
• Era în fapt o critică directă la următoarele afirmaţii:
– P. Drucker -„ cunoaşterea a devenit acum un factor de producţie
în linie cu capitalul şi munca”
– OECD -: „rolul cunoaşterii –comparativ cu resursele naturale,
capitalul fizic şi forţa de muncă slab calificată - este de o mai
mare importanţă”.

Critica lui Michael Peters
(2001, p.13-15)
• 1.Conceptual, nu este o distincţie din punct de vedere filozofic
între cunoştinţe şi informaţie şi nu se operează cu un concept
robust referitor la învăţare sau cunoaştere.
– Mai mult, nu este o distincţie între economia bazată pe cunoaştere şi societatea
cunoaşterii, care sunt fundamental diferite precum economie şi societate.

• 2. Conceptul de economie bazată pe cunoaştere nu este clar
definit. El înseamnă mai mult decît cîteva procente de populaţie
lucrătoare ocupată în cunoaştere decât este necesar a
conceptualiza legătura dintre cunoaştere şi învăţare.
• 3 Evidenţele empirice despre noul stadiu al capitalismului sunt în cel
mai bun caz slabe, întrucât nu se explică dacă poate capitalul să
fie substituit la infinit de munca manuală şi calificată şi în ce
măsură cunoaşterea a devenit un nou factor de producţie sau noile
forme ale capitalului uman şi intelectual au devenit importante?

Critica lui Michael Peters
(2001, p.13-15)
• 4. Sunt importante schimbări şi îndoieli legate de
transformarea naturii muncii şi a organizaţiilor. Politicile
naţionale ce susţin economia bazată pe cunoaştere sunt
construite pe ipoteza că aceasta este baza viitoare pentru
competitivitatea naţională şi succesul în economia globalizată
şi va oferi noi slujbe pentru valuri sucesive de „ muncitori în
cunoaştere”. În timp, şomajul este, istoric, la cel mai redus
nivel de mulţi ani în UK, ceea ce face ca problema acestei
schimbări să necesite reflecţie şi analiză.
• 5. Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor nu asigură
achiziţia de facultăţi etice şi critice necesare orientării
personale şi echilibrului în negociere (citează pe Chisholm
1999, p 3)

Critica lui Godin (2006, p.17)
• 1.Noua economie, Tehnologiile înalte, şi Economia bazată pe
cunoaştere sunt concepte definite şi cristalizate cu ajutorul statisticii;
• 2.La începutul anilor 1960 conceptul de economie a cunoaşterii şi
relaţia cu statistica a fost de primul tip: conceptul original a apărut şi
a fost susţinut de noile tendinţe în economie şi noile date: (Machlup,
1962, Porat şi Rubin, 1977, OECD, 1981, 1986, Rubin şi Taylor,
1984) ;
• 3. Este pur şi simplu un concept care serveşte direct atenţiei
decidenţilor politici în probleme de ştiinţă şi tehnologie şi rolului lor
în economie, şi, cu acest sfârşit, un concept care permite unora să
vorbească despre diferite probleme ale ştiinţei şi tehnologiei şi să
genereze un larg set de statistici sub acest acoperiş. Acest tip de
concept eu îl numesc „concept umbrelă”
• 4. Revitalizarea conceptului de economia cunoaşterii este legată de
Lundvall, 1992 care a lansat conceptul de societate a învăţării –
Learning society- sau economie a învăţării.

Tipurile de cunoaştere
• Din perspectiva societăţii cunoşterii este important a distinge între
diferitele tipuri de cunoştere:
– A şti ce (know wat)- care se referă la fapte;
– A şti de ce (Know why) care se referă la cunoşterea ştiinţifică a
principiilor şi legilor naturii;
– A şti cum se face (know how) care se referă la competenţe sau
capabilităţi de a face ceva;
– Cine cunoaşte (Know who) - acest din urmă aspect al
cunoaşterii implică informaţii referitoare la cine ştie faptele şi
cine ştie cum să se facă ceva, adică existenţa unor relaţii sociale
speciale care să permită accesul la experţi şi la folosirea
eficientă a cunoştinţelor lor.
• În opinia lui Lundvall and Johnson ( 1994) cel mai dificil este a
măsura cunoaşterea tacită adică cunoaşterea a cum se face
(know how) şi cine cunoaşte (Know who).

Viziuni legate de cunoaştere în opinia lui
Smith K,( 2002, p.6-8)

• Cunoaşterea este din punct de vedere cantitativ şi, în unele sensuri
calitativ, mai importantă decât erau intrările din trecut.
• Cunoaşterea, într-un fel, este mai importantă ca produs – ceea ce
noi vedeam ca o creştere a formelor de activitate bazate pe
comercializarea produselor cunoaşterii;
• Codificarea informaţiei (ca opusă calificării tacite, calificării încorporate de persoane) este, într-o oarecare măsură, mai semnificativă.
Abramowitz şi David -„ Poate cea mai relevantă caracteristică a
recentei creşteri economice a fost creşterea de veacuri a sprijinului
cunoaşterii codificate ca bază pentru organizarea şi conducerea
activităţii economice;
• Economia cunoaşterii constă în schimbările în tehnologiile
informaţionale şi de comunicaţii; inovaţia în calculatoare şi
comunicaţii a modificat atât constrângerile fizice cât şi costurile de
colectare şi diseminare a informaţiilor. Creşterea ITC şi a complexului
de industrii ITC este considerată ca o mutare către societatea
cunoaşterii..

Semne de întrebare
• Aceste critici ne îndeamnă să reflectăm asupra
aspectelor ce merită a fi adâncite:
– Cum vor fi rezolvate aspectele etice şi morale în
ceea ce priveşte cunoaşterea?
– Rezolvă cunoaşterea problema dispariţătilor regionale
şi a polarizării societăţii?
– Cunoaşterea sau noile forme ale capitalului uman şi
intelectual au devenit importante?
– Accelerarea în rata schimbării implică faptul că atât
cunoaşterea cât şi calificarea sunt mai expuse
deprecierii morale rapide. Este învăţarea continuă
soluţia?

Capitalul uman-Definiţii
• „Cunoştinţe, abilităţi, competenţe şi alte atribute însuşite
de indivizi care sunt relevante pentru activitatea
economică”(OECD, 1998, p.9)
• „Factor de producţie adiţional, constituit din suma
stocului de cunoştinţe, calificări şi experienţe dobândite
atât în cadrul educaţiei formale, cât şi în perioada postşcolarizare în cadrul procesului de învăţare în procesul
muncii („learning by doing”). (C. Russu, 2012)
• „Activ intangibil cu capacitatea de a impulsiona şi susţine
productivitatea, inovarea şi ocuparea”(OECD, 1998, p.9),
• Sursă fundamentală de productivitate (Romer 1990);
• Investiţie a indivizilor înşişi pentru a-şi spori
productivitatea ( Rosen ,1999)

Capitalul uman-Definiţii
• Abilităţi înnăscute şi cunoştinţe şi abilităţi dobândite de individ
în timpul vieţii (Laroche, Merette, and Ruggeri, 1999)
• „Stocul acumulat de abilităţi şi talente şi manifestarea
acestora într-o forţă de muncă educată şi calificată în regiune”
(Mathur, 1999, p. 205).
• Capitalul uman nu se limitează la educaţia formală ci cuprinde
experienţa, învăţarea practică ce are loc la locul de muncă ca
şi tehnicile netradiţionale de pregătire ce asigură o dezvoltare
a abilităţilor (Davidsson , Honig, 2003).
• Capitalul uman este privit de Schultz (1979) din perspectiva
abilităţilor antreprenoriale care sunt valoroase şi rare şi pot fi
amplificate prin educaţie, pregătire, experienţă şi altele.

Teoria capitalului uman
• În centrul teoriei capitalului uman se află ideea investiţiei
în educaţie ca o cale de sporire a capitalului uman şi a
productivităţii forţei de muncă.
• Potrivit teoriei capitalului uman creşterea stocului de
cunoştinţe sau a capitalului uman sporeşte
productivitatea în sectorul de piaţă al economiei unde se
produc veniturile băneşti şi în sectorul non-piaţă unde se
produc bunuri ce se înregistrează ca funcţie de utilitate.
• Pentru a realiza potenţialul de productivitate, individul
trebuie să fie încurajat să investească în educaţia
formală şi în pregătirea pentru muncă.
• Contestă teoria omogenităţii muncii şi se concentrează
pe diferen-ţele forţei de muncă;
• Sănătatea este privită ca o componentă a stocului de
capital -Mushkin (1962) Becker)1964) Fuchs(1966).

Contribuţii la teoria capitalului uman
1. Primele elemente apar la A. Smith:
- vede capitalul uman ca o bogăţie a naţiunilor şi pune astfel bazele
economice ale teoriei capitalului uman;
- leagă nivelul veniturilor de nivelul de calificare – în economia modernă
teoria compensării diferenţialului de salarii (Rosen, 1986)
2.Gary Becker 1964, 1968
– evidenţiază legătura dintre educaţie şi impactul asupra abilităţii capitalului uman de a
obţine venituri ridicate
– evidenţiază legătura dintre educaţie şi productivitate

– acordă importanţă educării, pregătirii, sănătăţii şi grijii faţă de copii
– Investiţia în educaţie are o rată înaltă de recuperare
3.Schultz- i
- identifică pentru prima dată conexiunea dintre educaţie şi productivitate ;
– Identifică persoanele ca o sursă de creştere economică
4.Samuel Bowles – interesul propriu al individului în face să opereze liber în
cadrul pieţei libere;
- discriminările reduc veniturile reale;
- nu sesizează că indivizii pot să nu opereze liber pe piaţă în prezenţa
discriminărilor
Educaţie contribuie la creşterea productivităţii muncii;
- Teoria capitalului uman a eliminat clasele sociale - ca un concept economic
central

Abordări privind capitalul uman :
1. Abordarea bazată pe aspectele individuale;

– Schultz (1961) ca ceva înrudit cu proprietatea;
– capacitatea productivă ce constituie bogăţia (OECD;
Schultz, 1961);
– cunoaşterea şi abilităţi ale individului;
2.Un proces de acumulare
– Obţinerea de abilităţi şi cunoaştere prin educare, pregătire
şi experienţe (Laroche, Merette, and Ruggeri, 1999,
Mathur, 1999, Davidsson , Honig, 2003)
3. Sursă de productivitate: Romer (1990), Russu
4. Abordare unidimensională - Becker- capitalul uman este direct
util în procesul de producţie - poate fi privit unidimensional ca
stoc de cunoştinţe;

Abordări privind capitalul uman
5. Abordare multidimensională – Gardner - priveşte

multidimensional din perspectiva abilităţilor;
6. Abordare din perspectiva adaptabilităţii Schultz/Nelson-Phelps- abilitate de a se adapta;
7. Capacitatea de a munci în organizaţie, de a
asculta ordinele, de a accepta ierarhiile societăţii
capitaliste - Bowles-Gintis;
8. Semnal al abilităţilor decât caracteristici
independente utile în producţie - Spence

Componentele capitalului uman
• Capitalul uman cuprinde trei componente:
(Blundell şi alţii,1999, p.2)
• ” abilităţile timpurii (native sau
acumulate);
• calificările şi cunoştinţele achiziţionate
prin educaţia formală şi abilităţi,
• competenţe şi expertiză acumulată în
prin învăţare la locul de muncă

Investiţia în Capitalul uman
• Becker (1962) numește investițiile în educație, instruire şi sănătate ca
fiind investiții în capitalul uman. Mai mult el consideră că, investiţia în
capitalul uman este strâns legată de resursele intangibile, cum ar fi
posedarea de cunoştinţe.
• O agregare de investiţii în arii precum educaţia, sănătatea, învăţarea
la locul de muncă şi migraţia, ce intensifică productivitatea individuală
în piaţa muncii şi de asemenea în activităţile nelucrative (Andrew
Sharpe, 2001, p.3)
• Schultz (1961) consideră că noi numim consum, investiţia în capitalul
uman, şi aceasta explică poate cel mai bine diferenţele în ceea ce
priveşte avuţia. Deşi de mult economiştii au considerat oamenii ca o
bogăţie a unei naţiuni, capacitatea productivă a oamenilor este
abordată mai larg astăzi decât alte forme de avuţie luate împreună.

Investiţia în Capitalul uman
• Schultz (1961) consideră
că investiţia în capitalul uman
poate fi privită sub 5 aspecte:
1. Cheltuielile cu serviciile şi facilităţile de sănătate ce
afectează speranţa de viaţă;
2. Pregătirea la locul de muncă, inclusiv aceea organizată
de firme;
3. Educaţia formală. Primară, secundară, terţială;
4. Programe de studii pentru adulţi ce nu sunt organizate
de firme;
5. Migraţia în căutarea de oportunităţi de muncă.

Cinci caracteristici ale capitalului uman (Laroche,
Merette, and Ruggeri,1999)
1.Capitalul uman este un bun necomercializabil înglobat în
corpul uman, chiar dacă fluxul de servicii generat de
capitalul uman este comercializabil;
2.Persoanele, în general cele tinere, nu pot controla
întotdeauna canalul sau ritmul în care achiziţionează
capital uman;
3. Capitalul uman are atât aspecte calitative cât şi
cantitative reflectând calitatea input-ului educaţional;
4. Capitalul uman poate fi, fie general în natură, sau
specific unei firme, sector;
5.Capitalul uman generează externalităţi individuale şi
sociale.

Alte trăsături
• Capitalul uman este cea mai importantă componentă a
portofoliului de bunăstare individuală (Charlotte
Christiansen şi alţii, 2006)
• Capitalul uman influenţează deciziile pe piaţă;
• Investiţia în capitalul uman implică un risc legat de
recuperarea acesteia;
• Diferenţele în ceea ce priveşte capitalul uman provin din
(Agemoglu):
–
–
–
–

Educaţie;
Calitatea şcolii şi neinvestirea în şcoală;
Pregătire (training)după şcoală;
Influenţele dinainte de intrarea în muncă.

Capitalul uman factor al
productivităţii
• În raportul Băncii Mondiale privind Dezvoltarea în Africa (1998) se
menţionează faptul că principalul factor al creşterii economice a fost
capitalul uman, cu o contribuţie de 64% din bunăstare în timp ce
capitalul fizic reprezenta 16% şi cel natural 29%.
• Romer (1986) identifică trei elemente ce definesc diferenţele dintre
cunoştinţe şi capitalul fizic.
• i. Dezvoltarea de noi cunoştinţe are un efect extern pozitiv asupra
posibilităţilor de producţie a altor firme; acestea sunt cunoştinţe ce
pot fi patentate sau ţinute secret şi care nu pot fi monopolizate de
nici un individ sau firmă.
• ii. Crearea de noi cunoştinţe nu este expusă unei diminuări a
randamentului.
• iii Noile cunoştinţe sunt mai profitabile când conduc la o eficienţă
sporită a producţiei.

Relaţia capital uman-dezvoltare
Sursa:Lall (1999), citat în Adeyemi Ogunade HUMAN CAPITAL INVESTMENT IN THE DEVELOPING
WORLD: AN ANALYSIS OF PRAXIS

Competitivitatea-definiţii
• “abilitatea unei ţări de a atinge o rată înaltă, sustenabilă a
produsului intern brut pe locuitor” (Forumul Economic
Mondial);
• ” gradul în care, în condiţiile unei pieţe libere o naţiune poate
să producă bunuri şi servicii care pot trece testul competiţiei
internaţionale şi în acelaşi timp poate să menţină şi să
sporească venitul real intern” (OECD; 1992, p.237)
• „abilitatea de a produce bunuri şi servicii care trec testul pieţei
internaţionale, şi care în acelaşi timp menţin nivele înalte şi
sustenabile de venituri, sau, mai general, abilitatea regiunilor
de a genera, când sunt expuse competiţiei externe, nivele
relativ înalte de venituri şi ocupare”. (Comisia Europeană,

1999)

Competitivitatea-Definiţii
• Academicianul Emilian Dobrescu (2005) consideră că
„deşi nu întotdeauna se specifică (mai degrabă fără să
se precizeze acest lucru), noţiunea circulă în două
accepţiuni oarecum diferite:
– sensul larg vizează ansamblul dezvoltării economice
şi este greu de definit;
– sensul restrâns vizează exclusiv relaţiile comerciale
externe şi se referă la corelaţia dintre cursul monedei
naţionale, preţurile externe şi inflaţia internă (sau
costurile în sectoarele care produc tradable
commodities”).

Competitivitatea la export pe mărimi, calificări şi tehnologii
Sursa:Global Manufactoring competitiveness Index, 2013, p.8 Deloitte

Competitivitatea la export pe mărimi, calificări şi tehnologii în 2000 şi
2011
Sursa:Global Manufactoring competitiveness Index, 2013, p.8 Deloitte

Trăsături comune celor trei
concepte
• Abilitatea de a produce şi dezvolta noi produse,
de a inova;
• Capacitatea de a crea bunăstare;
• Susţinerea statului prin sistemul de stimulente;
• Complexitatea, evidenţiată de multitudinea
definiţiilor care caută să surprindă esenţa;
• Dificultatea măsurării, evidenţiată de numărul
mare de indicatori utilizaţi în acest scop;
• Adaptabilitatea la schimbările rapide ale mediului;

Relaţia capital uman- societatea
cunoaşterii- competitivitate
•
•

•

•

Capitalul uman este privit în literatură în relaţie cu procesele de cercetare şi
inovare, fie ca factor al creşterii economice (Riley,2012), fie ca factor al
sporirii competitivităţii (Russu, 2012, Kagochi and Curtis, 2010, ).
Bontis (1999, cited by Bontis at all, 2000, p.89 ) “argumentează că, capitalul
uman este important deoarece acesta este o sursă a inovării şi a reînnoirii
strategice”.
W. Baumol (2002), în “The Free-Market Innovation Machine, considera
inovarea ca o primă armă a competitivităţii (innovation as a „prime
competitive weapon‟).
Khan (2005) consideră că educaţia este elementul cheie în societatea
bazată pe cunoaştere şi aduce în sprijinul acestei afirmaţii opiniile experţilor
Băncii Mondiale care au considerat, în Raportul pe anul 1999 că educaţia
primară are cea mai mare contribuţie la creşterea economică şi dezvoltarea
ţărilor în curs de dezvoltare.

Relaţia capital umancompetitivitate
•
•

•

•

Capitalul uman este privit în literatură ca factor al sporirii competitivităţii
(Russu, 2012, Kagochi and Curtis, 2010, ).
Giegiel şi alţii (2007), analizând competitivitatea internaţională în contextul
teoriei capitalului uman au evidenţiat faptul că discrepanţele în nivelul de
educaţie atins de populaţie explică o parte importantă din diferenţialul de
productivitate dintre ţările OECD. Mai mult ei au arătat că investiţia în
capitalul uman este o condiţie de bază pentru creşterea economică pe
termen lung cu influenţă asupra competitivităţii internaţionale;
Bhatt consideră că dezvoltarea capabilităţilor prin cunoaştere contribuie la
crearea unui avantaj competitiv sustenabil idee ce se regăseşte şi în
lucrările citate de acesta (Grant 1996; Marsh & Ranft, 1999; Nonaka, 1994;
Simonin, 1999)
Rolul capitalului uman va spori în secolul 21, acesta devenind, în opinia lui
M. Milken, cel mai valoros activ şi obiectul competiţiei globale (citat de G.
Riley,2012).

Relaţiile dintre societatea cunoaşteriicapitalul uman- competitivitate
Competitivitate

Educaţia

Inovarea şi
noile
tehnologii

Sţiinţa

Economia
bazată pe
cunoaştere

Capitalul
uman

Sănătate

Mediul
economic,
Infrastructura

ITC
Forţa de muncă
şi ocuparea

Patru factori (piloni) ai societăţii
cunoaşterii (KAM )
Regimul
Economic şi
instituţional

Educaţia şi
calificarea

Infrastructura de
comunicaţii şi
informaţii

Sistemul
inovativ

Regimul economic şi
instituţional al unei
ţări poate să ofere
stimulente pentru
utilizarea eficientă a
cunoştinţelor noi şi
existente şi înflorirea
antreprenoriatului.

Populaţia unei ţări
are nevoie de
educaţie şi calificare
pentru a fi capabilă
să creeze şi
împărtăşească
cunoaşterea şi
pentru ca să o
utilizeze bine.

Un sistem dinamic al
infrastructurii
informaţiei este
necesară pentru a
facilita comunicaţiile
efective,
diseminarea şi
procesarea
informaţiilor.

Sistemul inovativ al
unei ţări cuprinde
ansamblul firmelor,
centrelor de
cercetare,
universităţilor,
consultanţilor,
consilierilor şi alte
organizaţii care sunt
capabile să
sporească stocul de
cunoaştere, să
asimileze şi să
adapteze nevoilor
locale această
cunoaştere şi să
creeze noi

Patru factori (piloni) ai capitalului uman
(World Economic Forum-2013)
Educaţia

Sănătate fizică
psihică şi
mentală

Forţa de muncă
şi ocuparea

Permisivitatea
mediului

Oferă o imagine
asupra aspectelor
cantitative şi
calitative ale
educaţiei primare,
secundare şi terţiare
şi conţine informaţii
privind prezentul şi
viitorul forţei de
muncă.

Populaţia unei ţări
are nevoie de
sănătate fizică,
psihică şi mentală
pentru copii şi adulţi.

Proiectează
cantitatea de
experienţă, talent,
cunoaştere şi
pregătire a
populaţiei în vârstă
de muncă a unei
ţări.

Cadrul legal,
infrastructura şi alţi
factori capabili să
asigure valorificarea
capitalului uman.

12 piloni ai competitivităţii
Subindex pentru
cerinţe de bază

Subindex pentru
eficienţă

Subindex al inovaţiei şi
Alti factori complecşi

Economii conduse de
factorii de producţie

Economii conduse de
eficienţă

11 Complexitatea
afacerilor

1 Instituţii

5. Educaţie înaltă şi
pregătire

12 Inovarea.

2 Infrastructură

6.Eficienţa pieţei
bunurilor

3 Mediul macroeconomic 7 Eficienţa pieţei muncii
4 Sănătate şi educaţie
primară.

8 Dezvoltarea pieţei
financiare

9 Viteză tehnologică
10 Mărimea pieţei.

Numărul total de patente aplicate la 1 miliard
de euro cheltuieli de CD în 2000-2012

Cheltuielile de CD între ramuri ca pondere în
PIB medie 2000-2012
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Cheltuieli publice totale cu educaţia ca
procent din PIB- medie 2000-2011
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Ponderea absolvenţilor la 1000 locuitori în
vârstă de 20-29 ani

Indicatori cheie pentru a măsura societatea cunoaşterii
Studiul

Indicatorii consideraţi

DeVol et al., 2004: State Technology and Science
Index, Milken Institute

Oferă 5 clase de indicatori: Intrări de RD, capital de
risc şi infrastructură, investiţiile în capital uman,
forţa de muncă în ştiinţă şi tehnologie şi
concentrarea tehnologică

Australian Bureau of Statistics (ABS), 2002:
Measuring a knowledge-based economy and
society

Trei clase de indicatori pentru conducerea inovării şi
antreprenoriatului, capital uman şi ICT

Progressive Policy Institute (PPI), 2002: The
State New Economy Index, Washington, DC

Cinci clase de indicatori; joburi în cunoaştere;
globalizare, dinamism economic şi competiţie,
economie digitală, capacitate de inovare tehnologică

Room, G., 2004: The scope of the new economy.
NESIS final report

Patru clase de indicatori: microeconomie, inovare,
economie digitală şi investiţii publice

OECD, 2001a: The new economy – Beyond the hype

Patru clase de indicatori: ICT, difuzia inovaţională şi
tehnologică; capital uman, antreprenoriat şi crearea
de firme

European Commission, 2005: Towards a
European Research Area: Key Figures 2003-2004

Două clase de indicatori; investiţii în societatea
cunoaşterii şi performanţele sociatăţii cunoaşterii

OECD, 2003: Science, Technology and Industry
Scoreboard

Trei clase de indicatori:investiţii în cunoaştere,
investiţii în ITC, tendinţe în comerţ şi fluxul de
investiţii

DG Enterprise, 2004: European Innovation
Scoreboard

Patru clase de indicatori; resurse umane, crearea
de noi cunoştinţe, transmiterea şi aplicarea de
cunoştinţe, inovări financiale, producţie şi piaţă

Aspecte privind indicatorii de măsurare a
societăţii cunoaşterii

Măsurarea competitivităţii, societăţii cunoaşterii şi a capitalului uman în
anii 2012-2013
Sursa:Competitiveness Report 2013–2014, The Human capital Report 2013,
World Economic Forum şi World Bank, Knowledge Economy 2012

Măsurarea competitivităţii, societăţii cunoaşterii şi a capitalului uman în
anii 2012-2013
Sursa:Competitiveness Report 2013–2014, The Human capital Report 2013,
World Economic Forum şi World Bank, Knowledge Economy 2012

Măsurarea competitivităţii, societăţii cunoaşterii şi a capitalului uman în
anii 2012-2013
Sursa:Competitiveness Report 2013–2014, The Human capital Report 2013,
World Economic Forum şi World Bank, Knowledge Economy 2012

Comparaţie privind nivelul de dezvoltare al societăţii
cunoaşterii
Sursa: World Bank, Knowledge Economy 2012

Comparaţie privind nivelul de dezvoltare al
capitalului uman

Comparaţie privind nivelul de
dezvoltare al societăţii cunoaşterii

Comparaţie privind nivelul de
dezvoltare al capitalului uman

Comparatii privind indicele capitalului uman şi
indicele societăţii cunoaşterii

1 Elveţia
2 Singapore
3 Finlanda
4 Germania
5 USA
6 Suedia
8 Olanda
9 Japonia
10 UK
11 Norvegia
14 Canada
15 Danemarca
16 Austria
17 Belgia
22 Luxembrug
23 Franţa
25 Rep.Coreea
29 China
32 Estonia
35 Spania
42 Polonia
46 Rep.

Cehă

49 Italia
51 Portugalia
57 Bulgaria
63 Ungaria
76 Romania
91 Grecia

Facto
ri de Efici Inova
Econo
Educati
Sanatat
Mediu
GCI bază enţă re
KEI
KI
mică
Inovare e
ITC
HC Educatie e
Ocupare favorabil
5.67 6.15 5.44 5.72 8.87 8.65
9.54
9.86
6.90 9.20 1.46
1.31
0.98
1.74
1.793
5.61 6.30 5.63 5.14 8.26 7.79
9.66
9.49
5.09 8.78 1.23
1.35
0.76
1.35
1.471
5.54 5.97 5.30 5.65 9.33 9.22
9.65
9.66
8.77 9.22 1.40
1.60
0.84
1.25
1.926
5.51 5.90 5.31 5.59 8.90 8.83
9.10
9.11
8.20 9.17 1.11
0.89
0.88
1.15
1.522
5.48 5.12 5.66 5.43 8.77 8.89
8.41
9.46
8.70 8.51 0.92
1.03
0.24
1.24
1.181
5.48 5.95 5.31 5.46 9.43 9.38
9.58
9.74
8.92 9.49 1.11
0.98
0.96
1.15
1.351
5.42 5.89 5.27 5.36 9.11 9.22
8.79
9.46
8.75 9.45 1.16
1.11
0.90
1.15
1.484
5.40 5.37 5.27 5.62 8.28 8.53
7.55
9.08
8.43 8.07 0.95
0.63
0.84
1.03
1.302
5.37 5.48 5.45 5.15 8.76 8.61
9.20
9.12
7.27 9.45 1.04
1.03
0.68
1.07
1.384
5.33 5.98 5.22 5.07 9.11 8.99
9.47
9.01
9.43 8.53 1.10
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1.18
1.373
5.20 5.71 5.33 4.64 8.92 8.72
9.52
9.32
8.61 8.23 0.99
1.36
0.55
0.88
1.168
5.18
5.15
5.13
5.09
5.05

5.55
5.63
5.51
5.87
5.50

5.05
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5.03
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5.00

5.14
5.14
5.07
4.84
4.84

9.16
8.61
8.71
8.37
8.21

9.00
8.39
8.68
8.01
8.36

9.63
9.26
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9.45
7.76

9.49
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9.06
8.94
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7.33
8.57
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8.42
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0.71
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0.94
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0.70
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0.67
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4.84
4.65
4.57
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5.05
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4.63
4.64
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4.35
4.38
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4.13
4.06
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4.10
4.08
4.14
3.65
4.07
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3.32
3.46

7.97
4.37
8.40
8.35
7.41
8.14
7.89
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6.80
8.02
6.82
7.51

8.65
4.57
8.26
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7.20
8.00
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6.61
7.93
6.63
7.74

5.93
3.79
8.81
8.63
8.01
8.53
7.76
8.42
7.35
8.28
7.39
6.80

8.80
5.99
7.75
8.23
7.16
7.90
8.01
7.62
6.94
8.15
6.14
7.83

9.09
3.93
8.60
8.82
7.76
8.15
7.58
6.99
6.25
8.42
7.55
8.96

8.05
3.79
8.44
7.73
6.70
7.96
8.21
7.41
6.66
7.23
6.19
6.43

0.64
0.19
0.57
0.47
0.09
0.39
0.27
0.45
-0.05
0.00
-0.18
-0.01

0.90
0.07
0.86
0.59
0.38
0.45
0.38
0.41
0.28
0.53
0.08
0.28

0.48
0.01
0.54
0.78
0.17
0.31
0.60
0.53
0.33
-0.06
0.05
0.33

0.60
0.52
0.14
-0.19
-0.14
0.21
-0.24
0.14
-0.50
-0.28
-0.36
-0.37

0.582
0.147
0.745
0.679
-0.064
0.576
0.329
0.624
-0.311
-0.19
-0.463
-0.291
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