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***
Ideea principală de la care porneşte această lucrare este aceea a schimbării, a evoluţiei
omenirii, ceea ce a condus la atingerea unui nivel de cunoştinţe necesar şi suficient pentru
crearea premiselor trecerii de la societatea industrială la o nouă realitate economică şi socială –
societatea bazată pe cunoştinţe.
Problemele specifice societăţii bazate pe cunoştinţe şi organizaţiilor aferente
(organizaţiile bazate pe cunoştinţe) sunt de maximă actualitate şi importanţă în condiţiile în care
ele îşi pun amprenta asupra tuturor domeniilor de activitate (economic, social, politic, etc.).
Contabilitatea nu rămâne în afara acestui fenomen, cu atât mai mult cu cât cunoştinţele –
elementul central al noului tip de societate/economie/organizaţie – sunt active intangibile a
căror importanţă nu mai poate fi ignorată.
În acest context, lucrarea şi-a propus o abordare care a pornit de la conceptul de „societate
bazată pe cunoştinţe,” a continuat cu cel de „organizaţie bazată pe cunoştinţe” şi a ajuns la
“activele intangibile” – ca elemente caracteristice acestei noi realităţi economicosociale.
Nu se poate vorbi despre „valorificarea informaţiei contabile în condiţiile societăţii
bazate pe cunoştinţe” atâta timp cât cunoştinţele, capitalul intelectual, relaţiile cu clienţii,
relaţiile cu furnizorii, alianţele, parteneriatele, etc., adică, activele intangibile care contribuie
cel mai mult la valoarea de piaţă a companiilor – nu sunt corespunzător recunoscute, evaluate,
înregistrate şi raportate contabil. De aceea, în lucrare am tratat pe larg problematica activelor
intangibile în contextul societăţii bazate pe cunoştinţe, insistând asupra:
• caracteristicilor organizaţiilor bazate pe cunoştinţe din România;
• percepţiei managerilor din România privind activele intangibile (existente, dar
neînregistrate în contabilitate, precum şi cele care sunt înregistrate în prezent);
• importanţei pe care o acordă managerii din România activelor intangibile neincluse în
prezent în situaţiile financiare;
În lucrare sunt prezentate şi concluziile unui studiu comparativ realizat folosind două
eşantioane de societăţi cotate la Bursa de Valori Bucureşti – societăţi încadrate în categoria
„bazate pe cunoştinţe” şi societăţi din Top 100 al emitenţilor după capitalizare1.
Structura şi obiectivele lucrării
În capitolul I, intitulat „Societatea bazată pe cunoştinţe – delimitări şi caracteristici”
sunt urmărite obiectivele:
• realizarea unei delimitări conceptuale privind societatea/economia bazată pe
cunoştinţe/societatea bazată pe cunoaştere/era informaţională/noua economie;
• determinarea principalilor factori care au condus la apariţia societăţii/economiei
bazate pe cunoştinţe;
• prezentarea unei scurte istorii a conceptului de „societate bazată pe cunoştinţe”;
• prezentarea caracteristicilor societăţii bazate pe cunoştinţe;
• studierea principalelor modificări survenite în urma trecerii la societatea/economia
bazată pe cunoştinţe, la nivelul procesului de producţie, la nivel organizaţional şi
managerial şi la nivelul procesului muncii;

1

Pe parcursul cercetării se va folosi denumirea de societăţi/organizaţii din Top 100
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• prezentarea principalelor abordări întâlnite în literatura de specialitate internaţională
privind organizaţiile bazate pe cunoştinţe (concept, tipuri, structură);
• prezentarea caracteristicilor organizaţiilor bazate pe cunoştinţe;
• analiza stadiului de dezvoltare a societăţii bazate pe cunoştinţe în România folosind
Indexul cunoştinţelor (KI), Indexul Economiei Bazate pe Cunoştinţe (KEI) şi Tabloul
de bord (Basic Scorecard).
Capitolul al II - lea, cu titlul “Impactul societăţii bazate pe cunoştinţe asupra
contabilităţii” îşi propune:
• identificarea principalelor mutaţii apărute în contabilitate ca urmare a trecerii de la
societatea industrială la societatea bazată pe cunoştinţe;
• analiza şi prezentarea noilor paradigme contabile în România şi la nivel internaţional.
Capitolul III, intitulat „Aspecte privind recunoaşterea activelor intangibile în contextul
societăţii bazate pe cunoştinţe” are următoarele obiective:
• prezentarea principalelor definiţii şi tipologii de active intangibile prezente în literatura
de specialitate internaţională (Sveiby; Lev; Brooking; Edvinsson; Malone; Reilly;
Schweihs; OECD; IAS 38; Marr; Black, Carns; Richardson; etc.);
• realizarea unui studiu comparativ (IAS/IFRS; US GAAP; UK GAAP) privind definirea
şi recunoaşterea activelor intangibile;
• prezentarea cadrului legal privind recunoaşterea, evaluarea şi raportarea activelor
intangibile în România.
În capitolul al IV-lea – „Metode de evaluare a activelor intangibile în contextul societăţii
bazate pe cunoştinţe” - sunt urmărite obiectivele:
• clasificarea principalelor metode de evaluare a activelor intangibile utilizate pe plan
internaţional;
• prezentarea a două metode de evaluare a activelor intangibile adaptate organizaţiilor
bazate pe cunoştinţe, respectiv:
- metoda „IC Rating” cu exemplificare pe societatea Goodyear Tire and Rubber,
Turcia;
- metoda „Capitalizării venitului” cu exemplificare pe societatea TransNet S.A.
România.
Capitolul V conţine un „Studiu empiric privind importanţa, recunoaşterea şi evaluarea
activelor intangibile în contextul societăţii bazate pe cunoştinţe”; sunt vizate următoarele
obiective:
• realizarea unei comparaţii între societăţile bazate pe cunoştinţe şi societăţile din Top
100 privind caracteristicile acestora (domeniu de activitate, număr de angajaţi, tip de
capital social, cifră de afaceri, total active, grad de inovare, sistem informaţional);
• realizarea unei comparaţii între societăţile bazate pe cunoştinţe şi societăţile din Top
100 privind activele intangibile neincluse în prezent în situaţiile financiare (existent,
necesităţi de evaluare şi raportare);
• realizarea unei comparaţii între societăţile bazate pe cunoştinţe şi organizaţiile din Top
100 în legătură cu importanţa acordată de manageri elementelor intangibile neincluse
în actualele situaţii financiare;
8

• realizarea unei comparaţii între societăţile bazate pe cunoştinţe şi organizaţiile din Top
100 privind percepţiile managerilor în legătură cu modul actual de evaluare şi raportare
a activelor necorporale.
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CAPITOLUL I SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOŞTINŢE –
DELIMITĂRI ŞI CARACTERISTICI
„Cunoaşterea nu avansează prin răspunsuri, ci prin
probleme”
(Karl Popper)

Obiective urmărite:
•
•
•

Realizarea unei delimitări conceptuale privind societatea/economia bazată pe
cunoştinţe/societatea bazată pe cunoaştere/era informaţională/noua economie;
Determinarea principalilor factori care au condus la apariţia societăţii/
economiei bazate pe cunoştinţe;
Prezentarea unei scurte istorii a conceptului de „societate bazată pe
cunoştinţe”;

•

Prezentarea caracteristicilor societăţii bazate pe cunoştinţe;

•

Studierea principalelor modificări survenite în urma trecerii la societatea/
economia bazată pe cunoştinţe, la nivelul procesului de producţie, la nivel

•

organizaţional şi managerial şi la nivelul procesului muncii; Prezentarea
principalelor abordări întâlnite în literatura de specialitate internaţională privind
organizaţiile bazate pe cunoştinţe (concept, tipuri, structură);

•

Prezentarea caracteristicilor organizaţiilor bazate pe cunoştinţe; • Analiza
stadiului de dezvoltare a societăţii bazate pe cunoştinţe în România folosind
Indexul cunoştinţelor (KI), Indexul Economiei Bazate pe Cunoştinţe (KEI) şi
Tabloul de bord (Basic Scorecard).

1.1. Abordări conceptuale privind societatea bazată pe cunoştinţe
Începând cu ultimele decenii ale secolului XX, observăm o transformare majoră a
societăţii umane în ansamblul ei, manifestată prin schimbări atât pe plan social, cât şi pe plan
economic, care au condus practic la apariţia unei noi realităţi – societatea bazată pe cunoştinţe.
În literatura de specialitate din ţara noastră această noţiune se regăseşte sub diverse
denumiri: societate bazată pe cunoştinţe (Nicolescu, 2005), societate bazată pe cunoaştere
(Dragomirescu, 2001, 2005), noua economie (Albu, 2009, Chilian, 2009), era/societatea
informaţională (Roşca, 2006). Aceşti termeni, folosiţi adeseori ca sinonime nu înseamnă însă,
acelaşi lucru. Astfel, termenul societate informaţională este utilizat de cele mai multe ori pentru
a evidenţia folosirea pe scară largă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC, ITC sau
IT&C) pentru codificarea, prelucrarea şi difuzarea informaţiilor şi cunoştinţelor.
Fără îndoială, societatea bazată pe cunoştinţe este influenţată de utilizarea pe scară largă a
tehnologiilor informaţionale, dar nu este sinonimă cu societatea informaţională. Termenul
societate bazată pe cunoştinţe este folosit adeseori pentru a evidenţia schimbările survenite în
11

sistemul economic, schimbări care au condus la crearea de noi reguli privind productivitatea,
ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică. Diferenţa dintre societatea informaţională şi
societatea/economia bazată pe cunoştinţe porneşte chiar de la distincţia, de bază, între informaţii
şi cunoştinţe (Tabelul nr. 1.1)
Tabelul nr. 1.1 - Informaţii versus Cunoştinţe
INFORMAŢII
Fapte, date, cifre

CUNOŞTINŢE
Aptitudini, abilităţi, know-how

Ce?
Cine?
Unde?
Sunt codificate sau pot fi codificate

De ce?
Cum?

Pot fi cunoştinţe codificate
Sunt explicite

Sunt dificil de codificat şi când sunt codificate devin
informaţii
Pot fi informaţii prelucrate
Sunt tacite

Pot fi stocate pe suport magnetic sau pot
Sunt stocate în majoritate în creierul uman
fi printate
Pot fi auzite sau citite Sunt uşor
Sunt accesate prin învăţare continuă (învăţare pe tot
de produs şi de transmis
parcursul vieţii2)
Ambele sunt dinamice
Ambele pot fi memorate
Nu este necesar să coexiste
Sursa: Evaluating Socio-Economic Development, SOURCEBOOK 1: Themes and Policy Areas,The
knowledge-based economy and Information Society, 2003, p.19, disponibil la:
www.ec.europa.eu/regional_policy/.../evaluation/.../sb1_information_society.doc

Descrierea procesului care explică felul în care cunoştinţele sunt create şi transmise în
organizaţii este esenţială pentru societatea bazată pe cunoştinţe. Pe baza cercetărilor efectuate
de numeroşi economişti, între care: Brown şi Duguid (1991), Nonaka (1994), Denning (1998),
Wickramasinghe (2007) etc. dar şi pe baza practicilor observate în diverse organizaţii în
perioada anilor ’80 şi ’90, la Arthur Andersen, Ernst & Young şi World Bank (Denning, 1998)
acest proces poate fi văzut ca un ciclu sau o spirală cu cinci secţiuni (Figura nr. 1.1).
• Identificarea Bazelor de Cunoştinţe - constă în observarea cunoştinţelor existente în
organizaţie, adică în identificarea/determinarea bazei de cunoştinţe într-o anumită situaţie
de afaceri.
• Crearea şi Identificarea Cunoştinţelor - constă în crearea surselor de informare şi a
cunoştinţelor dintr-o organizaţie.
• Transmiterea şi Diseminarea Cunoştinţelor – presupune mecanisme care pun în legătură
cunoştinţele individuale şi cunoştinţele de grup sau organizaţionale. Cunoştinţele sunt
create prin procesele de împărtăşire şi diseminare care au loc într-un context social.
• Aplicarea, Utilizarea şi Exploatarea Noilor Cunoştinţe - au drept scop îmbunătăţirea
activităţilor intra şi intercompanii şi în esenţă, îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii firmei.

2

Lifelong learning (LLL)
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•

Stocarea şi Accesarea Cunoştinţelor - constă în depozitarea cunoştinţelor individuale şi
organizaţionale. Această etapă îşi propune să organizeze, să structureze şi să menţină un
depozit sau un sistem de cunoştinţe necesar pentru a înregistra memoria organizaţiei.

Sursa: Wickramasinghe, 2007, Knowledge-Based Enterprise: Theories and Fundamentals, Idea Group
Publishing, p.31

Figura nr. 1.1 - Procesul de creare şi transmitere de cunoştinţe
Nici termenul noua economie nu redă esenţa schimbărilor profunde care au loc la nivel
economic şi social, el fiind aproape „consacrat” pentru a desemna toate situaţiile în care
paradigmele economice s-au modificat de-a lungul timpului. Aşadar, nu se poate evidenţia nicio
specificitate, nimic deosebit faţă de alte noi economii, cum au fost, de exemplu, economia neoclasică sau economia industrială.
Sintagmele care se apropie cel mai mult de realitatea economică, socială şi politică
actuală sunt societatea bazată pe cunoştinţe şi societatea cunoaşterii. Termenul cunoaştere
este definit3 ca fiind „acţiunea de a cunoaşte şi rezultatul ei, reflectarea în conştiinţă a realităţii
existente, independent de subiectul cunoscător, faptul de a poseda cunoştinţe, informaţii, date
asupra unui subiect, asupra unei probleme”, iar termenul cunoştinţă reprezintă „totalitatea
noţiunilor, ideilor, informaţiilor pe care le are cineva într-un domeniu oarecare”.
În acest context, apreciem că denumirea care reflectă cel mai bine realitatea economică
şi socială actuală este cea de societate bazată pe cunoştinţe, deoarece cunoştinţele reprezintă
elementele centrale ale acestei economii, elemente ce au condus la o profundă schimbare a
teoriilor, paradigmelor şi normelor care stau la baza dezvoltării.

3

http://dexonline.ro/search.php?cuv=cunoastere%C8%99
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Întrucât cercetarea de faţă analizează informaţia contabilă dintr-o perspectivă
multidisciplinară, atât din punct de vedere economic, cât şi social (contabilitate, management,
econometrie, informatică, ecologie etc.) se vor folosi alternativ denumirile economie bazată pe
cunoştinţe şi societate bazată pe cunoştinţe. Termenul economie bazată pe cunoştinţe nu
înseamnă doar folosirea pe scară largă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, ori creşterea
schimburilor comerciale. Nu este un fenomen exclusiv economic, ci un fenomen mult mai
amplu, mai profund şi mai complex, care presupune noi forme de comunicare şi de inovare.
Indiferent de termenul folosit pentru a descrie această perioadă, o condiţie obligatorie
pentru organizaţii este aceea de a înţelege mecanismele de fond ale economiei bazate pe
cunoştinţe, astfel încât să se poată organiza (sau reorganiza) corespunzător pentru a funcţiona
cu succes în acest context. În caz contrar, termenii devin lipsiţi de sens şi organizaţiile nu se
bucură de succes. În mod obligatoriu organizaţiile trebuie să evalueze critic terminologia şi să
realizeze toate schimbările necesare pentru a se transforma în întreprinderi bazate pe
cunoştinţe.
Analizând literatura de specialitate atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional
considerăm că principalii factori de schimbare care au condus la apariţia societăţii şi implicit a
economiei bazate pe cunoştinţe sunt: prăbuşirea Zidului Berlinului, apariţia calculatoarelor
personale (PC-urile), dezvoltarea software-ului de automatizare a fluxurilor, răspândirea
webului, in-formarea, dezvoltarea unei noi identităţi a indivizilor, integrarea regională.4 (figura
nr. 1.2).

Prăbuşirea Zidului
Berlinului şi apariţia
calculatoarelor
personale
Integrarea regională

Societatea bazată pe
cunoştinţe

Software-ul de
automatizare a
fluxurilor

Răspândirea
web-ului

Dezvoltarea unei noi
identităţi a indivizilor
In-formarea

Primii cinci factori sunt întâlniţi la Friedman M, (2007), Pământul este plat. Scurtă istorie a secolului XXI,
Editura Polirom, Iaşi
4
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