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1. Inovarea 
 
1.1. Inovarea în sisteme informaţionale active 
Reacţia inovatoare se amorsează prin activarea unei puteri creative de la care se va 

naşte ideea. Creuzetul favorit al acestei activări poate fi individul, ca atare, dar poate fi şi 
un grup formal sau informal, în cadrul căruia există un climat fertil inovării. Ideea 
acţionează întotdeauna la un semnal declanşator, a cărui origine oferă un criteriu pentru 
clasificarea reacţiilor inovatoare: originea internă a grupului, ce semnifică introvertirea, 
sau originea externă, ce relevă extravertirea [1]. Aceasta se activează printr-o largă 
perspectivă asupra triadei de condiţii exterioare – piaţa, tehnologia, concurenţa – şi 
permite orientarea sectorului de cercetare-dezvoltare către proiectarea unui produs 
capabil să înfrunte mediul, cu o probabilitate de succes mai mare. 

În completitudinea sa, inovarea se relevă, incontestabil, prin globalismul său, care 
se exprimă prin mutaţiile din ansamblul format din: 

 

 
Fig. 1 

Având piaţa la origine, inovarea se naşte într-un creuzet al “şocului”, între o nevoie 
şi una sau mai multe tehnologii. Şocul poate interveni sub diverse forme: un transfer, o 
asociere de idei, o previziune, o coincidenţă etc. Nevoia poate fi constatată, recunoscută 
ca potenţială sau imaginată şi ca atare proiectată. Din şocul acesta, acolo unde este 
favorizat prin deschiderea cea mai largă – uneori de piaţă, alteori de tehnologie, în 
interior ori în exterior – rezultă reacţia purtătoare a primului germene inovator. De 
aceea, acest germene apare ca un rezultat al hazardului, care nu favorizează decât 
spiritele pregătite (aşa cum se exprima Pasteur). Comportamentul dual deschidere-
reacţie se afirmă, astfel, în centrul actului inovator. Câmpul său de acţiune se poate 
limita la prezent şi se poate răspândi pe distanţe mari în spaţiu, la limită, în întreaga 
lume. El poate, de asemenea, detecta, în prezent, ceea ce anunţă viitorul, trecând în 
domeniul anticipaţiei şi incitând, înaintea altora, comportamentele viitoare. Utilizarea 
viziunii evoluţioniste duale în explicitarea inovării umane este determinată şi de 
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existenţa necesităţii, s-ar putea spune, matematică, pentru creativitate umană, datorită 
faptului că modul în care percepţia umană lucrează este cel al unui sistem informaţional 
cu auto-organizare [2]. Astfel de sisteme au nevoie de creativitate şi de provocări. 

În ultimii ani, în domeniul afacerilor s-au “jucat” trei jocuri majore: cel al 
restructurării, cel al reducerii costurilor şi cel al calităţii. Ce se întâmplă, însă, când un 
competitor este la fel de competent şi de “eficient în privinţa costurilor”, comparativ cu 
un altul? În mod evident, este nevoie de o gândire creativă, de inovare, astfel încât  unul 
dintre competitori să capete un avantaj faţă de celălalt. Există aserţiunea, conform căreia 
creativitatea aparţine lumii “artei” şi că, oricum, este o problemă de talent. În lucrarea 
“Serios Creativity” [2], Eduard de Bono arăta că acest mod de a înţelege creativitatea 
este depăşit. 

Raţiunile pentru care nu s-a acordat, până în prezent, atenţia cuvenită creativităţii 
sunt: 

■ În primul rând, cea care considera că orice idee creativă valabilă trebuie, 
întotdeauna, să fie logică în perspectivă; dacă nu ar fi aşa, atunci nu ar exista 
posibilitatea de a se vedea valabilitatea ideii şi ea ar fi doar o “idee nebună”. De 
asemenea, dacă fiecare idee valabilă creativă ar fi logică în perspectivă, atunci, natural se 
poate presupune că asemenea idee ar fi putut să fie aflată prin logica de la început şi, 
deci, creativitatea nu ar mai fi fost necesară. Aceasta este principala cauză culturală 
pentru care nu s-a acordat o atenţie serioasă creativităţii. După evaluarea lui Eduard de 
Bono, aproximativ 95 % din lumea academică are această viziune [2]. Într-un sistem 
informaţional pasiv (sistem organizat extern) este corect să se considere că o idee, care 
este logică în perspectivă, trebuie să fie accesibilă logic de la început. Dar nu este acelaşi 
lucru pentru un sistem informaţional activ (sistem auto-organizat), în care asimetria 
modelelor înseamnă că o idee poate fi logică şi, chiar, evidentă în perspectivă, dar 
invizibilă pentru logica primului moment. Acest lucru poate fi vizibil doar  pentru cei 
care sunt capabili să se deplaseze din paradigma sistemelor organizate extern, în 
paradigma sistemelor auto-organizate. 

■ În al doilea rând, unii cred în importanţa şi realitatea creativităţii, dar fără a se 
putea face nimic asupra ei. În acest caz, creativitatea apare ca un har semimistic, pe care 
unii oameni îl posedă, iar alţii nu. Într-o asemenea viziune există o considerabilă 
confuzie între creativitatea artistică (care, adesea, este noncreativă) şi abilitatea de a 
schimba conceptele şi percepţiile. Aici, singurul lucru care ar putea fi făcut ar fi acela de a 
găsi oamenii creativi şi de a-i încuraja. 

Pentru cei ce cred că abilităţile gândirii creative pot fi îmbunătăţite prin efort direct 
şi prin atenţie, există două dificultăţi: 

- inhibiţia (teama de a greşi şi teama de eşec) este cea care împiedică  asumarea 
riscului creativităţii; există credinţa că înlăturarea inhibiţiei este suficientă pentru ca o 
persoană să devină creativă, ceea ce ar însemna că nu ar mai fi necesar “brainstorming-
ul” ci, doar, “brain-sailing-ul”. 

- gândirea creativă este tratată ca ceva “neserios” şi este devalorizată ca fiind ceva 
periferic, pe care doar “oamenii nebuni” o folosesc [2]; includerea atributului de “serios” 
pe lângă creativitate vrea să arate, tocmai, că este necesar să ne despărţim de atributul 
“crazy” (după expresia lui Eduard de Bono) care, de obicei, este ataşat creativităţii. 

Există unii care cred că instrumentele sistematice şi deliberate nu pot conduce la 
creativitate, pentru că orice structură va limita imediat libertatea. Există, într-adevăr, 
structuri restrictive, dar există şi structuri care eliberează (de exemplu, o notaţie 
matematică adecvată). Gândirea creativă (gândirea laterală) poate fi privită ca un tip 
special de operare a informaţiei, pe lângă altele ca: logica, simularea pe computer etc. A 
înţelege logica creativităţii înseamnă să fie vizat comportamentul sistemelor 
informaţionale cu auto-organizare; acestea sunt sisteme care formează şi utilizează 



modele. După înţelegerea logicii creativităţii, al doilea nivel este cel care se referă la 
motivaţie, adică la voinţa unei persoane de a face o pauză, o ruptură a pragmatismului 
cotidian şi de a se focaliza pe anumite puncte şi apoi de a face puţină gândire laterală. 
Este nevoie de creativitate şi pentru a deveni liberi de structurile temporale, care au fost 
instaurate de o secvenţă particulară a experienţei. Deci, în orice sistem cu auto-
organizare este necesară creativitate, deoarece creativitatea nu este doar o cale simplă de 
a face lucrurile mai bine; fără ea, nimeni nu este capabil să utilizeze informaţia şi 
experienţa, care sunt, deja, la îndemână pentru utilizare şi care sunt închise în structuri 
vechi, modele vechi, concepte şi percepţii vechi. Managementul de întreţinere este 
puternic orientat spre “rezolvarea problemelor”, dar într-o lume dinamică, acest tip de 
management nu mai este suficient; este nevoie de o gândire creativă, de diferenţiere şi de 
iniţiative de marketing. Competiţia nu mai este suficientă; competiţie înseamnă a 
concura, în aceeaşi cursă cu competitorii, în care comportamentul unuia este, în mare, 
determinat de comportamentul celorlalţi competitori. De aceea, este necesară ceea ce s-
ar putea numi “Supra / petiţie”, care ar însemna “a crea propria ta cursă”, sau de a crea 
noi “monopoluri ale valorii” [2]. O asemenea observaţie poate avea o semnificaţie aparte 
pentru înţelegerea acestei paradigme a monopolului valorii, mai ales dacă ţinem seama 
că Huberman arăta, într-o viziune aproape nietzscheniană, că inovarea se realizează prin 
necesitatea creativităţii care învinge rezistenţa socială [3]. De altfel, după observaţiile 
psihologilor, indivizii rezistă, cu tenacitatea cea mai mare, exact în punctul în care 
presiunea schimbării a atins valoarea maximă. Interpretare ce are sens, deoarece: 

- informaţia poate fi (şi este) putere; 
- informaţia asigură climatul concurenţial. 
Aceste “monopoluri ale valorii” se bazează, în mare, pe valori integrate. Dacă într-o 

primă fază businessul a fost cel al “produselor şi serviciilor”, apoi cel al “competiţiei”, 
acum se poate vorbi de faza “valorilor integrate”. În această fază este mare nevoie de 
creativitate. Este adevărat că, dacă am avea informaţie perfectă într-o situaţie 
particulară, atunci gândirea nu ar mai fi necesară. Dar această şansă este mică şi avem 
nevoie de gândire pentru a căuta sensul în informaţie şi nu doar în gândire “analitică”. 
Majoritatea oamenilor de ştiinţă şi oamenii de afaceri cred că dacă doar se analizează 
datele, atunci se vor găsi idei noi. Din păcate, acest lucru nu este adevărat, deoarece 
mintea poate să vadă doar ceea ce este pregătită să vadă. Analiza datelor permite 
selectarea, din repertoriul vechilor idei, a aceleia care se potriveşte. Deci, analiza nu 
produce idei noi. Dacă se doreşte o idee nouă, este necesar să existe capacitatea minţii de 
a începe, cu creativitate, o idee nouă, care să fie, apoi, comparată cu realitatea. O ipoteză 
este o “ghicire”, o “speculaţie”, sau, cum spunea Novalis, o “plasă de pescuit”. Ipoteza dă 
un cadru prin care se poate privi la informaţie ca prin “ochelari de cal” [2]. 
O ipoteză ar trebui să deschidă posibilităţile, dar, adesea, ea le închide, pentru că se 
presupune că ipotezele ar trebui să fie rezonabile şi atunci nu există altă alternativă de 
succes decât schimbarea paradigmelor. Este nevoie, deci, de gândire creativă, de tehnici 
şi metode pentru schimbarea paradigmelor şi conceptelor. Este surprinzător, dar benefic 
pentru înţelegerea acestor concepte, ceea ce, cu mult timp în urmă, formula Gaston 
Bachelard, în Dialectica spiritului ştiinţific modern [4]: “Se confundă 
aproape mereu acţiunea decisivă a raţiunii cu recurgerea monotonă la 
certitudinile memoriei … A întoarce raţionalismul dinspre trecut spre viitorul 
spiritului, dinspre amintire spre tentativă, dinspre elementar spre complex, 
dinspre logic spre supralogic, iată sarcini indispensabile unei revoluţii 
spirituale”. Dar şi mai surprinzător este faptul că Gaston Bachelard, în lucrarea mai sus 
menţionată, îl citează pe Dostoievski, care a putut scrie că “raţiunea cunoaşte numai 
ce a reuşit să înveţe”. Şi, totuşi, pentru a gândi, de câte lucruri nu va trebui, mai întâi, 
să te dezveţi ? În sensul acestei paradigme, Gaston Bachelard susţinea că trebuie redată 



raţiunii umane funcţia sa de turbulenţă şi agresivitate [4]. S-ar contribui, astfel, la 
întemeierea unui supraraţionalism care ar înmulţi ocaziile de gândire, iar, în mod 
vizionar, Bachelard mai scria că “atunci când îşi va fi găsit doctrina, acest 
supraraţionalism va putea fi pus în corelaţie cu suprarealismul, căci 
sensibilitatea şi raţiunea vor fi deopotrivă redate fluidităţii lor”. 

Cultural, au fost dezvoltate excelente metode de procesare a informaţiei, dar nu şi de 
percepere a ei. Producerea “ingredientelor” pentru procesarea informaţiei este rolul 
percepţiei. Percepţia organizează lumea în x şi y, care apoi sunt tratate matematic. Ea ne 
dă observaţiile şi propoziţiile pe care, apoi, le procesăm cu logica. Tot ea ne dă cuvintele 
şi alegerea cuvintelor cu care gândim despre orice. 

Nu s-a făcut mare lucru despre percepţie, pentru că nu a fost înţeleasă [2]. S-a 
presupus mereu că percepţia operează, ca şi procesarea, într-un sistem informaţional 
pasiv, organizat extern. Doar în ultimele decenii s-a început înţelegerea 
comportamentului sistemelor informaţionale autoorganizate şi al reţelelor neuronale 
autoorganizate. Abia de acum încolo există modele conceptuale pentru a se începe 
înţelegerea percepţiei, umorului şi creativităţii. A devenit din ce în ce mai evident că 
inovarea are loc în faza perceptuală a gândirii. Aici se formează percepţiile şi conceptele 
şi tot aici ele trebuie să fie schimbate. Astfel, apare rolul central al percepţiei în gândirea 
creativă şi cum gândirea laterală este strâns legată de gândirea perceptuală, cea mai 
mare parte a gândirii ordinare are loc în faza perceptuală; majoritatea greşelilor în 
gândire sunt inadecvări ale percepţiei, mai degrabă, decât, greşeli de logică. 

Tradiţia a pus logica deasupra percepţiei şi a generat un sentiment inconfortabil în 
raport cu fluiditatea şi “posibilităţile percepţiei”, căutându-se un refugiu în aparenţele  
certitudinii  adevărului “logic”. Cu percepţia nu vedem lumea aşa cum este, ci aşa cum o 
percepem, modelele percepţiei fiind construite de o anumită secvenţă temporală a 
experienţei, care ne poate împiedica să vedem “viitorii”, pentru care suntem înzestraţi 
să-i putem alege. Se creează o sferă personală a percepţiei, în interiorul căreia totul este 
logic. Aceasta aduce aminte de remarca Sfântului Augustin cu privire la dezordinea 
(haosul) creat de cel care “percepe” doar un fragment al mozaicului şi acţionează la 
nivelul întregului, pentru a face ordine. Evident, rezultatul este haosul. Logica este 
corectă, dar dacă percepţia este limitată, atunci rezultatul ar putea fi neadecvat. Din sfere 
logice diferite rezultă comportamente diferite, dar fiecare individ se comportă adecvat în 
sfera sa logică. De aici provine nevoia de instrumente de lărgire a percepţiei în mod 
creativ şi apelând chiar la “logica” apei – substanţa ideală din natură. “Logica” apei este 
logica percepţiei faţă de “logica” stâncii, care reprezintă logica tradiţională a procesării 
[2]. Stânca are o formă permanentă şi stabilă, iar apa se adaptează, se “potriveşte” 
vasului sau circumstanţelor. Percepţia depinde de context, experienţă, emoţii, puncte de 
vedere, cadru etc. Ca şi apa, percepţia se construieşte în straturi ce se “compun” pentru a 
da o percepţie totală. O stâncă este statică; apa este fluidă şi curge. “Logica” stâncii se 
ocupă cu “ce este”, pe când “logica” apei şi percepţia se ocupă cu “ce ar putea fi”. Stânca 
are un contur, o margine bine conturată, iar apa are margini fluide; acestea se 
relaţionează cu logica “fuzzy” a percepţiei. Percepţia caută înţelesuri şi încearcă să 
găsească sensul celor prezente. Ea caută, de asemenea, ca şi apa, o stare stabilă (în 
termenii reţelei neuronale din creier). Pentru a fi creativi, este important să ne dăm 
seama de fluiditatea percepţiei şi de posibilitatea percepţiilor multiple, fiecare fiind 
valabilă. Acest lucru este esenţial pentru o gândire creativă, pentru a înlocui “este” cu 
“poate fi”. La sfârşitul gândirii creative, totuşi, avem nevoie să revenim la logica stâncii, 
pentru a prezenta ideile care sunt solide, bune de înfăptuit şi cu valoare testabilă. Dar 
pentru a ajunge la ele, mai întâi este nevoie de fluiditatea logicii apei şi de gândirea 
laterală. 

 



1.2. Inovarea în sistemul antreprenorial 
Inovarea este instrumentul specific al sistemului antreprenorial [5]. Este actul care 

înzestrează sistemul cu o nouă capacitate de a crea bogăţie. Inovarea creează un mijloc a 
cărei întrebuinţare înzestrează ceva din natură cu valoare economică. Un exemplu, dat 
de Peter F. Drucker [5], este deosebit de elocvent: “Până acum un secol, nici uleiul 
mineral care ieşea din pământ, nici bauxita – minereul din care se extrage aluminiu – 
nu erau mijloace. Erau nişte neplăceri: ambele făceau pământul nefertil. Mucegaiul 
era o calamitate, nu un mijloc. Bacteriologii făceau eforturi disperate pentru a-şi 
proteja culturile de bacterii împotriva contaminării cu această ciupercă, Apoi, în anii 
’20, un medic londonez, Alexander Fleming a realizat că această <calamitate> era 
exact distrugătorul de bacterii pe care îl căutau bacteriologii, iar mucegaiul a devenit 
un mijloc valoros”. 

Acelaşi lucru este adevărat şi pentru sfera socială şi pentru cea economică. Nu există 
resurse mai mari în economie decât “puterea de cumpărare”. Dar puterea de cumpărare 
este creaţia unui antreprenor inovator. Webster (citat în [6]) defineşte inovarea drept 
“abilitate de a aduce ceva nou în existenţă”. Alţii consideră că inovarea este un 
proces uman care conduce la un rezultat nou, util (rezolvă o problemă existentă şi 
satisface o nevoie) şi inteligibil (poate fi reprodus) [5, 6]. 

O foarte utilă definiţie a inovării provine din literatura recentă asupra psihologiei 
sociale. După Amabile (citat în [6]), un produs sau o reacţie  vor fi judecate ca fiind 
inovatoare până la limita în care sunt noi şi compatibile, utile, corecte sau valabile 
scopului vizat, iar scopul fiind, mai degrabă, euristic, decât unul algoritmic. Scopurile 
algoritmice sunt guvernate de reguli fixe. Calea către soluţie este clară şi bine orientată. 
Algoritmul trebuie dezvoltat dintr-un start, care implică o nouă interacţie dintre 
persoane, un scop şi un mediu social. 

Dar care sunt caracteristicile persoanelor creative? Poate fi oricine inovator? S-au 
făcut multe consideraţii în legătură cu lista de trăsături ale persoanei creative. După o 
aproape exhaustivă revizie a literaturii de specialitate, Roe propune următoarea listă cu 
trăsături ale persoanei creative [7]: 
► Deschidere către experiment. ► Atenţie – văzând lucruri în moduri 

neuzuale. 
► Curiozitate. ► Acceptare şi reconciliere între opoziţii 

aparente. 
► Toleranţa ambiguităţii. ► Independenţa judecăţii, minţii şi a 

acţiunii. 
► Nevoia şi asumarea autonomiei.   ► Auto-încredere. 
► Voinţa riscului calculat. ► Perseverenţă. 
► Nu este subiectul standardelor şi controlului de grup. 

 
La această listă, Raudsepp (citat în [2]) mai adaugă următoarele trăsături: 

► Sensibilitate faţă de probleme. ► Fluenţă – abilitate de a genera un mare 
număr de idei. 

► Flexibilitate.     ► Originalitate. 
► Empatie sentimentală. ► Deschidere către fenomenele 

subconştientului. 
► Motivare.      ► Libertate faţă de teama eşecului. 
► Abilitate la concentrare.    ► Gândirea în imagini. 
► Selectivitate. 

 
Pentru a răspunde şi la întrebarea dacă poate fi oricine inovator, este de preferat modul 

concis în care John. J. Kao se exprimă: “Logica fără pasiune este sterilă, în timp ce 



inspiraţia fără analiză este adesea arbitrară sau nechibzuită” [6]. Există mai multe 
stadii ale inovării. După cum se arată în tabelul nr. 1, aceasta începe cu interesul: trebuie să fie 
ceva irezistibil intrinsec problemei. 

 
Procesul inovării 

Tabelul nr. 1 
STADIUL 
INOVĂRII 

ACTIVITATEA STILUL PSIHOLOGIC 

Interesul Cercetarea mediului Intuiţie / Emoţie 
Pregătirea Prepararea expediţiei Detaliere / Planificare 
Incubarea “Pigmentarea lucrurilor” Intuiţie 
Iluminarea Experienţa “Eureka” Intuiţie 
Verificarea Cercetarea de piaţă Detaliere / Raţionalitate 
Exploatarea Magnat industrial Detaliere / Raţionalitate 

 
Interesul este urmat de stadiul pregătirii, în care se elaborează agenda intelectuală, 

mai mult în mai mare măsură chiar decât ar face-o cineva care ar pleca într-o excursie. 
Incubarea urmează ca o intuitivă şi ardentă muncă asupra problemei. Iluminarea 
urmează ca o ieşire intuitivă la lumina deplinei descoperiri. În final, rezultatul trebuie 
verificat, iar în stadiul exploatării, acesta trebuie să producă valoare adăugată. 

Atenţia acordată de diverşi autori inovării, atunci când analizează antreprenoriatul, 
este determinată de legăturile intrinseci dintre creativitate şi antreprenoriat. Un 
antreprenor poate fi definit ca fiind cineva care este sensibil la oportunităţi şi are simţul 
libertăţii atât în sens personal, cât şi în sens organizaţional, pentru a acţiona asupra 
oportunităţii. Antreprenoriatul are conotaţia implementării (doing). 

În timp ce inovarea implică o viziune asupra a ceea ce este posibil, antreprenorul 
transpune viziunea creată în acţiune, într-o viziune umană care ghidează munca 
grupurilor de oameni. Dacă termenul de inovare sugerează procesul de implementare, 
prin care inspiraţia creativă conduce la rezultate practice, atunci antreprenoriatul este 
procesul uman şi organizaţional prin care inovarea are loc. 

 
2. Transferul de tehnologie 
 
2.1. Definiţii şi mecanisme generale ale transferului de tehnologie 
Transferul de tehnologie implică o serie de relaţii, de tip formal şi informal, între 

unităţile de cercetare – dezvoltare şi sectoarele economice publice şi private. Scopul 
transferului îl constituie întărirea economiei pe un teritoriu, prin accelerarea aplicării 
noilor tehnologii şi resurse pentru satisfacerea necesităţilor şi oportunităţilor sectorului 
privat şi public. 

Transferul de tehnologie este procesul prin care cunoştinţe, facilităţi sau capacităţi 
existente, finanţate din fonduri publice de cercetare-dezvoltare, sunt folosite în scopul 
satisfacerii unor necesităţi publice şi private [8]. 

În principiu, între rezultatele eforturilor de transfer tehnologic de succes, se pot 
evidenţia îmbunătăţirea produselor, eficientizarea serviciilor, perfecţionarea proceselor 
de fabricaţie, realizarea unor produse noi destinate desfacerii pe pieţe naţionale şi 
internaţionale. În esenţă, procesul de transfer tehnologic presupune trei entităţi (fig. 2.), 
aflate într-o relaţie de cooperare. 
 
 
 
 

RESURSA DE TEHNOLOGIE       →    ║INTERFAŢĂ ║         →     UTILIZATOR 

Unitate de Cercetare-Dezvoltare           Client 

 



Fig. 2 – Procesul transferului tehnologic. 
 
Aceste entităţi participă, în funcţie de activitatea specifică a fiecăreia, la schimbarea 

tehnologică, cea care presupune: 
● elaborarea concepţiei de bază (creaţia tehnologică). 
● experimentarea relevantă economic, privind produsele şi procesele. 
● difuzia cunoştinţelor de bază şi a aplicării lor. 
Astfel, transferul de tehnologie este perceput, în accepţiunea cea mai generală, ca 

transfer al rezultatelor cercetării din unităţile de cercetare-dezvoltare (universităţi, 
institute de cercetare), în firmele de afaceri sau în alte componente ale societăţii [9]. Cele 
trei entităţi care participă la transferul de tehnologie au ca obiectiv accelerarea utilizării 
economice a rezultatelor cercetării, implicând tranziţia de la invenţie la inovare şi 
difuzarea de succes pe piaţă, creând astfel valoare adăugată. 

Pe plan internaţional, se constată dezvoltarea unei largi reţele de organizaţii pentru 
promovarea competitivităţii şi a transferului de tehnologie. Aceste organizaţii s-au 
constituit ca sisteme de interfaţă între unităţile de cercetare şi firmele industriale. Dintre 
cele mai cunoscute organizaţii internaţionale de transfer tehnologic, menţionăm: 

■ Federal Laboratory Consortium for Technology (FLC), Washington, SUA. 
■ Association of University Technology Managers (AUTM), Norwalk, SUA. 
■ Competitive Technologies Inc. (CTI), Fairfield, SUA. 
■ British Technology Group (BTG), London, Anglia. 
■ Technology Transfer Defense Evaluation Research Agency (DERA), Kenilworth, 

Anglia. 
■ Institute for Industrial Technology Transfer (IITT), Champs sur Marne, Franţa. 
■ Bayern Innovative Centre for Technology Transfer, Nurnberg, Germania. 
În ultimii 15 ani au fost constituite în SUA şi Europa de Vest din ce în ce mai multe 

asemenea organizaţii. Astfel, în SUA numărul organizaţiilor de transfer tehnologic a 
crescut de la 100, în anul 1983, la 400, în anul 1991. În Germania, între anii 1983-1988, 
au fost înfiinţate 70 de organizaţii de transfer tehnologic, iar în Franţa, numărul acestor 
organizaţii a ajuns la 40. Treptat, după anul 1989, în contextul tranziţiei la economia de 
piaţă, asemenea organizaţii au apărut şi în Europa Centrală şi de Est. 

Funcţiunile principale ale acestor organizaţii sunt de intermediere şi stimulare a 
transferului tehnologic. Prin asigurarea de facilităţi şi servicii tehnologice, aceste 
organizaţii urmăresc aplicarea inovării, a transferului de tehnologie şi a managementului 
calităţii pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor, precum şi acordarea de 
consultanţă şi asistenţă organizaţiilor de cercetare-dezvoltare în vederea adaptării la 
noile cerinţe ale globalizării. 

Obiectivele specifice ale activităţii organizaţiilor de transfer tehnologic sunt: 
a) Sprijinirea întreprinderilor industriale în scopul: 
- aplicării de noi tehnologii şi modernizării celor existente; 
- îmbunătăţirii potenţialului de cooperare cu parteneri internaţionali;  
- atragerii de fonduri nerambursabile şi rambursabile, inclusiv fonduri de capital-

risc; 
- perfecţionării managementului calităţii. 
b) Sprijinirea organizaţiilor de cercetare-dezvoltare pentru ca acestea: 
- să poată transfera rezultatele cercetării în economie; 
- să poată coopera şi asista întreprinderile în vederea aplicării de noi tehnologii şi 

modernizării celor existente; 
- să se poată adapta mai uşor la fenomenul globalizării. 
c) Sprijinirea programelor naţionale, regionale şi internaţionale, prin: 
- efectuarea de studii şi cercetări privind politica ştiinţei şi strategia dezvoltării;  



- atragerea de noi participanţi la programele publice, corelat cu o mai bună 
informare a acestora; 

- atragerea de noi surse de co-finanţare a programelor. 
d) Creşterea gradului de informare şi de conştientizare asupra conceptelor de 

inovare, de calitate şi de transfer tehnologic prin: 
- dezvoltarea şi implementarea de programe educative privind conceptele de 

inovare, de calitate şi de transfer tehnologic; 
- acţiuni de diseminare a informaţiilor din ştiinţă, tehnologie, inovare, inclusiv prin 

mijloacele tehnologiei informatice; 
- activităţi de formare / perfecţionare a resurselor umane implicate; 
- activităţi de sprijin metodologic şi logistic în beneficiul doctoranzilor; 
- atragerea tinerilor absolvenţi la activităţile programelor specifice; 
- acţiuni de promovare a conceptelor de inovare, de calitate şi de transfer tehnologic 

în cadrul firmelor şi în rândul publicului. 
 
2.2. Transferul de tehnologii prin investiţii directe. 
Cercetările asupra transferului internaţional de tehnologii nu au dezvoltat, încă, un 

cadru clar, în limitele căruia să se efectueze o analiză completă [10]. 
De aceea, concluzii utile se pot structura studiindu-se transferul de tehnologii prin 
investiţii directe, efectuat de către ţările dezvoltate în regiunile mai puţin dezvoltate. 
Transferul de tehnologii din Japonia către Asia de Est a evoluat progresiv, pe măsură ce 
producţia firmelor japoneze s-a externalizat şi s-a dezvoltat cu succes. Într-un studiu al 
Institutului Naţional de Politica Ştiinţei şi Tehnologiei al Japoniei [10] s-au analizat 
efectele investiţiilor directe într-un grup de ţări format din Coreea de Sud, Taiwan, Hong 
Kong, Singapore, Tailanda şi Malaiezia. Dezvoltarea afacerilor internaţionale a 
transformat transferul de tehnologii într-un proces complex şi dificil de abordat. Vechile 
cercetări asupra transferul tehnologic internaţional şi-au pierdut valabilitatea. De aceea, 
studiul citat mai sus pune problema elaborării unor metode de măsurare şi de analiză 
potrivite tendinţei către economia fără graniţe (globalizare) şi competiţia inovatoare. 
Cunoscuta teorie a ciclului produsului (a lui Raymond Vernon), o teorie a proceselor de 
transfer al tehnologiilor de producţie în diverse zone geografice, susţine că invenţia 
tehnologică apare în ţările bogate (unde există niveluri mari de salarizare) şi că tehnologia 
este transferată, în special, în ţările cu niveluri reduse de salarizare, în funcţie de 
maturitatea tehnologiei. Expansiunea companiilor multinaţionale a determinat apariţia 
unei devieri de la teoria ciclului produsului, care argumenta că bazele de producţie sunt 
transferate din ţările dezvoltate în ţările semidezvoltate, iar din acestea, în ţările în curs de 
dezvoltare, în corespondenţă cu nivelul tehnologiei. Viteza cu care noile tehnologii se 
difuzează este cu mult mai mare acum, faţă de orice alt stadiu anterior. Se constată 
multiplicarea cazurilor în care deciziile privind zona potrivită pentru producţie se bazează 
mai puţin pe tehnologie sau pe niveluri de salarizare şi mai mult pe strategia corporativă 
a companiilor de producţie. Globalizarea economiei este cea care induce strategii 
corporative la o scară fără precedent până în prezent. Globalizarea economiei a căpătat noi 
dimensiuni şi relevanţe, în contextul fuzionării a tot mai multor firme transnaţionale. 
Acest adevărat fenomen economic a cunoscut o creştere de 50 % în 1998, faţă de anul 1997, 
numărul companiilor implicate dublându-se comparativ cu anul 1996 [11]. Fenomenul 
fusese identificat mai de mult de către Martin Carnoy, profesor de economie la 
Universitatea Standford (SUA), care arăta că “marile companii multinaţionale 
continuă să se dezvolte rapid şi să influenţeze schimbările din economia 
mondială. De asemenea, ele domină comerţul dintre ţările industriale şi 
controlează mişcările capitalului internaţional“[12]. 



Tranziţia către economia fără graniţe a avansat într-o asemenea măsură, încât  
companiile au depăşit teoria ciclului produsului şi au dezvoltat ceea ce se numeşte 
structură simultană de producţie mondială. Acesta este procesul care necesită formarea 
unei teorii privind relaţia dintre investiţiile străine şi transferul de tehnologie [13]. În 
formarea acestei noi teorii, chiar tehnologia ar trebui reconsiderată, după cum se preciza, 
cu mulţi ani în urmă, respectiv termenul de transfer al tehnologiei ar trebui regândit, 
deoarece acesta apare, mai degrabă, a fi un “eufemism“, atât timp cât el se referă la 
“ceva“ care poate fi vândut şi, deci, este o marfă care participă la circuitul economic [14, 
15]. 

Revenind la studiul privind transferul de tehnologie al companiilor japoneze [10], este util 
de a evidenţia metodele folosite. În acest studiu s-au analizat producătorii majori de 
televizoare color şi camere TV, care şi-au amplasat companii de asamblare în Asia de Est. 
Criteriul de analiză efectuată asupra acestor producători a fost nivelul transferului de 
tehnologie şi cel al inovării. În primul rând, s-au examinat diverse componente majore din 
structura televizoarelor color şi a camerelor TV, în conexiune cu sursele de livrare. Pe baza 
acestei examinări, s-a estimat ce tehnologie a fost transferată şi unde. Această metodă clarifică 
situaţiile contextuale dintre transferul de tehnologie intrafirmă şi interfirme. În al doilea rând, 
s-a considerat efectul determinat de progresul tehnologic asupra transferului de tehnologie. A 
fost investigat, de asemenea, procesul inovator la fabricarea camerelor TV. S-a realizat o 
analiză calitativă privind efectul fiecărui avans tehnologic, care a apărut în producţia 
televizoarelor color şi camerelor TV, efect care s-a manifestat asupra transferului de 
tehnologie. Rezultatele şi concluziile acestui studiu sunt următoarele: 

1) În cazul televizoarelor color, transferul de tehnologie din Japonia în Asia de Est a 
progresat prin investiţiile directe ale firmelor japoneze. Există o diferenţiere, pe 
componente, a gradului de transfer tehnologic. În cazul camerelor TV, progresul 
transferului de tehnologie a fost mai lent decât în cel al televizoarelor color. În plus, 
transferul de tehnologie poate fi divizat în transferul de tehnologie în interiorul firmei 
(intrafirmă) şi în transferul de tehnologie în afara firmei (interfirme). Din această 
perspectivă, al doilea tip de transfer de tehnologie a fost, practic, neglijabil. 

2) Procurarea pieselor şi componentelor se realizează prin reţeaua producătorilor 
majori japonezi din ţara de origine şi din Asia de Est. Acest fenomen este explicat prin 
faptul că există limite structurale în dezvoltarea tehnologică, care creează un handicap 
Asiei de Est în direcţia dezvoltării tehnologiei de producţie a componentelor şi a realizării 
lor prin producţia autohtonă. 

3) Progresul tehnologic a apărut în paralel cu expansiunea producţiei externalizate, 
aceasta acţionând asupra promovării transferul de tehnologie. 

S-a observat că o tehnologie poate fi încorporată într-o piesă, componentă, într-o 
maşină sau într-un subansamblu de echipament şi că aceasta poate circula. Asia de Est s-
a adaptat bine acestei circulaţii. Circuitele integrate din aplicaţiile electronice sunt un 
exemplu. În acest caz, tehnologia de vârf este folosită într-o “cutie neagră“ şi, drept efect, 
tehnologia actuală devine mai dificil de transferat. 

Rezultatele acestui studiu scot în evidenţă şi alte problematici, mult mai generale, 
care pot constitui subiect de analiză. Zonele din care firmele japoneze ce operează în Asia 
de Est se aprovizionează s-au diversificat. Tehnologia de producţie a componentelor 
electronice a avansat în mod remarcabil. În cazul ţărilor din Asia de Est, pentru a 
înţelege mai bine transferul de tehnologii, ceea ce trebuie analizat nu este produsul final, 
ci producţia componentelor principale. Pe linia acestei cooperări, Japonia şi ţările din 
Asia de Est au strânse relaţii tehnologice şi economice. De asemenea, multe ţări arată un 
interes deosebit pentru ştiinţa şi tehnologia japoneză, solicitând transferuri tehnologice 
pentru ridicarea propriilor niveluri tehnologice. Dar percepţia transferului de tehnologie 
diferă considerabil între Japonia şi ţările din Asia de Est. În Japonia, în general, se 



gândeşte că creşterea investiţiilor directe în străinătate de către sectorul privat a 
contribuit la dezvoltarea ţărilor “recipient”. Se crede că, prin construcţia de fabrici, 
angajarea muncitorilor autohtoni, asigurarea educaţiei şi instrucţiei, firmele japoneze au 
mărit prin investiţiile lor productivitatea în ţările “recipient”. Pe de altă parte, există 
atitudini, în ţările “recipient”, care exprimă ideea că transferul tehnologic al firmelor 
japoneze este inadecvat şi că acesta trebuie să transfere ocupaţii cu tehnicitate mai 
ridicată şi muncă pentru muncitorii locali, în scopul avansului tehnologic al ţărilor în 
curs de dezvoltare. Astfel, transferul de tehnologii a devenit o problemă politică. O astfel 
de discuţie nu poate avea loc fără o clară înţelegere a stării transferului de tehnologie. 
Unul dintre motive este acela că termenul de ”transfer de tehnologie” este abstract şi 
dificil de înţeles [10]. Teoria «tehnologiei compatibile» sugerează să transfere acea 
tehnologie cu care ţările în curs de dezvoltare să înceapă avansul lor tehnologic. Această 
teorie se bazează pe ideea că aceste ţări se confruntă cu o gamă largă de probleme în 
procesul asimilării tehnologiei. Respectiva teorie a fost inspirată de succesivele eşecuri la 
introducerea fabricilor în ţările în curs de dezvoltare de către ţările dezvoltate, între anii 
1960-1970. Teoria «tehnologiei compatibile» stipulează că forma cea mai bună a 
tehnologiei pe care ţările dezvoltate o pot transfera în ţările în curs de dezvoltare, este 
aceea pe care experţii tehnici locali o pot administra. Relaţiile interactive dintre 
schimbarea tehnologică, patrimoniul cultural, inovaţiile instituţionale şi dezvoltarea 
economică pot fi studiate pentru a găsi cauzele succesului în ţările care au avut 
experienţa dezvoltării şi a transferului de tehnologii. Asemenea exemple de succes sunt 
reprezentate de complexele transformări socio-tehnologice ale dezvoltării SUA, Japoniei 
şi Suediei şi sunt analizate, pe larg, de Ake Anderson, Lakshmanan T.R. şi Wei-Bin 
Zhang – un grup de cercetători de la Institutul de Studiu al Viitorului (Suedia) şi de la 
Centrul de Studii Energetice şi de Mediu (SUA) [16]. Inspirate de succesul unor ţări ca 
SUA, Japonia sau Suedia, multe ţări în curs de dezvoltare au încercat, în ultimele patru 
decenii, experienţa transferului de tehnologii moderne. Experienţa unor ţări (Coreea de 
Sud, Taiwan, Singapore etc.), unde există niveluri moderate sau ridicate de redresare 
tehnologică şi rate înalte de creştere economică, confirmă cât de complex este procesul 
modernizării prin transfer tehnologic chiar în condiţiile în care aceste ţări s-au bucurat 
de un sprijin special. Problemele cu care s-au confruntat aceste ţări prin angajarea în 
experimentul dezvoltării prin transfer de tehnologie au fost în principiu următoarele: 

● definirea elementelor dezvoltării de succes bazate pe transfer de tehnologie; 
● condiţiile de introducere a tehnologiilor transferate, astfel încât să se asigure o 

creştere economică substanţială; 
● procesele ce se pun în mişcare la transferul de tehnologii şi/sau modificarea 

acestora în concordanţă cu disponibilităţile locale de aprovizionare, cu preţurile şi 
contextul social local; 

● inovaţiile care pot apărea în cursul transferului tehnologic; 
● modul de motivare a succesului şi a modernizării forţei de muncă, a 

antreprenorilor şi a populaţiei; 
● influenţa tradiţiei asupra duratei, vitezei şi calităţii transferului de tehnologie. 
În cazul ţărilor din Asia de Est, acestea au extins rapid industriile lor de asamblare 

prin intermediul organizaţiilor de transfer de tehnologic. De asemenea, s-a determinat o 
tendinţă a acestor ţări de a-şi dezvolta propriile industrii prin asociere cu firme din 
Japonia şi SUA. Mai târziu, unele dintre aceste ţări au acordat un rol crescut dezvoltării 
propriilor tehnologii, ceea ce a contribuit la apariţia organizaţiilor de transfer tehnologic, 
care au jucat un rol important în consolidarea industriilor autohtone.  

 
2.3. Modelul de substituţie tehnologică  



Diferiţi cercetători, în domeniul diseminării inovării au propus modele de 
substituţie tehnologică (MST), în scopul studierii aspectelor de dependenţă temporală 
ale procesului de diseminare a inovării. 

În înţelesul acestor cercetători [17], prin proces de diseminare a inovării (PDI) se 
defineşte procesul prin care o inovare tehnologică sau un produs tehnologic nou este 
comunicat prin anumite canale în timp (şi posibil în spaţiu) printre membrii unui 
sistem social. 

Aceste modele au găsit o largă utilizare în studiul dinamicilor inovatoare din industrie, 
medicină, energetică, telecomunicaţii şi agricultură. Asemenea modele au fost, după [17], 
furnizate de Floyd, Bass, Fisher-Pry, Sharif-Kabir, Easingwood, Kumar şi alţii. 

Toate aceste modele MTS au forma generală: 

( )f
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c
Φ=

1
      (1) 

în care: ( )tf  – proporţia adoptatorilor potenţiali care au adoptat inovarea până la 
durata t. 

Funcţia Φ (f) are următoarele proprietăţi: 
- Φ (f) este o funcţie continuă în intervalul [ ]1,0 ; 

- ( ) 0≥Φ f , în intervalul [ ]1,0 ; 

- ( ) ( ) ;01,00 =Φ≥Φ  

- ( ) ,0' >Φ f  când f  > f * ; 

   ( ) ,0' <Φ f  când f < f *; 

    f0  < f * < 1, unde  f0 este valoarea lui f  la momentul t = 0; 
- soluţia ecuaţiei (1) dă o curbă f-t convexă, când f0  < f < f *, care are un punct de 

inflexiune la f = f *  şi o curbă concavă când f * < f < 1; 
- curba f-t are formă de “S” şi are o asimptotă la f = 1; 
- ( ) .1lim =

∞→
tf
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Variatele modele MTS diferă între ele, în principal, pe baza a trei caracteristici 
importante: 

- numărul parametrilor şi domeniul valorilor; 
- comportarea simetrică sau asimetrică în raport de punctul de inflexiune; 
- localizarea punctului de inflexiune. 
Modelul Bass [18] propune pentru ecuaţia (1) sub forma:  
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în care: p/q reprezintă rolul relativ al inovatorilor şi imitatorilor sau rolul 
influenţelor externe ori interne. 

Parametrul c este introdus pentru corecţia scalei de timp utilizate, valorile acestuia 
variind în funcţie de perioada de prognoză şi analiză. 

Punctul de inflexiune a curbei apare când: 
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Astfel, pentru fiecare curbă a acestui model, 
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modelul Fisher-Pry [18], respectiv: 
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De asemenea, pentru modelul Sharif-Kabir [19] există ecuaţia: 
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În acest caz .
2

1

3

1 * << f  

Când 
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1* =f  , ecuaţia coincide cu cea a modelului Floyd [20]: 
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Deşi există multe asemenea modele ale difuziei inovării, multe dintre acestea nu pot 
funcţiona optim în anumite cazuri [21]. 

Un asemenea caz este cel al sistemului în tranziţie care, conform precizărilor făcute 
de Andersson [22], se află sub influenţa a două categorii de factori: 

- factori cu impact puternic; 
- factori cu impact slab. 
Cele trei sisteme de activitate umană organizează activităţile în cadrul unor domenii 

corelate funcţional: în timp ce sistemele economice (figura 3) sunt asociate cu 
producerea şi utilizarea bunăstării, sistemele sociale şi politice sunt focalizate pe 
instituţii şi pe controlul structurilor în societate. 

 

 
 
Factori cu impact puternic 
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Fig. 3 – Sisteme de activitate umană 
 
Sistemele culturale au ca scop creaţia, întreţinerea şi schimbarea semnificaţiilor şi 

sensurilor sau a valorilor în societate. 
Fiecare dintre aceste sisteme este caracterizat prin structură şi comportament, 

de cadru şi de acţiuni. Limita acestor sisteme nu este una de tipul “învelişului 
membranar”, cât mai degrabă de tipul construcţiei comportamentale, care constrânge 
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comportarea sistemelor componente în sensul acţiunii corespondente scopului 
sistemului. 

Dacă elementele unui sistem economic, social sau cultural pot fi organizate în diferite 
seturi “compozite” sau comportamentale, prin diferite condiţii la limită (de exemplu, diverse 
preferinţe culturale sau structuri de instituţii sociale etc.), în schimb, nu se poate reprezenta o 
singură configuraţie a sistemelor umane pentru diferite ţări. 

Tehnologia şi infrastructura creează sisteme de dezvoltare a mai multor entităţi 
diferenţiate socio-economic şi cultural. 

Tehnologia este noua cunoaştere instrumentală pusă în slujba câtorva scopuri: 
modernizarea produselor, noi procese de producţie, inovaţii în finanţe, marketing, 
afaceri, servicii, instituţii şi guvernare. 

Toate aceste inovări oferă o schimbare potenţială majoră în cantitatea şi calitatea 
oportunităţilor economice. Condiţia iniţială pentru a capta acest potenţial este crearea a 
noi infrastructuri materiale, corelată cu restructurarea infrastructurilor non-materiale.  

Asemenea infrastructuri materiale sau non-materiale, aflate la anumite niveluri critice, 
ajută la efectuarea conversiei de la un regim economic la altul (figura 4). 

 

 
 
 
 

Fig. 4- Conversia regimurilor economice 
După o rată considerabilă a creşterii variabilelor (lente) de infrastructură, regimul 

rămâne stabil, după care, la un punct critic, virează, neliniar şi haotic, către tranziţia la 
noul regim. 

Figura 5 prezintă câteva noţiuni privind răspunsuri sinergetice. În anumite puncte, 
mici schimbări în stimuli sau instrument (infrastructura) conduc la reacţii ample ale 
efectelor. 

Dezvoltarea de succes necesită identificarea acelor oportunităţi sinergetice 
conţinute în acele niveluri, combinaţii de variabile lente (cum sunt infrastructurile) şi 
coordonarea sinergetică a variabilelor rapide. 

Variabila 

rapidă 

Noul regim economic 

Vechiul regim 

Variabila lentă 



Este de subliniat ideea că prezintă interes nivelurile şi combinarea variabilelor dacă 
schimbarea de regim apare asociată cu domeniile infrastructurilor materiale şi non-
materiale, care împreună schimbă contextul oportunităţilor economice. 
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  Perspectivă sinergetică  Perspectivă marginalistă 
 

Fig. 5 - Efecte sinergetice ale schimbării 
 
Mai general, privind istoria dezvoltării de succes ca o înregistrare a învăţării sociale, 

se poate concluziona că dezvoltarea pe termen lung cuprinde formarea sau proiectarea 
comportamentală a mediului dorit (mai mult decât mediul tradiţional reactiv ghidat de 
comportamentul sistemului social). 

Înţelegerea şi crearea unei noi sinergii şi coordonarea sinergetică a sistemelor 
complexe este un proces al învăţării experimentale evoluţioniste şi sociale. 

Intense dezbateri, privind dinamici economice, se referă la reglarea vitezelor 
variabilelor. Se pot clarifica diversele sisteme economice (Keynesian) neo-clasic, 
Schumpeterian, Marxist) în funcţie de reglarea vitezelor variabilelor ca preţurile, 
capitalul, resursele, instituţiile, cunoaşterea, inovarea şi creativitatea. 

Se poate considera un sistem economic dinamic descris de ecuaţia: 

( )xFs
dt

dx
i

iij
=           (7) 

în care: 
1<s  – parametru de clasificarea a reglării vitezei variabilelor; 

ijx  – variabile care descriu starea sistemului dinamic. Aceste variabile pot fi 

parametri reali ca intrări/ieşiri (banii, preţurile, dobânzile etc.). 
Funcţia iF  descrie relaţiile interactive dintre variabile. Dacă se introduc factori 

exogeni în sistem, ( )xFi  poate fi scrisă ( )txFi , . 

Se introduce parametru de viteză s, pentru a distinge diferenţele de viteză ale 
diferitelor variabile, cum sunt condiţiile geografice, idealurile, instituţiile, care se pot 
schimba lent. Sunt alte variabile, precum alegerea bunurilor de consum, care se schimbă 
foarte rapid. Evident, viteza de schimbare a unei variabile este dependentă, de exemplu, 
de zestrea culturală. Totuşi, pe termen lung, astfel într-un strict sens, reglarea vitezelor 
depinde de variabile endogene. De exemplu, chinezii s-au adaptat istoric la cultura 
occidentală cu o viteză mult mai mică decât japonezii, cel puţin în ultimele două secole. 

 
2.4. Procesul de diseminare inovator-antreprenorială 



Una dintre abordările moderne ale modelării procesului de diseminare inovator-
antreprenorială se bazează pe principiul electivităţii colective dinamice (ECD) [23]. 

Patru tipuri de factori majori participă în procesul dinamic al difuziei inovatoare: 
- adoptatorii de inovări; 
- antreprenorii; 
- setul de alternative; 
- mediul activ. 

Răspândirea inovărilor în interiorul sistemului de firme şi industrii – generând şi 
implementând inovări şi răspândirea spaţio-temporală a inovării printre adoptatorii 
individuali ai noilor produse – încorporează trăsături ale competiţiei de tip ecologic 
dintre inovări. 

În urma excluderii competitive a inovărilor neeficiente alternative, inovările 
difuzează între adoptatorii individuali ai noilor produse, pe baza unui proces ECD, 
aceştia luând în calcul câştiguri viitoare şi încorporând inter-reacţia şi procesul de 
învăţare, care slăbesc legăturile vechii mentalităţi. 

În plus, reacţia externă a mediului activ restricţionează comportamentul de alegere 
inovatoare al indivizilor, prin componenta cererii şi schimbă abilităţile firmelor şi 
industriilor prin componenta ofertei, generând redistribuţia adiţională a inovărilor 
alternative. Un mediu activ nivelează acţiunile extreme ale excluziunii competitive a 
inovărilor şi generează nişe socio-economice, acestea jucând un rol în formarea 
“incubatoarelor” noilor alternative inovatoare şi asigurând conservarea celor existente. 
Astfel, “discontinuităţile creative” sunt sprijinite prin acţiunea unei intervenţii externe 
sistemului, aşa cum este sprijinul guvernamental al dezvoltării regionale, implementarea 
unei politici economice naţionale, descentralizarea fiscală şi instituţională etc. 

Acţiunea generală a “discontinuităţii creative” este echivalentă cu excluderea 
competitivă, care precede coexistenţa stabilă a două sau mai multor specii, cu nevoi 
identice şi care locuiesc în aceeaşi nişă ecologică, atunci când există o limitare a 
resurselor. 

3. Competiţia ecologică şi procesul electivităţii colective 
 
3.1. Difuzia alternativelor inovatoare 
Se pot considera un set complet de “n” alternative inovatoare, un spaţiu 

multidimensional R al parametrilor spaţiu-timp şi toţi parametrii socio-economici 
electivi relevanţi, caracterizând atributele componenţilor ofertă/cerere ai difuziei 
inovatoare. Vectorii probabilităţii elective sunt: 

 
( ) ( ) ( ) ( )[ ]ryryryry n,...,, 21=     (8) 

 

( ) 1
1

=∑
=

n

i

i ry ;    ( ) 10 ≤≤ ryi      (9) 

 
Fie “s” o direcţie oarecare în spaţiul R; atunci schimbarea relativă a probabilităţii 

elective y (r), în direcţia “s” este: 
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; i = 1,2,...n   (10) 

unde ( 
s∂

∂ ) este derivata într-o direcţie arbitrară  a spaţiului R.  



Principala ipoteză a descrierii difuziei alternativelor inovatoare, ca un efect al 
comportamentului electiv al “omului social”, este existenţa “conştiinţei colective”: 
schimbările relative marginale ale probabilităţii electivităţii inovatoare (PEI) depind de 
distribuţia probabilităţii alternativelor inovatoare între adoptatori, adică depind de toate 
componentele vectorilor de distribuţie a probabilităţii y(r). 

Aceasta înseamnă, din punct de vedere analitic, că continuumul dinamic spaţiu-
timp poate fi reprezentat în forma unui sistem de ecuaţii derivate parţiale pentru o 
direcţie “s”: 

( )
( )[ ]ryrf

s

ry
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i ,
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Condiţiile de integrare ale sistemului (ecuaţiile 15 şi 16) sunt: 

( ) ( )
ps

ry
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sy ii

∂∂

∂
=
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∂ lnln
22

     (13)  

pentru fiecare două direcţii arbitrare “p” şi “s” în spaţiul parametric R. 
Aceasta înseamnă că : 

( )[ ] ( )[ ]

s

ryrf

p

ryrf ps
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=

∂

∂ ,, 11     (14) 

Aşa cum se ştie din teoria funcţiilor cu mai multe variabile, pentru fiecare “i” există 
un potenţial scalar Vi(r), astfel încât: 

( )
( )[ ]ryrf

s

rV
si
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     (15) 

astfel sistemul (ec. 15) capătă forma: 
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În [32] se demonstrează că sistemul (16) este echivalent cu: 

( )
( ) ( )[ ]rVrV
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∑    (17) 

Sistemul (ec.17) reprezintă comportamentul electiv al "omului social" în forma explicită; 
produsul yiyj reprezintă probabilitatea contactelor (direct sau indirect) dintre adoptatorii “i” şi 

“j” ai inovaţiilor. Expresia ( ) ( ) ( )[ ]rVrV
s ri −

∂
∂  măsoară impactul acestor contacte asupra 

schimbării relative a probabilităţii relative de adoptare a inovării “i”, adică eficacitatea acestor 
contacte.  

În plus, creşterea sau declinul proporţiei adoptatorilor inovării este considerată de 
"omul social" ca o schimbare în utilitatea acestei inovări.  

De aceea expresia: 

poate fi interpretată drept utilitatea marginală dinamică a tranziţiei de la 

alternativa inovatoare “j” la “i” şi, corespunzător ( )






∂
∂

s
rVi , poate fi interpretată drept 

( ) ( ) ( )[ ]rVrV
s ri −

∂
∂



utilitatea marginală dinamică a alternativei inovatoare “i”, care reprezintă expectativa 
câştigului viitor, prin schimbarea locului sau prin schimbarea atributelor socio-
economice ale alternativei inovatoare “i”. 

Soluţia explicită a sistemului (ec.17) are forma: 
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0exp0
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Formula (18) oferă un suport suplimentar pentru interpretarea potenţialelor scalare Vj 
drept utilităţi ale alternativelor inovatoare, care reprezintă, de fapt, evaluări mentale ale 
câştigurilor viitoare generate de adopţie. 

In plus, este posibil a introduce o interpretare suplimentară a potenţialelor scalare 
din punctul de vedere al sistemelor socio-economice producătoare sau stimulatoare de 
alternative inovatoare. 

Se pot accepta notaţiile: 

( )
( )
s

rV
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∂
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Atunci sistemul (ec.17) capătă forma: 
( )

( ) ( ) ( )ryrary
s
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ijsi

i ∑=
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     (20) 

( ) 1=∑
i

i ry  

în care, aijs(r) reprezintă influenţa marginală (in direcţia “s”) a alegerii inovării “i” 
asupra adoptării inovării “j” şi, astfel, exprimă măsura proporţiei actuale de contacte 
dintre adoptatorii inovărilor “i” şi “j”, care stimulează tranziţia de la inovarea “i” la “j”. 

Matricea de inter-reacţie ijss aA =  este antisimetrică: 

aijs+ajis=0       (21) 
Antisimetria se poate interpreta într-o asemenea manieră, încât se poate spune că 

fiecare pereche de inovări “i” şi “j” participă în jocul de sumă zero antagonic cu 
coeficientul de interacţie aijs, care este speranţa câştigului rezultat din transferul de la 
inovarea “j” la inovarea “i”.  

 
3.2. Difuzia temporală a inovării 
Preocupări mai vechi [24] arată că au existat încercări de a se găsi similitudini între 

difuzia informaţiei ST şi alte fenomene, cum sunt: răspândirea epidemiilor, creşterea 
exponenţială a populaţiei etc. 

În [24] se prezintă o abordare a problemei modelării matematice a diseminării 
informaţiei, pornind de la difuzia fizică şi de la legea lui Fourier: 

Q =  - λgradu      (22) 
în care: λ – conductivitatea 
u – temperatura. 
 
Aceste modele prezintă unele inconveniente legate de interpretarea rezultatelor, 

deoarece curbele experimentale obţinute prezintă abateri semnificative faţă de curbele 
teoretice.  

Luând ca parametru variabil timpul, într-o abordare modernă [25], să considerăm 
“n” inovări competitive, caracterizate la fiecare moment “t” prin distribuţia de 
probabilitate a adoptatorilor de inovări: 



 
w1(t), w2(t),… wn(t); 0<wi(t)<1    (23)  
De asemenea, fie: 
s1, s2,…, sn; 0≤si≤1; i=1, 2,…, n    (24) 

1
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=∑
=

n

i

is   

tranşe din nişele de adopţie, generate de intervenţiile teritoriale. Să considerăm s0 – 
tranşa cu populaţia susceptibilă, astfel încât: 0<s0<1.  

În plus, fie: 
dV1(t)/dt=a1; dV2(t)/dt=a2,…, dVn(t)/dt=an, setul de utilităţi marginale temporale ale 

fiecărei inovaţii.  
Se poate scrie o ecuaţie multinomială: 
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s

1
si)-ln(wi
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1wj                                                                 

Tranziţia de la întreaga populaţie a unei zone la eşantionul de adoptatori ai populaţiei 
susceptibile se realizează cu ajutorul transformărilor: 

Wi(t)=si+s0yi(t); yi(t)=[wi(t)-si]/s0   (26) 
care conduc la ecuaţia multinomială generalizată: 
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Forma vectorială a sistemului (ec. 27) este: 
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şi reprezintă distribuţia de probabilitate a adoptatorilor a diferite inovări în 

interiorul unei populaţii susceptibile.  
Matricea antisimetrică este: 
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  (29) 

 



care reprezintă co-influenţa diferitelor inovări rezultată în cadrul comportamentului 
competitiv.  

Transformările (ec. 26) au următoarea formă vectorială: 
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  (30)                                                                       

care asigură conversia de la sistemul (27) la sistemul (25). În acest ultim caz, 
matricea M reprezintă acţiunea mediului activ.  

Este posibil a se demonstra că: 
 
det M=s0

n-1       (31) 
şi  
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  (32)        

De aceea, forma vectorială a sistemului (25) este: 
 
(d/dt) ln M-1 w=AM-1 w      (33)  
  
Sistemul de ecuaţii diferenţiale (25) are soluţia analitică explicită: 

Wi = si +
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i=1, 2, …, n. 
Pentru populaţia susceptibilă, soluţia explicită a sistemului (27) are forma: 
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0  i = 1, 2, …n      (35) 

soluţie ce reprezintă o creştere logistică multinomială.  
 
Fiecare ciclu competitiv (de tip Schumpeterian) încorporează trei tipuri de 

comportament privind alternativele inovatoare: 
i) declinul relativ al vechii alternative, începând cu nivelul distribuţiei stabilizate în 

rândul populaţiei susceptibile şi, gradual, diminuare până la nivelul nişelor de 
conservare sau de dispariţie. 

ii) creşterea relativă a pulsurilor celor mai noi şi eficiente inovări, începând cu nişa 
de incubare şi, gradual, difuzând către toată populaţia susceptibilă, prin competiţie cu 
alte alternative.  

iii) curba de tip undă creştere-descreştere a pulsurilor inovărilor “satelit”, iniţial 
prezentând o creştere în cadrul populaţiei susceptibile, până în momentul declinului 
vechilor alternative şi, eventual, pierzând competiţia în raport cu alte inovări mai 
eficiente.  



În final, la sfârşitul acestui ciclu este realizată o nouă distribuţie stabilizată a 
inovărilor în rândul pululaţiei susceptibile. Următorul ciclu porneşte cu apariţia treptată 
a noi pulsuri de inovări, care înving barierele existente şi intră în competiţie cu vechile şi 
noile alternative inovatoare.  

Astfel, fiecare ciclu include diferite cicluri de termen scurt şi mediu, iar o succesiune 
de mai multe cicluri generează unde de creştere-declin pe termen lung. 

Această descriere calitativă se poate susţine analitic, aşa cum se prezintă în cele ce 
urmează.  

Să considerăm, pentru început, cazul unor utilităţi marginale non-coincidente 
temporal. Cu ajutorul schimbării în notaţie, să presupunem că: 

a1<a2<…<an      (36) 
Structura calitativă a competiţiei dintre inovaţii poate fi prezentată cu ajutorul 

matricii calitative 

sign A = ||sign(ai-aj)|| = 
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     (37)         

unde: 

sign(ai-aj) =
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Folosind proprietatea: lim eat=
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           când t → ∞ 

obţinem, din ecuaţia (34): 
lim w1(t) = s1 + s0 (când t → ∞)    (39) 
lim wi(t) = si (când t → ∞), i = 1, 2,…n  (40) 
Inversând sensul de variaţie a timpului: 
lim wn(t) = sn + s0 (când t → - ∞)   (41) 
lim wi(t)= si (când t → - ∞), i = 1, 2,…n-1  (42) 
În formă vectorială, se poate scrie: 

lim w(t ) =
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lim w(t) = 
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  (când t → - ∞)  (44) 

Astfel, coloanele negative şi pozitive ale matricii sign A ating distribuţiile iniţiale şi 
finale ale probabilităţilor adoptărilor, în procesul de difuzie inovatoare. Aceste distribuţii 
sunt reprezentate de prima şi ultima coloană ale matricii de redistribuţie M.  



Descrierea calitativă a procesului de difuzie inovatoare poate fi completată cu 
ajutorul analizei semnelor (signs) derivatelor (dwi/dt). Mai întâi de toate, sistemul (25) 
implică: 

dw1(t)/dt > 0; dwn/dt < 0    (45)  
Aceasta înseamnă că probabilitatea de alegere w1(t) a celei mai eficiente inovări, cu 

utilitatea marginală maximă temporal a1, creşte monoton; prima inovare porneşte din 
nişa ei incubatoare s1 şi se răspândeşte în rândul populaţiei susceptibile, până la nivelul 
s1+s0. Probabilitatea de alegere wn(t) a celei mai slabe a „n”-a alternativă inovatoare 
descreşte monoton; vechea alternativă inovatoare părăseşte populaţia susceptibilă, 
începând de la nivelul sn+s0 şi se opreşte la nivelul nişei de conservare sn.  

Comportamentul inovărilor “satelit” poate fi descris astfel: sistemul (25) şi soluţia 
ecuaţiei [vezi (34)] dau pentru fiecare i = 2, 3,…, n-1 următoarea expresie a derivatei: 
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De aceea, semnul derivatei  depinde de semnul expresiei: 

(47)                                                             
Expresia (47) îşi schimbă semnul său la punctul ti

max, care este soluţia ecuaţiei 
algebrice neliniare:  
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Valorile ti
max

, i = 2, 3,…, n-1 sunt punctele de maximum pentru funcţiile wi(t); astfel, 
probabilitatea de alegere wi(t) a fiecărei inovări satelit creşte monoton în intervalul (- ∞, 
ti

max) şi scade monoton în intervalul (ti
max, + ∞).  

Cele mai eficiente inovări, răspândindu-se pe baza eforturilor antreprenoriale din 
nişa de adopţie, îşi cresc ponderea lor relativă, după o curbă în formă de “S”, printr-o 
excludere graduală a alternativelor neadoptate sau satelit. Când se atinge capacitatea 
maximă de expansiune a inovării eficiente, adică atunci când toată populaţia susceptibilă 
a adoptat-o, diferenţierea dintre unităţile de adopţie/neadopţie se stabilizează şi ciclul de 
tip Schumpeter este complet.  

Pe termen lung, această stabilitate devine vulnerabilă, deoarece o nouă inovare 
alternativă, care a aşteptat în “nişa sa incubatoare”, devine suficient de matură pentru a 
învinge barierele existente.  

Următorul ciclu începe, adică un nou grup de inovări devine mai eficient, îşi începe 
propria creştere relativă, după o curbă de formă “S”, însoţită de declinul relativ (de forma 
curbei “S”) al vechii alternative şi al alternativelor satelite, care se conservă numai în 
interiorul nişelor lor de adopţie.  

 
4. Informaţia şi nivelul de cunoaştere în procesul dezvoltării social-

industriale 
 
Cel mai important factor în dezvoltarea social-industrială este comunicarea 

internaţională. O cultură poate învăţa de la o alta prin imitare, inovare sau prin ambele 
procese.  

În epoca modernă nu există cultură care să fi devenit înalt civilizată şi 
industrializată fără comunicarea cu alte culturi.  

Capitalul uman al unei culturi poate fi crescut prin intersecţia cu alte culturi. 
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O problemă care ar merita să fie investigată este aceea de a determina influenţele 
asupra dezvoltării economice, în cazul a două naţiuni care au capitalul identic şi o 
populaţie stabilă, dar atitudinile lor, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea capitalului uman, 
sunt diferite [25].  

 
4.1. Modelul de bază al dezvoltării prin cunoaştere 
Considerăm două naţiuni, 1 şi 2. Acestea fabrică acelaşi produs, folosind capital şi 

forţă de muncă, drept intrări.  
Fie capitalul ţării “i”, la momentul “t”: Ki(t). Presupunem constantă “calitatea” 

capitalului în timp. Această ipoteză neglijează influenţa cercetării ştiinţifice asupra 
proiectării maşinilor.  

Presupunem, de asemenea, că populaţiile din fiecare ţară nu se schimbă (nu există 
migraţii de populaţie între cele două ţări). 

Populaţia dintr-o ţară “i” este Pi. Pentru a descrie calitativ capitalul uman al 
populaţiei se introduce indexul de calificare zi(t) al populaţiei naţiunii “i”. Acesta se 
determină prin nivelul mediu de educaţie, cunoaştere, aptitudini profesionale şi alte 
aspecte ale calităţii umane. Folosind indexul de calificare se poate defini forţa de muncă 
calificată a naţiunii “i”: zi(t) Pi.  

Eficienţa economică este determinată mai ales de zi(t) Pi şi mai puţin de Pi. Acest 
produs arată că dezvoltarea economică este determinată de cantitatea umană şi de 
calitatea caracteristicilor umane.  

Producţia naţiunii “i” este dată de: 
Yi = Fi (Ki,ziPi).                   (49) 
Pentru forma explicită a ecuaţiei (49), în [25] se recomandă relaţia Cobb-Douglas: 
Fi ═ νiKi

α(ziPi)1-α    (50) 
unde: νi > 0 (pentru i = 1,2), 0 < α < 1.  
Se poate scrie:  
Fi ═ aiKi

αzi
1-α                    (51) 

unde: ai ═ νiPi
1-α  > 0.  

Parametrul α este identic pentru cele două naţiuni. În aceste condiţii, dacă două ţări 
au acelaşi nivel de cunoaştere şi acelaşi capital, producţia lor pe unitatea de timp este 
identică, dacă parametrii ν1 şi ν2 sunt identici. Într-un anume sens, aceşti parametri 
descriu eficienţa instituţiilor şi organizaţiilor dintr-o economie, în timp ce termenul 
Ki

α(ziPi)1-α descrie capacitatea “proiectată” a producţiei.  
 
Conform acestor precizări, ecuaţia acumulării de capital este:  
dKi/dt = siFi-δiKi            (52) 
unde: δi = rata inflaţiei 
            si = rata profitului.  
Presupunem că în cazul celor două ţări vizate (i = 1, 2) δi este constant: δ1 = δ2 = δ.  
Parametrul si este considerat un parametru determinant istoric, deşi sunt 

argumente care arată că rata profitului este stabilă numai pe termen scurt [24].  
Dacă pornim de la o ipoteză realistă, atunci: 
1- Si = Gi(Yi-SiPi)      (53) 
unde: 1- si = rata consumului 
          Si = nivelul biologic de supravieţuire 
          Yi = producţia disponibilă pentru consumul direct.  
Dacă Yi < SiPi, atunci populaţia va muri sau capitalul existent va fi consumat pentru 

supravieţuire. Dacă nu există pericolul foametei într-o economie, este normal ca Yi > 
SiPi. Gi este puternic dependent de instituţii şi de caracteristicile culturale ale economiei 
luate în analiză. Când (Yi-SiPi) nu este prea mare, populaţia tinde să consume ceea ce 



produce. În cazul luat în analiză, Gi este foarte mare. Desigur, dacă sunt utilizate politici 
de “profit forţat”, atunci Gi poate fi coborât, chiar dacă (Yi-SiPi) este foarte mic. Pe de 
altă parte, când (Yi-SiPi) devine foarte mare, pare rezonabil să presupunem că Gi este 
relativ stabil pentru o anumită perioadă (nu foarte lungă). Dar şi această ipoteză este 
dependentă de calea istorică a dezvoltării economice şi de alte caracteristici ale societăţii.  

Ecuaţia (52) descrie creşterea economică fără interacţiuni internaţionale şi fără 
posibilitatea îmbunătăţirii calităţii umane. În cazul calităţii umane constante, sistemul 
este identic cu modelul neoclasic de creştere standard unisectorial, dacă populaţia creşte 
cu o rată internă fixă.  

În acest caz, dinamica economică a ţării “i” este dată de:  
dKi/dt = biKi

α - δiKi      (54) 
unde: bi = siaizi

1-α este o constantă pozitivă.  
Sistemul descris de ecuaţia (61) are un echilibru unic şi este global stabil. Se poate 

trage concluzia că, dacă nu există conexiuni active internaţionale şi posibile schimbări 
ale calităţii umane, economia va fi global stabilă. Totuşi, un asemenea sistem este foarte 
simplu, acesta poate fi considerat ca o descriere potrivită unei societăţi agricole izolate, 
în care generaţiile continuă să trăiască în condiţiile unor minore perfecţionări ale calităţii 
umane. În plus, acumularea de capital este foarte înceată. Este de menţionat că s-a 
neglijat posibilitatea utilizării teoriei lui Malthus cu privire la populaţie. 

Echilibrul modelului unei economii izolate este dat de: 
Ki = zi(si νiPi 

α /δi) 1/1-α     (55) 
Deci, capitalul este direct proporţional cu calitatea umană, eficienţa organizării şi 

populaţia, dar invers proporţional cu rata inflaţiei.  
Luând în discuţie posibila dinamică a schimbării calităţii umane, ştim că există mai 

multe căi de afectare a acestei calităţi. Dintre acestea, s-ar putea analiza patru aspecte 
principale ale procesului de învăţare. Acestea sunt: 

- diviziunea muncii: 
- imitaţia; 
- învăţarea prin “a face”; 
- învăţarea prin “educaţie”.  
Chiar Smith [27] şi alţi economişti au recunoscut importanţa diviziunii muncii în 

creşterea eficienţei economice a activităţii umane. În lucrarea citată, Smith scria că “Cele 
mai mari perfecţionări ale puterilor productive ale muncii, cea mai mare parte a 
aptitudinilor, îndemânării şi judecăţii cu care aceasta este oriunde direcţionată sau 
aplicată, par să fie efecte ale diviziunii muncii”.  

Imitaţia este, de asemenea, o cale importantă de creştere a calităţii umane. Diferite 
firme, regiuni şi naţiuni au propriile lor caracteristici. Ceea ce au realizat ţările Est-
Asiatice în domeniul creşterii economice se datorează procesului de imitare şi adaptare.  

Populaţia poate îmbunătăţi capitalul uman prin experimentare. “Învăţarea prin a 
face” este deosebit de importantă pentru acele activităţi care necesită aptitudini speciale. 
Dar acest factor joacă un rol mult mai diminuat în dezvoltarea economică modernă, 
deoarece multe activităţi umane sunt înlocuite de maşini automate.  

În societatea industrializată modernă, educaţia este cea mai importantă cale de a 
perfecţiona calitatea umană, dar educaţia costă. Forţa de muncă curentă se reduce, fiind 
alocată sectorului educaţional. De asemenea, populaţia trebuie să-şi descrească 
consumul curent în scopul creşterii cunoaşterii. Educaţia unei naţiuni este determinată 
de mulţi factori.  

Ţara care este guvernată de politicieni care sunt interesaţi numai de obiective de 
scurtă durată, greu poate aloca resursele sale către educaţie, deoarece efectele sale 
asupra dezvoltării sociale se obţin în termen lung. Procentul din PIB care se alocă 
educaţiei nu este dependent doar de resursele financiare ale naţiunii, ci este dependent şi 



de gradul în care naţiunea recunoaşte semnificaţia educaţiei în dezvoltarea pe termen 
lung.  

Problema tendinţei populaţiei sub-educate de a produce generaţii viitoare mai puţin 
educate nu este doar legată de comandamente economice, ci este în conexiune cu 
întreaga civilizaţie a naţiunii.  

Pe baza elementelor de mai sus se poate exprima matematic o posibilă dinamică a 
calităţii umane: 

dzi/dt = Hi(Yi,zi) + Ii(P1,z1,P2, z2) - rizi   (56) 
unde: ri = rata de depreciere a calităţii umane în ţara “i”; 
          Hi(Yi,zi) = funcţia de autoperfecţionare a ţării “i” (fără aport extern); 
          Ii = funcţia de învăţare internaţională. 
Pentru simplificare, Hi se poate scrie: 
Hi = ciYi (1+hizi), i = 1, 2       (57) 
Există multe posibilităţi de conexiuni internaţionale în procesul învăţării. Pot fi 

diverse modele de învăţare şi, de aceea, este potrivit a se sugera un model posibil şi de a 
examina comportarea sistemului.  

Să presupunem că Ii (i = 1, 2) este dependent doar de zi şi Pi. Într-un anume sens, 
aceasta înseamnă că eficienţa comunicării internaţionale este mult mai dependentă de 
calitatea umană decât de condiţiile materiale în actualele condiţii ale epocii moderne. În 
practică, Ii poate fi afectat de producţia sau de acumularea de capital. Creşterea 
producţiei de capital favorizează facilităţile infrastructurale, ca reţelele de comunicaţii, 
serviciile publice, sistemele de transport etc. În plus, o naţiune poate învăţa de la alta, 
prin achiziţii de maşini şi prin transfer de tehnologii. Pentru simplificare, toate acestea 
se vor neglija.  

În cadrul cooperării internaţionale pot apărea multiple influenţe. Cazul elementar 
de cooperare este cel care apare între două ţări care, una în raport cu cealaltă, pot fi în 
diverse ipostaze. 

  
4.2. Studiu de caz: Ambele ţări sunt performante la învăţare 
Considerăm cazul a două ţări care au funcţii de învăţare similare, dar care n-ar 

putea perfecţiona calitatea umană stând izolate una de alta.  
În ambele ţări există oameni performanţi, dar care nu sunt buni inovatori. 
Funcţia de învăţare ia următoarele forme: 
I1 = m1(z2/z1)u ,  I2 = m2(z1/z2)v    (58)  
unde: m1, m2, u şi v sunt constante pozitive.  
S-a observat că atunci când populaţia este mai puţin calificată, ţara încearcă să 

înveţe de la alta. Dar, când calitatea umană a unei naţiuni devine mai înaltă decât a 
celeilalte, atunci scade viteza de perfecţionare a capitalului uman. Parametrii mi, u şi v 
descriu eficienţa acestor conexiuni.  

Dinamica sistemului este dată de: 
dKi/dt = siFi-δiKi, i = 1, 2 
dz1/dt = m1(z2/z1)u - r1z1     
dz2/dt = m2(z1/z2)v - r2z2     (59) 
S-a observat că în sistemul nostru condiţiile materiale ale lumii moderne, ca 

producţia şi capitalul, nu au influenţă asupra perfecţionării capitalului uman, dar 
capitalul uman are un efect direct asupra acestora. De aceea, efectele conexiunilor 
internaţionale se exprimă, mai degrabă, prin schimbul ideilor, decât prin schimbări 
materiale. Există un echilibru unic, dat de: 

K1
* = d1z1

*; z1
* = (m1/r1)(1+v)w (m2/r2)uw    (60) 

K2
* = d2z2

*; z2
* = (m1/r1)vw (m2/r2) (1+v)w 

unde: di = (aisi/δi)1/(1-β), i = 1, 2; w = 1/(1+u+v).  



La echilibru, există o relaţie liniară între capital şi capitalul uman. Adică, o creştere 
a capitalului uman asigură creşterea capitalului, a producţiei şi consumului.  

Semnificaţia parametrului mi este aceea că valoarea mai mare a acestuia reflectă 
capacitatea mai mare a ţării de a absorbi ideile celeilalte ţări. Prin creşterea acestui 
parametru, vor beneficia ambele ţări în termenii cunoaşterii, capitalului, producţiei şi 
consumului. Deoarece mi este puternic dependent de instituţii, se poate constata că, pe 
termen lung, o perfecţionare a sistemului politic al unei ţări va afecta cealaltă ţară prin 
efecte de învăţare.  

Un sistem în care capitalul uman se poate îmbunătăţi prin colaborare internaţională 
este un sistem care are o singură soluţie de echilibru, echilibrul fiind stabil. Acest 
echilibru este stabil până când apar noi inovaţii sau noi căi de interacţiune.  

Şi în celelalte cazuri se pot găsi relaţii matematice similare, ce se pot interpreta.  
Fără a mai prezenta aceste relaţii, este interesant de a sublinia diverse caracteristici 

ale ipostazelor de cooperare între două ţări.  
Atunci când una dintre ţări este capabilă de autoperfecţionare şi cealaltă de 

învăţare, se creează un sistem instabil, pe seama capacităţii de autoperfecţionare.  
Când o ţară este bun imitator, iar cealaltă este creativă şi capabilă de învăţare, 

stabilitatea sistemului depinde de eficienţa cooperării şi de capacitatea de creaţie-
învăţare.  

Într-o analiză mai generală, pe lângă aceşti factori, ar trebui luaţi în considerare şi 
alţii, cum sunt: efectele comerţului asupra dezvoltării, brain-draining-ul şi migraţia 
populaţiilor etc. 
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