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O premiera în literatura de specialitate 
 

Recenzie a lucrarii Societatea cunoasterii. O perspectiva româneasca, 
autor Gabriela L. SABAU, Editura Economica, Bucuresti, 2001 

 
 

erioada pe care o traverseaza societatea 
ridica în fata omenirii o serie de  pro-

bleme specifice. Unele sunt legate de 
fenomenul globalizarii, ce impune redefi-
nirea relatiilor dintre tari, organizatii, 
culturi si tehnologii ce se confrunta pe 
marea piata globala. Altele se refera la 
consecintele politicii economice bazate pe 
cresterea economica necontrolata si presu-
pun trecerea de la o abordare pur canti-
tativa la o abordare calitativa în elaborarea 
obiectivelor politicii economice. În fine, 
unele probleme sunt provocate de schim-
barile produse de om în mediul înconju-
rator prin procesul de antropizare si care 
pot perturba procesele naturale, ducând la 
rezultate neprevazute si, deseori, catastro-
fale1. Aceste probleme fac parte din evo-
lutia fireasca a istoriei omenirii prin etape 
succesive de cunoastere. Ele definesc parti-
cularitatile erei în care ne aflam, era 
tranzitiei de la societatea industriala spre o 
noua societate. Este o era a vitezei, a trans-
formarilor majore, a preciziei si com-
plexitatii, o era dominata de cunoastere si 
competenta bazate pe cultura si valori. În 
abordarea acestor probleme, omenirea 
dispune de instrumente specifice furnizate 
de tehnologiile informationale.  
Asa cum este firesc în evolutia societatii 
umane si cum s-a întâmplat si cu prilejul 
trecerii de la societatea agrara la societatea 
industriala, elemente ale noii societati 
coexista cu elemente definitorii ale socie-
tatii industriale. Asemenea elemente pot fi 
considerate performanta Japoniei, prima 
tara ne-occidentala care a devenit, în de-
curs de numai doua decenii (1950-1970), a 
doua putere economica mondiala, prin 
înfaptuirea unei revolutii în sistemul sau de 
învatamânt si formare profesionala, sau 
                                                                 
1 Lester R. Brown, Christopher Flavin, Hilary 
French, Starea lumii 2001 , Editura tehnica, 
Bucuresti, 2001. 

aparitia în SUA a primului calculator 
electronic în anul 1945 în urma unui proces 
de convergenta a unor evolutii separate si 
independente pornind de la descoperirea, 
în secolul al XVII- lea, a sistemului binar 
de catre matematicianul- filosof german 
Gottfried Leibnitz, sau alocarea de catre 
unele tari nordice (Finlanda, Norvegia) în 
mod sistematic si pe termen lung a unui 
procent semnificativ din PIB pentru învata-
mânt. Peter F. Druker considera ca punctul 
initial al tranzitiei spre societatea cunoas-
terii a fost publicarea Legii drepturilor 
soldatului american, ce acorda fiecarui 
soldat lasat la vatra dupa cel de-al doilea 
razboi mondial, banii necesari pentru a 
urma o universitate.2 
Cel mai evident aspect al tranzitiei la noua 
societate este viteza cu care se înnoiesc 
cunostintele, al caror volum se dubleaza la 
fiecare cinci ani ca si viteza cu care sunt 
introduse, difuzate si utilizate tehnologiile 
informationale si de comunicatii, aspect ce 
pune în umbra faptul ca are loc si o 
transformare majora a conceptiilor, structu-
rilor si institutiilor specifice societatii in-
dustriale. Aceasta insuficienta corelare în-
tre evolutia tehnologiilor informationale si 
de comunicatii si a altor componente  ale 
societatii emergente a cunoasterii a deter-
minat abordarea problemelor societatii cu-
noasterii în special sub aspectul noutatii 
sistemelor informationale si de comuni-
catii, si nu si a aspectelor spirituale legate 
de aceasta si mentine confuzia între diver-
sele denumiri date noii societati, numita fie 
societate “post-moderna”, “post- industria-
la”, “post-Fordista”, “post-capitalista3,” e-
conomie si societate a bunurilor imateri-

                                                                 
2 Peter F. Druker, . Societatea Postcapitalista, Ed. 
Image, Bucuresti, 1999 p. 6. 
3 Peter F. Druker, op.cit. 

P 



Revista Informatica Economica, nr. 4 (20)/2001 129

ale4, sau a industriilor create de inteligenta 
umana 5, “post-structurala”, “post-traditio-
nala”,  “informationala” sau “a cunoaste-
rii6”. 
Lucrarea Societatea cunoasterii O pers-
pectiva româneasca, aparuta în Editura 
Economica în colectia “Societatea Infor-
mationala”, coordonata de Prof. Dr. Ion 
Gh. Rosca, îsi propune sa lamureasca dife-
renta esentiala dintre societatea informati-
onala si societatea cunoasterii, sa defi-
neasca elementelor specifice noii societati 
si sa demonstreze ca producerea si utili-
zarea cunostintelor capata o noua relevanta 
în procesul dezvoltarii economice, iar înva-
tamântul superior si cercetarea stiintifica 
contribuie în mod efectiv la procesul de 
trecere la noua societate.   
Autoarea, Gabriela Sabau, conferentiar 
univ.dr. la catedra de Economie si politici 
economice din ASE Bucuresti, a pornit în 
analiza de la sublinierea caracterului ex-
trem de complex al cunoasterii. Ea îsi 
plaseaza demersul stiintific sub bunele 
auspicii ale gândirii marelui filosof gnose-
olog Karl R. Popper care afirma în 1992 
ca: Fenomenul cunoasterii umane este, 
fara îndoiala, cel mai mare miracol al 
universului nostru; constituie o problema 
ce nu va fi rezolvata curând7.  Întregul 
demers se constituie astfel într-o contri-
butie româneasca la dezbaterea contempo-
rana de idei printr-o viziune proprie asupra 
subiectului cercetat, reprezentând astfel o 
premiera valoroasa în literatura de speci-
alitate. 
Spre deosebire de informatie, “acel ele-
ment al cunoasterii ce poate fi codificat, în 
scopul conservarii, prelucrarii sau comuni-
carii”, cunoasterea omeneasca este un pro-
ces (de descoperire de catre fiinta umana, 

                                                                 
4 Charles Goldfinger, L’Utile et le futile, l’economie 
de l’immateriel, Ed. Odile Jacob, Paris, 1994. 
5 Lester C. Thurow, The Future of Capitalism, 
William Morrow & Co., New York, 1996. 
6 AGENDA 2000. For a Stronger and Wider 
Union, COM (97) 2000 final, Bruxelles, 15 July 
1997, vol. I, p. 12. 
7 Karl R. Popper, Objective Knowledge - An 
Evolutionary Approach, Clarendon Press, Oxford, 
1992. 

cu ajutorul facultatilor întiparite în gene 
sau a celor dobândite, a realitatilor lumii 
materiale, spirituale sau sociale, activitate 
efectuata în scopul adaptarii acestor lumi la 
nevoile umane) dar si un produs al activi-
tatii umane, “cel mai caracteristic produs 
sau artefact al activitatii umane”8.  
Aceasta definitie a cunoasterii a fost 
modificata  de evolutiile din ultimul secol 
din stiinta dar si de inovatiile tehnologice 
din ultimii treizeci de ani. Acestea au de-
terminat elaborarea, pe baza lucrarilor lui 
P. Drucker, D. Bell, R. Reich, Y. Masuda, 
D. Bougnoux a unei axiome informatio-
nale, conform careia tehnologiile informa-
tionale, asociate cu cunoasterea si comuni-
catiile,  modifica atât procesul de productie 
(prin realizarea unei decuplari a proceselor 
tehnologice de cele umane, de munca) dar 
si  societatea ca atare: „Omul traieste într-o 
lume care nu mai este alcatuita doar din 
lucruri materiale, ci dintr-o „padure de 
simboluri” în care reprezentarile (nu numai 
cele verbale) constituie ordinea famili-
ara…este un imperiu al semnelor, care 
dubleaza lumea noastra materiala ca o 
semisfera”9.  
Lucrarea subliniaza ca aceasta este o di-
stinctie esentiala în conceperea realitatii  În 
lumea traditionala a stiintelor, realitatea 
contrasteaza cu imaginatia si miturile.  
Stiintele urmaresc adevarul obiectiv. În 
„imperiul semnelor”, se accepta ca ideile 
au forta de a modifica realitatea. „Se-
misfera” identificata de Bougnoux extinde 
conceptul limitat al realitatii din gândirea 
pozitivista, la o realitate constructivista ce 
combina trei categorii: Realul cu Imagi-
narul si Simbolicul, printr-o retea de relatii 
între lucrurile materiale si cunoastere10.  În 
aceasta lume, entitatile sunt relative, bunu-
rile ce fac obiectul schimbului sunt fluxuri 
informationale ce leaga indivizi ce sunt 
                                                                 
8 Karl R. Popper, op. cit.,  p. 265. 
9 D. Bougnoux, Sciences de l’Information et de la 
Communication , Paris, Larousse, 1993. 
10 Jacques Lacan în Hall G. The logical Typing of 
the Symbolic, the Imaginary and the Real, în 
Anthony Wilden, System and Structure, Essays in 
Communication and Exchange , London, Tavistock 
Publishing, 1972. 
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indiferenti unii fata de ceilalti. Schimbul 
nu mai raspunde unor nevoi materiale si 
unei cereri concrete, ci reprezinta „coridoa-
re structurate pentru diseminarea unor anu-
me informatii sub forma de litere si cuvin-
te” si care pot contribui la fuziunea  subtila 
a unor entitati distincte într-o comunitate 
globala cognitiva. În domeniul muncii, are 
loc o evolutie a profesiilor dinspre activi-
tati fizice spre activitati intens intelectua-
lizate si spre noi domenii de interes, inter-
disciplinare, legate în special de om (în 
calitate de capital uman) si de relatiile sale 
complexe cu mediul sau natural si social. 
Institutional, se prefigureaza mutatia de la 
organizatiile de tip clasic, specializate 
monofunctional (întreprinderile industriale 
produc, unitatile de învatamânt formeaza 
specialisti, institutele de cercetare aprofun-
deaza cunoasterea) spre parteneriate bazate 
pe cercetare-dezvoltare- inovare. Dar ceea 
ce este mai important este cons tientizarea 
faptului ca realitatea materiala experimen-
tata empiric coexista cu o realitate tran-
scendentala, identificabila, cognoscibila  
prin modalitati subtile, de tipul infere-
ntelor. 
În lumina acestor evolutii în planul gân-
dirii, cunoasterea este  - dupa parerea au-
toarei - “descoperire treptata a complexi-
tatii acestei realitati, naturale si sociale, 
inclusiv în componenta ei transcendentala, 
si reconfigurare, re-relationare continua a 
componentelor acesteia descoperite anteri-
or, în încercarea de a ajunge la cunoasterea 
întregului pe care îl reprezinta realitatea 
aceasta atât de complexa”. Produsele 
anterioare ale cunoasterii devin elemente 
componente ale unei cunoasteri din ce în 
ce mai vaste. Acesta este sensul în care 
cunoasterea este considerata „un produs 
social, realizat activ, prin intermediul unor 
produse sociale, anterior produse”.  
Pornind de la adevarul ca progresul în 
lume se bazeaza pe acumularea de cunoas-
tere stiintifica si pe tehnologii tot mai 
sofisticate de exploatare a acesteia, în 
lucrare se evidentiaza un paradox: faptul ca 
realitatea descoperita prin cunoastere în loc 
sa se simplifice se complexifica tot mai 

mult, nu numai în sensul ca insula de 
cunoastere în continua expansiune este 
înconjurata de un ocean tot mai vast de 
necunoastere, ci si în sensul ca apar ele-
mente ale realitatii care par a fi cognos-
cibile doar cu alte instrumente decât cele 
validate de stiinta pâna acum. Acest adevar 
complica si actiunea umana legata de 
stiinta, caci activitatea stiintifica nu mai 
este limitata la/ sau dependenta de cautarea 
circumstantelor unor evenimente certe, ci 
urmareste identificarea si explicarea 
„structurilor, mecanismelor, potentialitati-
lor si tendintelor ce guverneaza sau facili-
teaza cursul evenimentelor”11.  
În privinta metodologiei care permite cu-
noasterea acestei realitati complexe, în 
permanenta devenire, se subliniaza ca me-
toda deductivista specifica pozitivismului, 
bazata pe explicarea unor relationari 
constante în baza unor legitati deduse, nu 
mai este suficienta. Este nevoie de moda-
litati mai subtile de explicare a realitatii, 
considera autoarea, în special a celei 
sociale, aflata în continua evolutie datorita 
libertatii de alegere a individului. Între ase-
menea  modalitati enumera: metafora, ana-
logia, fapte, observatii, teorii, ipoteze, in-
tuitii, supozitii, speculatii, chiar anomalii 
care conditioneaza si faciliteaza orice 
progres în cunoastere si care sunt trans-
formate prin practica sociala, laborioasa a 
cercetarii stiintifice, o activitate sociala 
continuu transformatoare. Acesta este sen-
sul fundamental al “societatii cunoasterii”,  
care o diferentiaza de alte societati si care 
pune accentul pe învatare continua si cer-
cetare stiintifica efectuata în alta maniera. 
În aceasta societate, instrumentul matema-
tic, ca expresie a stiintei prin excelenta, 
capata o noua relevanta, conform noilor 
sarcini de descoperire si explicare a 
realitatii ce îi stau în fata. El trebuie dublat, 
însa, de o vasta cultura interdisciplinara, 
integratoare (filozofica sau de alt fel), care 
sa permita utilizarea noilor metodologii de 
cunoastere a realitatii înconjuratoare, 
inclusiv ale cunoasterii de sine.  
                                                                 
11 Tony Lawson, Economics and Reality, 
Routledge, London, 1997, p. 23. 
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Pe lânga conceptele de cunoastere si socie-
tate a cunoasterii, lucrarea defineste “soci-
etatea informationala”, “economia cunoas-
terii” si  “industria cunoasterii”, si releva 
eforturile pe care le fac anumite tari pentru 
traducerea în viata a acestor concepte. 
Întrucât tehnologiile si capitalul uman, în 
calitate de initiator si ferment care activea-
za tehnologiile, par sa fie în centrul  noii 
paradigme legata de trecerea la societatea 
cunoasterii, se face o binevenita incursiune 
în teoriile referitoare la rolul tehnologiilor 
si al capitalului uman în cresterea si 
dezvoltarea economica a societatilor. Con-
cluzia cercetarii este ca desi tehnologiile, 
înclusiv cele informationale, sunt impor-
tante, caci la fel ca si stiinta, inventariaza 
avansurile în cunoasterea omeneasca, fiind 
instrumente ale acesteia, factorul hotarâtor 
al dezvoltarii economico-sociale este capi-
talul uman, de unde rezulta importanta 
strategica a investitiilor în educatie si 
cercetare stiintifica pentru toate tarile ce 
doresc sa-si construiasca o societate a 
cunoasterii. 
Partea a doua a lucrarii pune fata în fata 
eforturile Uniunii Europene pentru edifica-
rea unei societati a cunoasterii si stadiul si 
perspectivele de integrare a tarii noastre 
într-o asemenea societate. Un model al 
societatii cunoasterii de dimensiuni regio-
nale, cum este cel pe care si-a propus Uni-
unea Europeana sa- l realizeze, implica un 
sistem eficient de educatie europeana bazat 
pe  accesul neîngradit la tehnologiile cele 
mai recente, dar si pe o vasta cultura inter-
disciplinara. Eficienta unui asemenea sis-
tem nu rezulta din alinierea la un set unic 
de valori ci din respectul pentru diversita-
tea culturala. De aici necesitatea reformarii 
serioase a tuturor sistemelor de învatamânt 
nationale, pe noile coordonate ale cunoas-
terii, din tarile candidate la aderarea la  Eu-
ropa cunoasterii. 
În cadrul educatiei, învatamântului superi-
or îi revine un rol activ în crearea capita-
lului uman capabil sa traiasca si sa actio-
neze în societatea cunoasterii. Acest rol se 
manifesta atât prin actul predarii- învatarii, 
cât si prin contributia la solutionarea unor 

probleme stiintifice,  economice si sociale, 
în cadrul unor parteneriate de cercetare-
dezvoltare-inovare, apte sa participe la 
Spatiul European al Cercetarii.  
Daca acestea sunt solutiile preconizate, 
urmatorul pas consta în implementarea lor. 
Desigur, acesta este cel mai dificil, pentru 
ca necesita schimbarea unor comporta-
mente. Nimeni nu va accepta schimbarea 
daca nu crede în ea si nu se bazeaza pe ea. 
De aceea este atât de important procesul 
politic. Este de datoria fiecarui guvern, al 
carui obiectiv este dezvoltarea pentru 
secolul XXI, sa creeze conditiile propice 
(materiale, legale, institutionale) ale crearii 
si functionarii unei societati a cunoasterii. 
Esta citata Strategia nationala de dezvol-
tare economica a României pe termen 
mediu, rezultat al unui larg consens natio-
nal, care preconizeaza masuri vazând “ate-
nuarea si eliminarea treptata a decalajelor 
fata de tarile avansate, modernizarea Ro-
mâniei, în pas cu exigentele tranzitiei spre 
o economie cultural- informationala în care 
capitalul educational sa reprezinte cheia de 
bolta a dezvoltarii economice si socia le”.  
Autoarea considera ca pentru România, 
aflata în plin proces de tranzitie la o 
economie de piata viabila si competitiva, 
fenomenele si procesele ce au loc pe plan 
international, conturând tranzitia de la 
societatea industriala la societatea cunoas-
terii, reprezinta o sansa, aceea a integrarii 
în acest proces de tranzitie fara a mai 
parcurge toate etapele premergatoare. Re-
constructia româneasca, inteligent proiec-
tata pe termen mediu si lung, poate deter-
mina mutatia fundamentala ce sta la baza 
acestei tranzitii: mutatia de la centrul 
institutional specific societatii industriale 
(întreprinderea) la centrul institutional al 
societatii cunoasterii, scoala si institutul de 
cercetare, ce nu mai actioneaza ca elemen-
te exogene procesului productiv ci ca ca 
factori endogeni ai procesului de productie. 
Aceasta mutatie va determina alte schim-
bari sociale, cum sunt: promovarea “noilor 
elite intelectuale”, cercetatorii, creatorii de 
tehnologie, managerii, profesorii, persona-
lul din sfera informaticii, ca grupur i socio-
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profesionale principale ale societatii emer-
gente a cunoasterii; accent pe cunoasterea 
ilustrata preponderent de capitalul uman si 
cel social, ca resursa principala a societatii 
cunoasterii si ca element al puterii ce 
asigura distributia echitabila a resurselor si 
mobilitatea factorului munca. 
Aceasta mutatie nu poate fi determinata 
prin decizie guvernamentala. Ea presupune 
un mod nou de luare a deciziilor la nivel 
macro, mezo si microeconomic, un proces 
de remodelare a comportamentelor, a 
modalitatilor de actiune. Desigur, generali-
zarea utilizarii tehnologiilor informationale 
si de comunicatii la nivelul întregii socie-
tati, o reforma de continut a învatamântului 
care sa statueze dobândirea unei culturi 
solide prin învatare de-a lungul întregii 
vieti, un statut nou al cercetarii stiintifice 
ca sector înalt productiv, cu accent pe 
cercetarea fundamentala, constituie masuri 
spre implementarea acestei mutatii. Dar 

mai presus de toate este important sa se 
înteleaga la nivelul factorilor de decizie 
politica, economica sau chiar la nivelul 
individului, complexitatea peroadei pe care 
o traversam si care impune o serie de 
exigente, al caror raspuns se gaseste în 
promovarea cunoasterii.  
Prin modul în care este structurat, prin 
argumentele folosite si prin solutiile 
preconizate, volumul Societatea cunoas-
terii. O perspectiva româneasca contribuie 
la întelegerea complexitatii perioadei în 
care traim, a mutatiilor ce au loc, la clarifi-
carea conceptelor noi ce definesc fenome-
nele si procesele specifice acestei perioade 
si ajuta la fundamentarea rolului activ al 
scolii si cercetarii stiintifice ca institutii de 
guvernare si dezvoltare a societatii cunoas-
terii. Prin aceste atribute, el poate fi con-
siderat  un prim pas spre edificarea socie-
tatii cunoasterii în România. 
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