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Teoriile economice trateaza cunostintele drept un factor economic deosebit de important. Se 
constata, în prezent tendinta de realizare a unei noi sinteze între diversele abordari privind 
cunostintele economice, sub forma unor teorii ale organizatiilor bazate pe cunostinte si ale 
societatii bazate pe cunostinte. Conform acestor teorii, cunostintele reprezinta principala 
resursa a organizatiilor economice si, de aceea, managementul cunostintelor prezinta o 
deosebita importanta. Prezentul articol propune o arhitectura de sistem pentru manag-
ementul cunostintelor, punând în evidenta rolul inteligentei artificiale în realizarea mana-
gementului cunostintelor economice. 
Cuvinte cheie: cunostinte economice, sisteme pentru managementul cunostintelor economice, 
inteligenta artificiala.  
 

eoria neo-clasica, reprezentata de A. 
Marchall, considera cunostintele ca 

cea mai importanta parte a capitalului, cel 
mai puternic "motor" al productiei. Scoala 
austriaca (F. Hayek, J. Schumpeter) consi-
dera cunostintele ca având o natura subiec-
tiva, accentul fiind pus pe cunostintele in-
dividuale ale participantilor la procesele 
economice si nu pe cunostintele detinute în 
comun de catre diferitele grupuri din ca-
drul organizatiilor economice.  
Teoriile economice ale firmei încep sa de-
plaseze accentul de la cunostintele indivi-
duale la cunostintele organizatiilor. R. Nel-
son si S. Winter, cei care au introdus teoria 
evolutionara a schimbarilor economice si 
tehnice [Bode98b], considera cunostin-tele 
unei organizatii economice ca fiind re-
prezentate de modelele de comportament 
institutionalizate în acea organiza tie, mo-
dele ale unui comportament cu caracter re-
petitiv, de rutina si, deci, predictibil.  
Teoriile managementului stiintific (F. Tay-
lor) tind sa înlocuiasca cunostintele empi-
rice, promovate de experienta prin cunos-
tinte stiintifice, accentul fiind pus pe pro-
movarea metodelor stiintifice de organi-
zare si desfasurare a muncii. Experienta si 
abilitatile practice ale lucratorilor tind sa 
fie formalizate sub forma unor cunostinte 

obiective, fundamentate si justificate în 
mod teoretic. 
G. Mayo a introdus o noua teorie a re-
latiilor umane sub forma teoriei mana-
gementului umanist. În cadrul acestei teorii 
fiintele umane sunt considerate nu numai 
subiecti economici, ci fiinte sociale care 
trebuie întelese si tratate în contextul gru-
purilor sociale. Teoria relatiilor umane a 
lui Mayo afirma ca factorul uman joaca un 
rol semnificativ în cresterea productivitatii, 
prin perfectionarea continua a cunostin-
telor practice detinute de lucratori.  
C. Barnard a încercat sa realizeze o sinteza 
a diverselor orientari din cadrul manage-
mentului, punând bazele teoriei organiza-
tionale. Barnard considera cunostintele 
economice ca având o latura lingvistica, de 
natura logica si o latura comportamentala, 
nelingvistica, promovand opinia conform 
careia liderii creeaza idei si valori pentru a 
asigura soliditatea sistemului de cunostinte 
din cadrul organizatiilor economice. Siste-
mul este constituit din cunostinte stiinti-
fice, obtinute prin procese mentale, logice, 
si cunostinte comportamentale, derivate 
din experienta.  
H. Simon a investigat procesul de rezol-
vare a problemelor de catre om, în special 
procesul de luare a deciziilor economice, 
dezvoltând paradigma organizatiei ca ma-
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sina de prelucrare a informatiilor econo-
mice [Simo65], [Simo77]. Capacitatea cog-
nitiva umana este limitata, omul dispu-
nând de abilitati limitate de prelucrare a 
informatiilor în perioade scurte de timp. 
De aceea, oamenii extrag structuri cu sens 
din informatii si le memoreaza sub forma 
unor noi cunostinte pe care le utilizeaza 
[Simo82]. 
Stiinta managementului strategic reprezin-
ta o reîntoarcere la abordarea lui F. Taylor, 
prin accentul pus pe gândirea logica, anali-
tica, precum si pe utilizarea cunostintelor 
explicite, existente la vârful organizatiei. 
Factorii umani necuantificabili (valori, 
sensuri, experiente) sunt exclusi din plani-
ficarea strategica si controlul activitatilor 
economice.  
Teoria culturii organizationale deplaseaza 
accentul pe aspectul uman al cunoasterii. 
Experientele comune si punctele de vedere 
similare caracterizeaza organizatiile econo-
mice. Cultura unei organizatii este repre-
zentata de experientele de grup traite si asi-
milate. Cultura este constituit a din ansam-
blul pattern-urilor descoperite, dezvoltate 

si utilizate de organizatie, pe masura ce 
aceasta învata sa faca fata problemelor cu 
care se confrunta. 
Tot mai frecvent, în special sub impactul 
inteligentei artificiale, teoriile economice  
[NaTo95], [Broo99] realizeaza diferentie-
rea cunostintelor economice în: 
− Cunostinte explicite, plasate în princi-
pal la nivel social si exprimate în limbaj 
formal. Cunostintele explicite au un carac-
ter obiectiv, rational. 
− Cunostinte neexplicite (tacite, implici-
te), plasate în special la nivel individual, 
greu de formalizat si de comunicat. Aces-
tea au în general un caracter subiectiv, fi-
ind bazate pe experienta si  intuitie. A. 
Brooking [Broo99] separa cunostintele ne-
explicite în doua categorii si anume: cele 
de la nivel individual si cele de la nivel 
social, de grup sau organiza tional. 
Cele doua categorii de cunostinte, explicite 
si neexplicite, au caracter complementar, 
interactionând si transformându-se unele în 
altele, printr-o serie de  procese de 
conversie (figura 1). 
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Fig. 1. - Procesele de conversie a cunostintelor economice  
 
Socializarea cunostintelor reprezinta pro-
cesul de împartasire a cunostintelor, proces 
care semnifica conversia cunostintelor ne-
explicite de la nivel individual în cunos-
tinte neexplicite la nivel social. Prin acest 
proces se obtin modele mentale si abilitati 
tehnice comune. 
Externalizarea cunostintelor reprezinta 
procesul de conversie a cunostintelor neex-

plicite în cunostinte explicite. Presupune 
articularea cunostintelor neexplicite în 
concepte explicite (cunostinte conceptu-
ale). 
Combinarea cunostintelor constituie pro-
cesul de conversie de la cunostinte expli-
cite la alte cunostinte explicite, prin siste-
matizarea cunostintelor în sisteme de cu-
nostinte, teorii etc. Procesul de combinare 
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a cunostintelor are ca efect reconfigurarea 
ansamblului de cunostinte existente. 
Internalizarea cunostintelor reprezinta tre-
cerea de la cunostinte explicite la cunos-
tinte neexplicite, asimilate. În acest fel, cu-
nostintele devin operationale, prin transfor-
marea lor în modele mentale si abilitati 
tehnice. 
 
Sisteme pentru managementul cunostin-
telor 
Se constata, în prezent, tendinta de 
realizare a unei sinteze între diversele a-
bordari privind cunostintele economice, 
sub forma unor teorii ale organizatiilor ba-
zate pe cunostinte si ale societatii bazate 
pe cunostinte. Conform acestora, cunos-
tintele reprezinta principala resursa a orga-
nizatiilor economice si, de aceea, mana-
gementul cunostintelor prezinta o deosebi-
ta importanta. 
Principalele functii ale managementului 
cunostintelor în cadrul unei organizatii 
economice sunt [Lieb98], [Lieb99]: 
− Identificarea cunostintelor, care presu-
pune determinarea principalelor tipuri de 
cunostinte care permit realizarea diferitelor 
activitati în cadrul organizatiei. A. 
Brooking considera capitalul intelectual al 
unei organizatii economice ca fiind format 
din valori nemateriale din domeniul mar-
ketingului (marcile de produse, canalele de 
distributie, loialitatea clientilor, contractele 
si întelegerile cu clientii), titluri de proprie-
tate intelectuala (know-how, drepturi de 
copyright, patente), valorile intelectuale 
detinute de angajati (expertiza individuala, 
competentele creative si cele legate de 
rezolvarea problemelor, spiritul antrepre-
norial, abilitatile de conducere a afacerilor) 
sau transferate în cadrul organizatiei, sub 
forma de reguli si proceduri interne, me-
todologii, reglementari, standarde, cultura 
organizatiei.  
− Formalizarea cunostintelor identifica-
te, reprezinta procesul de reprezentare a 
cunostintelor neexplicite si de documentare 

a tuturor categoriilor de cunostinte din 
cadrul organizatiei economice. 
− Evaluarea cunostintelor, în sensul sta-
bilirii relevantei, importantei si acuratetei 
cunostintelor din cadrul organizatiei eco-
nomice. În acest context, o deosebit a im-
portanta o are auditul capitalului intelec-
tual al organiza tiei. Acesta permite atât 
identificarea cât, mai ales, evaluarea cu-
nostintelor individuale si sociale din cadrul 
organizatiei. În acest scop se realizeaza, la 
nivel individual, evaluarea cunostintelor de 
specialitate ale angajatilor, evaluarea per-
sonalitatii, motivatiei, creativitatii, a spi-
ritul managerial, a aptitudinilor legate de 
utilizarea tehnologiilor informationale. 
Totododata, la nivel de grup si organiza-
tional, sunt evaluate procedurile de lucru, 
conformarea la reglementari si standarde, 
formele de diseminare a cunostintelor, ca-
nalele de comunicare, stilul de conducere, 
competentele colective de efectuare a dife-
ritelor activitati, etc. 
− Memorarea, prin care se constituie ba-
za de cunostinte a organizatiei, o adevarata 
memorie a acestei organizatii. 
− Distribuirea automata a cunostintelor 
catre angajatii care au nevoie de aceste 
cunostinte.  
− Utilizarea si valorificarea cunostinte-
lor, în procesul de desfasurare a diferitelor 
activitati, de rezolvare a problemelor, în 
special a celor decizionale. Produsele si 
serviciile obtinute prin utilizarea acestor 
cunostinte sunt valorificate pe piata, ceea 
ce constituie si o forma de valorificare in-
directa a cunostintelor, alaturi de forme de 
valorificare directa a cunostintelor (vânza-
rea de brevete, licente etc).  
− Crearea de noi cunostinte, prin cerce-
tare, experimentare etc. 
− Protectia cunostintelor. 
 
Învatarea organizationala. Procesul de 
creare a cunostintelor economice 
Scopul principal al managementului cunos-
tintelor este de a permite organiza tiilor 
economice sa-si îmbogateasca permanent 
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cunostintele [Brah95], sa devina organiza-
tii care învata (learning organisations). P. 
Senge [Seng93], creatorul teoriei organiza-
tiilor care învata, considera ca în cadrul or-

ganizatiilor economice se realizeaza con-
comitent urmatoarele tipuri de învatare: 
învatarea individuala; învatarea colectiva; 
învatarea organizationala (figura 2). 

 

Fig. 2. - Procesele de învatare din cadrul unei organizatii

Grup
(echipa) Individ Organizatie

Învatare
organizationala

Învatare
individuala

Învatare
colectiva

Învatare
organizationala

 
 
Învatarea organiza tionala este sus tinuta de 
învatarea individuala si de cea colectiva. În 
cadrul teoriei lui P. Senge, învatarea orga-
nizationala reprezinta un transfer al cunos-
tintelor de la nivelul individului si al gru-
purilor la cel al organizatiei economice 
[Bode99b]. Transferul se realizeaza prin 
procese de conversie a cunostintelor. 
Majoritatea teoriilor economice pun accen-
tul pe identificarea, formalizarea, memora-
rea si utilizarea cunostintelor deja exis-
tente,  fara a avea în vedere identificarea 
modului în care sunt create noi cunostinte 
în cadrul organizatiilor economice. Crea-
rea de cunostinte economice trebuie pla-
sata, în principal, la nivel individual, întru-
cât organiza tiile nu pot crea cunostinte în 
absenta indivizilor. Organiza tia poate si 
trebuie sa sprijine însa crearea cunostin-
telor, încurajând indivizii creativi si asigu-
rând contextul propice de creare a cunos-
tintelor. La nivelul unei organizatii econo-
mice, crearea cunostintelor trebuie întelea-
sa drept un proces de amplificare a cunos-
tintelor create de indivizi si de cristalizare 
a acestora, ca parte a bazei de cunostinte 
explicite din cadrul organizatiei (figura 3). 

La nivelul organizatiei, crearea cunostinte-
lor economice se realizeaza prin procese 
sociale, care sunt, în esenta, procese de 
conversie a cunostintelor si se succed în 
forma unei spirale.  
 
Arhitectura unui sistem pentru manage-
mentul cunostintelor economice 
Prin sistem pentru managementul cunostin-
telor economice se întelege totalitatea pro-
ceselor, persoanelor, metodelor si instru-
mentelor care permit unei organizatii eco-
nomice sa-si creeze si sa-si întretina o baza 
de cunostinte la nivelul întregii organizatii, 
în conditiile în care oricare dintre cunos-
tinte sa fie accesibila la momentul oportun, 
acelor angajati care au nevoie de aceste cu-
nostinte. Figura 4 prezinta o propunere 
pentru arhitectura unui astfel de sistem. 
Implementarea unui sistem pentru manage-
mentul cunostintelor economice reclama 
un puternic suport organizational, o solida 
infrastructura informatica, cunoasterea si 
aplicarea unui numar mare de tehnologii si 
instrumente, asigurarea unor servicii pen-
tru managementul cunostintelor, precum 
dictionare, contacte cu furnizorii de cunos-
tinte etc. 

 



Revista Informatica Economica, nr. 1 (13) / 2000 9 

Fig. 3. - Procesul de creare a cunostintelor economice
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Metode si tehnici de inteligenta artifi-
ciala pentru managementul cunostinte-
lor economice 
Multe dintre metodele de inteligenta artifi-
ciala de achizitionare, reprezentare si utili-
zare a cunostintelor servesc ca baza pentru 
dezvoltarea diferitelor functii ale manage-
mentului cunostintelor. De exemplu, meto-
dele de achizitionare a cunostintelor pro-
movate de inteligenta artificiala, în special 
metodele pentru data mining, sunt aplicate 
pe scara larga în managementul cunos-
tintelor în vederea identificarii, forma-
lizarii si evaluarii cunostintelor organiza-
tionale. Crearea bazelor de cunostinte ale 
organizatiilor economice se sprijina frec-
vent pe metode de reprezentare a cunos-
tintelor oferite de inteligenta artificiala 
(chiar daca în prezent se recurge cel mai 
adesea la constituirea acestor baze de 

cunostinte sub forma unor baze de texte/ 
hipertexte) si pe elemente metodologice 
din domeniul realizarii sistemelor software 
bazate pe cunostinte.  
Sistemele software bazate pe cunostinte re-
prezinta elemente componente ale siste-
mului pentru managementul cunostintelor 
din cadrul unei organizatii economice, în-
deplinind importante functii integrative. 
Bazele de cunostinte on- line, eventual sub 
forma unor baze de cunostinte Web 
[O'Lea97], constituie elemente de baza ale 
sistemelor pentru managementul cunos-
tintelor. Sistemele expert Web sunt tot mai 
mult citate drept elemente de baza ale 
sistemului pentru managementul cunostin-
telor în diferite organizatii economice 
[Lieb99]. Sistemele software bazate pe 
cunostinte servesc si drept elemente inte-
grative, pentru legarea diferitelor surse de 
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cunostinte si ca mecanisme integrative 
pentru rezolvarea problemelor multidisci-
plinare.  
Metodele si tehnicile de inteligenta artifi-
ciala constituie o baza ideala pentru reali-
zarea identificarii, documentarii, memora-
rii si utilizarii cunostintelor în cadrul orga-

nizatiilor economice. Multe concepte si in-
strumente de inteligenta artificiala sunt 
(sau pot fi) aplicate pe scara larga în ma-
nagementul cunostintelor, inclusiv pentru 
stimularea proceselor de învatare organiza-
tionala.  
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În concluzie, inteligenta artificiala poate si 
trebuie sa joace un rol de maxima impor-
tanta în realizarea sistemelor pentru ma-
nagementul cunostintelor în cadrul organi-
zatiilor economice. 
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