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Abstract: Knowledge as a strategic resource for the economic activity
(entrepreneurial resource) has gained major importance within the present society.
The study attempts to define the main dimensions of a knowledge-based organization
or, in a wider acceptance, based on intangible assets, according to the international
practice and literature; at the same time, the study emphasizes the perspective of this
concept for the economic environment. The main conclusion of the study is that the
economic entities which value knowledge as a strategic resource are best suited to
reach success, efficiency or a competitive advantage in the present globally connected
economic environment. As a result, the volume and, more importantly, the quality of
the investments in intangible assets have a direct impact on the performance of an
economic entity.
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1. Introducere
În mediul economic actual, maximizarea valorii unei afaceri în timp
rămâne principalul obiectiv al oricărui antreprenor. Entităţile economice
(întreprinderea, firma, compania etc.) încearcă să combine eficient resursele
avute la dispoziţie – tangibile şi intangibile – pentru a produce şi comercializa
bunurile (sau serviciile), principala ţintă fiind câştigarea unei importante părţi
a pieţei, concomitent cu sporirea profitabilităţii.
Dar competitivitatea nu mai depinde exclusiv sau măcar într-o măsură
considerabilă de competenţele formale şi de activele tangibile ale unei entităţi
economice. Activele intangibile ori competenţele intelectuale – definite drept
cunoaştere, în general – deţin, astăzi, un rol mult mai important în procesul
productiv al unei entităţi economice, în obţinerea de noi produse şi servicii şi,
poate mult mai important, în crearea unui nou tip de relaţie cu clientul,
reciproc avantajos pentru client şi pentru vânzător. Cunoaşterea constituie o
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resursă strategică pentru orice activitate economică, iar progresul actual din
domeniul ştiinţei şi tehnologiei demonstrează, cu certitudine, rolul
cunoaşterii în economia globală actuală. Economiile naţionale sunt, în acest
context, din ce în ce mai integrate în economia mondială, prin fluxurile
internaţionale de bunuri şi servicii, investiţii, oameni şi idei.
Entitatea economică este, astăzi, gândită ca o instituţie ce integrează
cunoaştere, această noţiune incluzând crearea, exploatarea, utilizarea,
transferul de informaţie.
În anumite industrii, precum cele de înaltă tehnologie, cunoaşterea poate
fi mai valoroasă decât resursele naturale sau proprietăţile imobiliare deţinute.
Succesul sau eficienţa unei entităţi economice este cu atât mai mare cu cât
deţine cele mai multe sau, mai degrabă, cea mai bună informaţie şi cu cât îşi
utilizează activele intangibile la maximum. În aceasta rezidă locul actual al
cunoaşterii/activelor intangibile.
O evaluare sumară a literaturii de profil la nivel internaţional conduce la
următoarele concluzii relevante:
 De-a lungul timpului, au fost elaborate şi dezvoltate numeroase definiţii
ale bunurilor intangibile, în funcţie de diversele abordări teoretice;
 Există o multitudine de termeni ce pot fi folosiţi alternativ pentru a
desemna ceea ce se înţelege prin bunuri non-tangibile: “active intangibile”;
“proprietate intelectuală”, “capital intelectual”, “bunuri intelectuale”, “capital
de cunoaştere”, “active bazate pe cunoaştere”.
2. Activele intangibile – delimitări conceptuale
2.1. Definiţii ale activelor/bunurilor intangibile
Literatura de specialitate vehiculează o serie de definiţii ale activelor
intangibile, în funcţie de obiectivul fiecărei cercetări.
 O definiţie cuprinzătoare a activelor intangibile face referire la sursele
non-fizice ale unor potenţiale viitoare beneficii, de care beneficiază o entitate
sau, alternativ, toate elementele unei entităţi economice care există alături de
bunurile monetare şi tangibile1.
 În sens restrâns, bunurile intangibile sunt definite ca surse non-fizice
de potenţiale beneficii viitoare, ale unei entităţi economice, care au fost
achiziţionate printr-un schimb sau au fost produse intern cu costuri
identificabile, care au o durată de viaţă finită, au o valoare de piaţă diferită de

1 Baruch Lev, Intangibles - Management, Measurement, and Reporting, Brookings Institution
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cea a entităţii deţinătoare şi sunt deţinute sau controlate de entitatea
economică2.
 Activele intangibile sunt văzute şi ca active invizibile ce includ
competenţele angajaţilor, structura internă şi structura externă a unei entităţi
economice3.
 Activele intangibile reprezintă factori non-fizici care contribuie la sau
sunt folosiţi în producerea de bunuri sau oferirea de servicii, sau factori de la
care se aşteaptă să genereze beneficii viitoare de producţie pentru indivizii
sau firmele care deţin controlul utilizării acestor factori4.
În acelaşi timp, literatura de profil vehiculează o serie de definiţii
operaţionale care fac referire la “capitalul intelectual”:
 Capitalul intelectual include o serie de activităţi, de la strângerea,
codificarea şi diseminarea de informaţii, la achiziţia de competenţe noi prin
instruire şi dezvoltare, până la procesele de (re)proiectare a unei afaceri5.
 Capitalul intelectual este suma tuturor cunoştinţelor pe care le deţin
toate persoanele dintr-o entitate economică şi care conferă entităţii un avantaj
competitiv pe piaţă6.
 Capitalul intelectual reprezintă posesia de cunoaştere, experienţă
aplicată, tehnologie organizaţională, portofolii de clienţi şi îndemânări
profesionale care conferă un atu competitiv pe piaţă7.
 Capitalul intelectual definit ca suma bunurilor invizibile ale unei
entităţi economice, care includ, deopotrivă, tot ceea ce ştiu membrii
organizaţiei şi ceea ce rămâne în companie după ce aceştia pleacă8.
 Capitalul intelectual reprezintă bunurile ce permit unei entităţi
economice să funcţioneze, constând în active de piaţă, active de proprietate
intelectuală, resurse umane şi active de infrastructură9.
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 Capitalul intelectual include toate tipurile de bunuri intangibile, fie
deţinute sau utilizate formal, fie desfăşurate şi mobilizate informal; este mai mult
decât suma resurselor umane, structurale şi relaţionale ale unei entităţi
economice, implicând şi modul de angajare a acestora pentru a crea valoare10.
 Activele intangibile fixe sunt bunurile economice intangibile supuse
evaluării monetare şi care pot face obiectul unei tranzacţii economice fie
individual, fie ca parte a unei entităţi economice. Activele intangibile sunt
achiziţionate pentru a fi utilizate în procesul producţiei, fiind clasificate în
următoarele două categorii:
- Patente, acorduri de copyright, mărci comerciale sau proprietate
intelectuală;
- Situaţii reale, proprietăţi sau relaţii precum listele de clienţi, reputaţia,
loialitatea clienţilor, structura organizaţională a entităţii şi specializarea sa în
domeniul productiv, cunoaşterea ştiinţifică sau tehnică.
Existenţa acestor elemente, în condiţii specifice comerciale şi de
producţie, conferă o valoare mai mare entităţii economice, în comparaţie cu
valoarea atribuită activelor sale individuale11.
Din definiţiile de mai sus, rezultă că principalele aspecte ale bunurilor
intangibile sunt:
- natura intangibilă;
- implicarea lor potenţială în tranzacţii economice;
- sunt subiecte ale evaluării financiare şi contabilităţii;
- contribuie la creşterea şi dezvoltarea entităţii economice;
- sunt combinate cu alte bunuri (tangibile şi/sau intangibile) în mediul
productiv, comercial şi antreprenorial;
- investiţia în active intangibile este realizată în scopul unor viitoare
beneficii economice.
O definiţie operaţională a activelor intangibile cuprinde categoria de
bunuri identificabile nemonetare, în afara substanţei fizice, specifice capitalului
şi proprietăţii intelectuale, care cuprind cunoştinţe referitoare la rezultatele
activităţii de cercetare-dezvoltare (materializate în studii de concept,
comunicări ştiinţifice, tratate de specialitate, documentaţii, brevete de invenţii,
certificate de inovator etc.), brand-uri sau mărci înregistrate, secrete comerciale

10 Guidelines for Managing and Reporting on Intangibles, TSER Programme, MERITUM,
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11 Study on the Measurement of Intangible Assets and Associated Reporting Practices,
prepared for the Commission of the European Communities Enterprise Directorate General,
April 2003, p. 15 şi urm.

şi industriale, titluri publicitare, software, drepturi de autor, licenţe de utilizare,
activităţi de instruire şi educaţie etc.12
2.2. Categorii şi tipuri de active intangibile
În funcţie de obiectiv (analiză, evaluare, protejare etc.), o serie de
demersuri au vizat clasificarea activelor intangibile, atât la nivel micro, cât şi
la nivel macro. Obiectivul unor astfel de demersuri este identificarea unui
sistem de clasificare general sau cât mai larg acceptat.
O astfel de schemă de clasificare este cea propusă de Centrul de Cercetare
a Activelor Intangibile (New York) – Vincent Ross Institute of Accounting
Research –, care include13:
 Prestigiul (valoarea companiei, brand-ului etc.);
 Relaţiile avantajoase cu guvernul sau convenţii de neconcurare;
 Capitalul intelectual:
- Secrete de comerţ, sisteme de computer (software), desene, alte
tehnologii brevetate;
- Patente, mărci înregistrate, drepturi de copyright care cad sub incidenţa
sistemului legal de protecţie;
- Brand-uri;
 Alte capabilităţi de marketing, inclusiv publicitate:
- Capital structural;
- Resursele umane, sistemele de instruire, relaţiile contractuale cu
angajaţii;
- Sistemul de conducere;
- Capacitatea organizaţională de inovare;
- Capacitatea organizaţională de învăţare;
 Concesiunile;
 Francizele;
 Licenţele;
 Drepturile de exploatare;
 Portofoliile de clienţi:
- Bazele de date cu clienţii;
- Loialitatea şi satisfacţia clienţilor;
 Relaţiile şi acordurile de distribuţie.
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La rândul său, EUROSTAT, în Al doilea raport european privind indicatorii
din domeniul ştiinţei şi tehnologiei din 199714, a identificat zece clase de investiţii
intangibile:
 Cercetare & dezvoltare;
 Achiziţia de drepturi de proprietate intelectuală – patente şi licenţe;
 Achiziţia de drepturi de proprietate industrială;
 Publicitate şi alte activităţi de marketing;
 Achiziţia şi procesarea de informaţii;
 Achiziţia de software;
 Reorganizarea managementului unei organizaţii;
 Reorganizarea sistemului de contabilitate al unei întreprinderi;
 Mijloace alocate pentru adaptarea la schimbările politicilor
guvernamentale din domeniul economic, social, legal, fiscal;
 Alte investiţii pentru inovarea produselor sau serviciilor entităţii
economice.
În 2001, EUROSTAT a elaborat o nouă clasificare, în colaborare cu
institutele naţionale de statistică15, prin care propune gruparea indicatorilor
investiţiilor intangibile în patru domenii majore:
Clasificarea indicatorilor investiţiilor intangibile (EUROSTAT 2001)

Domenii
Domeniul
tehnologic

Domeniul industrial

Domeniul economic

14

Grupuri de indicatori
 Infrastructura TIC (Tehnologia Informaţiilor şi
Comunicaţiilor)
 Infrastructura de internet
 Digitalizarea
 Activitatea din spaţiul virtual (“virtualisation”)
 Mijloacele multimedia
 Utilizatorii de internet
 Cota de “piaţă virtuală”
 Producţia şi comercializarea de TIC
 Capitalul de cunoaştere
 Performanţa industrială
 Alianţe între întreprinderi
 Noi tipuri organizaţionale de afaceri
 Indicatori de producţie
 Indicatori ai performanţei economice
 Indicatori de comerţ extern
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Domeniul social

 Indicatori ai investiţiilor străine
 Indicatori ai e-economiei (economia în spaţiul on-line)
 Indicatori de afaceri
 Indicatori de dereglementare
 Indicatori privind producţia şi difuzarea de informaţie
 Indicatori de preţuri şi salarii
 Indicatori economici, sociali şi demografici
 Indicatori privind învăţarea/instruirea continuă
 Indicatori privind standardele şi stilurile de viaţă
 Indicatori culturali
 Indicatori privind inegalitatea socială
 Indicatori privind accesul la tehnologie
 Indicatori privind accesul la internet
 Utilizarea timpului

Concluzionând cele prezentate, activele intangibile pot fi divizate în trei
sub-categorii: proprietate intelectuală, active intangibile identificabile
individual şi active intangibile neidentificabile individual/separat16:

Proprietate
intelectuală
Ex.:
Active
intangibile
care
cad sub incidenţa
drepturilor legale
sau contractuale:
patente,
mărci
înregistrate, sigle,
licenţe, drepturi
de
copyright,
concesiuni etc.
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Sub-categorii ale activelor intangibile
Active intangibile
identificabile individual

Ex.: Sisteme informaţionale,
reţele, structuri şi procese
administrative, cunoaştere
tehnică şi informaţii de piaţă,
capitalul uman (în formă
codificată/instruire), branduri, echipamente, secrete de
comerţ, sisteme software
generate intern, desene etc.

Active intangibile
neidentificabile
individual/Prestigiul
(“Goodwill”)
Ex.: Investiţii intangibile
anterioare încorporate în
entităţile economice,
expertiză de management,
locaţia (vadul comercial),
poziţia de piaţă

Study on the Measurement of Intangible Assets and Associated Reporting Practices.

3. Organizaţia bazată pe cunoaştere – dimensiuni
La fel ca şi în cazul activelor intangibile (cunoaştere), există numeroase
definiţii ale organizaţiei bazate pe cunoaştere (OC) în literatura de profil. O
definiţie cuprinzătoare este una care integrează patru dimensiuni, având în
vedere că, potrivit autorului ei, “gradul în care cunoaşterea este parte
integrantă a unei companii este definit nu de ceea ce vinde compania, ci de
ceea ce face şi cum e organizată”17. Cele patru dimensiuni esenţiale ale
organizaţiei bazate pe cunoaştere sunt:
1. Procesul – “împărtăşirea şi crearea de cunoaştere” – include activităţile
din interiorul organizaţiei, unele dintre acestea direct legate de producţia sau
vânzarea unui produs ori serviciu, altele auxiliare, însă la fel de importante.
Sub acest aspect, o organizaţie bazată pe cunoaştere se centrează pe două
procese interconectate, care susţin activităţile de bază, respectiv:
valorificarea/utilizarea eficientă a cunoaşterii existente şi crearea de
cunoaştere nouă18, prin aceasta urmărindu-se:
- transferul de cunoaştere la nivel orizontal sau vertical, pentru ca orice
informaţie/cunoaştere dintr-un sector al companiei să fie aplicată în cadrul
unor activităţi din alte sectoare;
- transferul de cunoaştere în timp, pentru ca respectiva companie să
beneficieze de experienţele anterioare;
- colaborarea între angajaţi, inter- şi intra-departamentală, pentru crearea
de cunoaştere;
- oferirea de oportunităţi şi stimulente pentru experimentare şi învăţare.
2. Locul – “graniţele/limitele cunoaşterii” – se referă la graniţele unei
organizaţii, care, pentru a împărtăşi sau a crea cunoaştere, pot depăşi
graniţele tradiţionale legale.
În societatea actuală, crearea şi transferul de cunoaştere nu mai sunt
circumscrise limitelor tradiţionale, legale şi fizice, ale unei organizaţii.
Dimpotrivă, cunoaşterea este adesea produsă şi transmisă ca rezultat sau în
procesul interacţiunii cu o serie de entităţi, de la clienţi la furnizori, de la
parteneri la competitori. Din această perspectivă, organizaţia bazată pe
cunoaştere este un ansamblu de indivizi şi “resurse suport” care creează şi
pun în aplicare cunoaşterea printr-un proces continuu de interacţiune.
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3. Scopul – “strategia de cunoaştere” – se circumscrie misiunii şi
strategiei unei organizaţii, modului în care aceasta intenţionează să-şi
servească, profitabil pentru ambele părţi, clienţii.
Organizaţia bazată pe cunoaştere pleacă de la premisa că una dintre
resursele sale strategice, dacă nu chiar singura, este cunoaşterea. O astfel de
viziune trebuie să fie însoţită sau sprijinită de un proces de management
bazat pe cunoaştere. În acest sens, managementul bazat pe cunoaştere se
referă la procesul prin care organizaţiile generează valoare prin exploatarea
sau valorificarea activelor intangibile/intelectuale.
4. Perspectiva – “viziunea cunoaşterii” – se referă la viziunea globală şi
cultura care influenţează şi constrâng deciziile şi acţiunile unei organizaţii.
O organizaţie bazată pe cunoaştere aplică această resursă – cunoaşterea –
în orice aspect al activităţii sale: modul de organizare, acţiunea producţiei,
localizarea, resursele umane, relaţiile cu clienţii, imaginea proiectată etc.,
printr-un continuu proces de învăţare, adaptare, readaptare. Din acest punct
de vedere, organizaţia bazată pe cunoaştere nu este orientată exclusiv spre
vânzarea de produse sau servicii, ci spre exploatarea cunoaşterii (de exemplu,
prin furnizarea de cunoaştere cu privire la modul de folosire a unui produs).
4. Transferul de cunoaştere – delimitări conceptuale
Deşi este unanim recunoscut că progresul tehnologic şi inovarea (cu alte
cuvinte, crearea de cunoaştere nouă) joacă un rol esenţial în creşterea
economică a oricărei ţări, în contextul economic actual la fel de important este
şi transferul de tehnologie, înţelegând prin aceasta şi preluarea, adaptarea şi
asimilarea noilor tehnologii.
În general, autorii amintesc de trei aspecte esenţiale ale unei strategii de
creştere bazată pe inovaţie (“innovation-based growth strategy”)19:
1. o infrastructură tehnologică dezvoltată (incluzând sistemul
educaţional, reţeaua organizaţiilor de cercetare, cadrul legislativ care
protejează proprietatea intelectuală şi oferă stimulente pentru creativitate şi
transfer de tehnologie);
2. un set de politici orientate pe capabilităţi în domeniul tehnologiei şi
ştiinţei;
3. şi o acţiune coordonată la nivelul politicilor şi al instituţiilor
guvernamentale.
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Cum dezvoltarea unei infrastructuri tehnologice adecvate necesită resurse
considerabile, o strategie de creştere economică mai eficientă pentru ţările mai
puţin dezvoltate poate fi bazată pe transferul şi asimilarea de tehnologii. Mai
mult, obţinerea de cunoaştere nouă presupune şi o mare investiţie de timp20, nu
doar de resurse financiare sau materiale.
Pentru o economie care nu are resurse suficiente pentru investiţii majore
în crearea de tehnologie, beneficiile progresului tehnologic pot fi
materializate prin transfer, prin asimilarea şi adaptarea tehnologiilor
existente. Şi există numeroşi autori care susţin că obiectivul primar al oricărei
entităţi economice este mai degrabă acela de punere în aplicare a cunoaşterii
existente, decât crearea de cunoaştere nouă21.
O strategie apreciată drept “avantajoasă” a unei entităţi economice trebuie
să fie aceea de “căutător de cunoaştere” (knowledge-seeking strategy)22, de
valorificare a tuturor oportunităţilor care apar atât în interior (în cadrul entităţii),
cât şi în exterior. La un nivel mai general, fluxurile de cunoaştere (tehnologie,
idei, informaţii etc.) în interiorul şi între state sau economii pot avea consecinţe
importante pentru productivitate şi pentru inovare.
În acelaşi timp, transferul intern de cunoaştere (intra-entitate) este la fel
de important ca şi cel extern (inter-entităţi). Spre exemplu, cercetătorii
estimează că doar 20% din cunoaştere este învăţată sau asimilată din afara
regiunii de origine şi doar 9% este învăţată/asimilată din afara ţării de
origine23.
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21 Grant Robert M., Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm, “Strategic Management
Journal”, Vol. 17, Special Issue: “Knowledge and the Firm” (Winter, 1996), John Wiley &
Sons, pp. 109-122, http://www.jstor.org/stable/2486994.
22 Martin Xavier, R. Salomon, Knowledge, Transfer Capacity and Its Implications for the
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No. 4 (Jul., 2003), Palgrave Macmillan Journals, pp. 356-373,
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308-322, http://www.jstor.org/stable/40042905.

Fluxurile interne de cunoaştere sunt un determinat cheie al “câştigării de
putere”24 sau, cu alte cuvinte al obţinerii unui avantaj competitiv pe piaţă.
Transferul de cunoaştere la nivel intern necesită atât o structură ierarhică
formală (pentru centralizarea şi structurarea informaţiilor), cât şi relaţii
informale (sub forma interacţiunii sociale), ca mecanisme de coordonare25.
Problema transferului de cunoaştere intra-entitate este, poate, chiar mai
critică decât cea inter-entitate26, având în vedere că avantajul
companiilor/entităţilor economice (nivelul micro) faţă de cel al economiilor
(nivelul macro) constă tocmai în utilizarea mai bună (inclusiv prin transfer) a
cunoaşterii deţinute de indivizii şi grupurile din interiorul companiei (care
poate fi sub forma informaţiei – de ex. cine ce ştie – sau sub formă de know how
– de exemplu, cum să organizezi o echipă de cercetare)27.
În pofida multitudinii de teorii şi definiţii, atât ale activelor intangibile,
cât şi ale modului de utilizare şi transmitere (transfer) a acestor active, toate
aceste teorii au un numitor comun, respectiv, importanţa cunoaşterii şi
existenţa nevoii de cunoaştere pentru orice entitate economică28.
Concluzii
Capitalul intelectual sau capitalul de cunoaştere, materializat prin
îndemânări, cunoştinţe, experienţe, proceduri şi sisteme organizaţionale,
infrastructura de inovare etc. constituie o sursă majoră de plus-valoare nu
doar pentru entităţi economice, ci şi pentru naţiuni.
Organizaţia bazată pe cunoaştere implică o concepţie “mai democratică”
a entităţii economice, în care fiecare angajat execută diverse activităţi, prin
aceasta învăţând diverse lucruri cu privire la procesul de a transforma
24
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intrările (inputs) în ieşiri (outputs). O astfel de organizaţie necesită un mediu
în care angajaţii de la fiecare nivel devin agenţi independenţi, îşi asumă
responsabilităţi, experimentează, fac greşeli şi învaţă, în procesul continuu de
îmbunătăţire a performanţelor entităţii economice29. Managerii nu mai sunt,
în organizaţia bazată pe cunoaştere, creatori de reguli (rule-makers), iar
angajaţii nu mai sunt persoane care respectă cu stricteţe aceste reguli (rulefollowers), după cum nici entităţile economice nu mai au la bază exclusiv
resurse tangibile; dimpotrivă, companiile trebuie văzute ca alianţe pe termen
lung între entităţi creatoare de cunoaştere independente, fie acestea indivizi,
echipe sau alte organizaţii30.
Este aproape un truism să afirmi că orice entitate economică ce activează
în mediul economic actual este “bazată” pe cunoaştere. Cunoaşterea este, cu
certitudine, o resursă importantă a oricărei entităţi economice şi numeroase
entităţi economice au adoptat conceptul de organizaţie bazată pe cunoaştere.
Numeroşi autori apreciază cunoaşterea ca cea mai importantă sursă de
avantaj competitiv şi de performanţă superioară constantă31.
În mediul economic global actual, performanţa unei entităţi economice
depinde într-o măsură din ce în ce mai mare de volumul şi calitatea
investiţiilor în active intangibile. În acelaşi timp, performanţa unei entităţi
economice este legată de crearea şi, implicit, comercializarea de bunuri sau
servicii inedite, inovative.
Investiţiile în active intangibile demonstrează importanţa acestora în
contextul economic actual. Spre exemplu, în SUA, în 1982, la fiecare 100 dolari
investiţi în acţiuni ale companiilor din domeniul producţiei de bunuri şi din
domeniul minier, în medie, 62,3 dolari erau cheltuiţi pentru achiziţia de bunuri
tangibile (precum terenuri, fabrici, maşini şi utilaje, echipament). În 1992, doar
37,9 dolari din 100, investiţi în acţiuni, erau cheltuiţi pentru achiziţia de bunuri
tangibile, mai mult de jumătate fiind cheltuiţi pentru achiziţia de bunuri
intangibile32. În 2000, totalul investiţiilor anuale ale corporaţiilor din SUA în
active intangibile s-a ridicat la un miliard dolari, echivalând valoarea
investiţiilor sectorului productiv în active fizice (în principal proprietăţi, fabrici,
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echipamente), ridicată la 1,1 miliarde dolari33. În prezent, este foarte posibil ca
valoarea investiţiilor în active intangibile să o fi depăşit cu mult pe cea a
investiţiilor în bunuri fizice.
O atare situaţie a dat naştere unor noi forme de competiţie şi, simultan,
de cooperare, între entităţi economice şi naţiuni. Şi, aşa cum remarca T. A.
Stewart, “cunoaşterea este mai valoroasă şi mai puternică decât resursele
naturale, întreprinderile mari ori finanţele substanţiale. În din ce în ce mai
multe domenii, companiile care au succes sunt cele care deţin cea mai bună
informaţie sau care o folosesc cel mai eficient – şi nu, în mod necesar,
companiile cele mai puternice”34.
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