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Accelerarea progresului tehnologic şi dilemele procesului de inovare 
Adrian Toia CP II INCSMPS 

1. Progresul ştiinţific şi tehnologic 
Trăim într-o perioadă de tranziţie accelerată spre un nou tip de societate, de la societatea industrială, la 

societatea post-industrială, societatea informaţională  şi societatea cunoaşterii, marcată de transformări complexe şi 
profunde în toate domeniile de activitate, proces care are o amploare şi o viteză fără precedent în istoria lumii. 

Cele două mari procese-motor care domină şi (re)modelează societatea contemporană sunt globalizarea 
şi progresul ştiinţific şi tehnologic accelerat. 

Progresul în multe domenii ale ştiinţei şi tehnologiei este, şi va fi şi în anii următori, incomparabil mai 
rapid decât cel înregistrat in evoluţia de până acum a societăţii omeneşti. 

Reducerea la jumătate a intervalelor de salt paradigmatic (rata de ansamblu a progresului tehnologic) are ca 
efect creşterea exponenţială a ratei de acceleraţie a progresului şi estimarea că în secolul XXI va avea loc un salt 
tehnologic de mult mai multe de ori mai mare decât în secolul anterior. 

Progresul tehnologic din următorii 50 de ani va fi de 30 de ori mai rapid decât cel înregistrat in ultima 
jumătate de secol se afirmă într-un recent Raport elaborat în cadrul Proiectului realizat de Academia de Inginerie a 
Statelor Unite [6], de către18 experţi de vârf din mai  multe domenii ale ştiinţei şi tehnologiei. 

În acest cadru general se vorbeşte de  “noua economie“, “inteligenţa artificială“, “singularitatea 
tehnologică“, “legea accelerării progresului tehnologic“, SST= Social Shaping of Technology sau  SCOT=Social 
construction of technology.  

“Singularitatea tehnologică“, enunţată de către Vernon Vinge în anul 1986, reluată, dezvoltată şi susţinută de 
Ray Kurzweil în [4] este definită ca  „punctul”/situaţia probabilă din viitorul de peste câţiva zeci de ani, în care 
progresul tehnologic accelerat va depăşi  posibilităţile umane de a înţelege, evalua şi controla toate consecinţele 
posibile ale acestuia. 

Progresul tehnologic va acţiona asupra lui însuşi, accelerând dezvoltarea tehnologică până când ajunge să 
preia conducerea procesului propriu de dezvoltare. 

Progresul tehnologic nu este întâmplător şi discontinuu. El urmează un model cunoscut, funcţie de anumiţi 
parametri tehnici sau performanţe economice pe aşa-numita “curbă în S”, care poate fi utilizată la analiza evoluţiei 
diferitelor tehnologii. 

Introducerea noilor tehnologii preocupă intens laboratoarele de cercetare care iniţiază şi efectuează lucrări în 
acest scop. In faza următoare se întâlnesc tehnologii stabilizate care au deja un potenţial demonstrat şi oferă şi unele 
indicii asupra gradului de competitivitate potenţial. Perioada în care se atinge această fază este, de obicei, de ordinul 
anilor, în funcţie de întreprindere şi ramură. 

Considerând evoluţia tehnologică o etapă în continuarea evoluţiei biologice care a avut loc pe Terra, Ray 
Kurzweil a făcut o serie de analize referitoare la modul de realizare a progresului tehnologic, elaborând o lege care îi 
poartă numele  legea accelerării feed-back-urilor sau a feed-back-urilor pozitive [3]. 

Pentru parcurgerea primelor etape ale dezvoltării tehnologice – începând de la confecţionarea şi folosirea 
uneltelor de piatră, utilizarea focului şi inventarea roţii – au fost necesari zeci de mii de ani. De atunci fiecare etapă 
pentru crearea şi introducerea altor invenţii sau inovaţii a devenit din ce în ce mai scurtă.  

Analiza istoriei tehnologiei arată ca schimbarea tehnologică este exponenţială şi nu lineară, cum a părut a fi la 
un moment dat.  
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Deoarece dezvoltarea şi evoluţia vieţii sau a tehnologiei are loc in sisteme deschise, legea lui Kurzweil, pune 
în evidenţă şi formalizează în ecuaţii matematice o serie de caracteristici ale dezvoltării tehnologice, intuite şi 
discutate de mai mult timp. 
 Adaptând concepte ca ‘ordine’ şi ‘haos’ la particularităţile dezvoltării tehnologice, şi folosind numeroase 

date statistice privind apariţia şi evoluţia invenţiilor şi inovaţiilor din diferite domenii, inclusiv aplicaţiile legii 
lui Moore sau ale legii lui Metcalf, precum şi un aparat matematic adecvat, el demonstrează că accelerarea 
progresului tehnologic se realizează pe o curbă exponenţială (vezi figura de mai sus) perioada de timp 
dintre momentele de apariţie a unor paradigme tehnologice noi, fiind din ce în ce mai scurtă; 

 Fiecare invenţie tehnologică urmează modelul “curbei în S”, cu faza de creştere lentă, urmată de o creştere 
rapidă, exponenţială, până când ajunge în faza de maturitate, în care presiunea cererii (pieţei) şi investiţiile 
în activitatea de cercetare pregătesc saltul spre apariţia unor noi descoperiri şi invenţii, care prefigurează şi 
apoi concretizează schimbarea de paradigmă; 

 Odată schimbarea de paradigmă produsă, dezvoltarea  tehnologică urmează o altă “curbă în S”,  progresul 
tehnologic apărând ca o cascadă de “curbe în S” succesive, înscrise pe o curbă generală de tip 
exponenţial.  

 
              Fig. Nr. 2 

 
Conceptul “curbei în S” aplicat la evoluţia tehnologică, are în vedere limita performanţei ce poate fi atinsă de 

orice sistem tehnologic, deoarece performanţa nu poate creşte continuu şi nedefinit.  
De aceea se poate spune că o ”curbă în S” este un cadru adecvat pentru a analiza introducerea, creşterea şi 

maturizarea unor tehnologii, precum şi pentru înţelegerea ciclurilor tehnologice 
Cu cât tehnologia înaintează spre performanţa sa limită, creşterea în performanţă pentru fiecare om - an de 

efort investit, scade. 
Si mai important încă, această “curbă în S” a ciclului de viaţă, avertizează asupra posibilelor discontinuităţi.   
Discontinuitatea reprezintă acel moment în care o altă tehnologie înlocuieşte tehnologia matură din punct de 

vedere al performanţei, având loc aşa numita “distrugere creativă“. 
Trebuie făcută o distincţie între modelul “curbei în S”  aplicat la dezvoltarea tehnologică, şi creşterea 

exponenţială continuă care se aplică procesului evolutiv general al tehnologiei. 
Nu numai creşterea este exponenţială, şi rata de creştere are o creştere exponenţială. 
Conform modelelor analizate de Kurzweil şi alţi autori rata progresului tehnologic se dublează în fiecare 

deceniu. La rata actuală, o sută de ani de progres tehnologic din trecut se vor realiza în viitorii 20-25 de ani, iar 
progresul tehnologic din ultimii 20.000 de ani, va fi realizat în doar o sută de ani. 

În prezent, ne aflăm în etapele de început ale unei profunde şi multiple revoluţii aflată la intersecţia biologiei 
(aplicaţiile rezultatelor cercetării din genetică – aprofundarea DNA şi scanarea creierului omenesc) cu  tehnologiile 
bazate pe informaţie ( progresele în domeniul vitezei de calcul şi a comunicaţiilor avansate) şi cu nanotehnologia 
(miniaturizarea. şi dezvoltarea micro-electronicii). 

După părerea lui Kurzweil viitoarea perioadă va fi condusă de nanotehnologie, care va deveni dominantă la 
orizontul anilor 2020, deoarece nu este doar rezultatul miniaturizării şi creşterii explozive a puterii şi vitezei de 
calcul, ci mai ales a sinergiei şi interacţiunii salturilor paradigmatice produse de revoluţiile tehnologice 
succesive şi interconectate din diferite domenii, care par că au apărut mai mult sau mai puţin independent una de 
alta. 

Patru domenii în plin progres se află la intersecţia dintre ştiinţele cognitive şi TIC : interfeţe pentru creierul 
uman; tehnologii pentru recunoaşterea vorbirii; reţele neuronale artificiale şi robotica. 

Există temeri că progresul tehnologic accelerat din domeniile şi sectoarele tehnologice de vârf în viitor - 
NBIC (Nanotehnologie, Biotehnologie, TIC şi ştiinţele Cognitive) sau GNR (Genetică, Nanotehnologie şi Robotică) 
poate scăpa la un moment dat unui control uman. Ingineria genetică poate conduce chiar la schimbarea 
mecanismelor naturale (biologice) si sociale ale evoluţiei şi la controlul (direcţionarea) acesteia 

Este etapa în care inteligenţa umană (biologică) va fuziona cu inteligenţa non-biologică a maşinilor 
(dispozitive, cipuri, roboţi etc.). Se ştie că speciile biologice aproape niciodată nu au supravieţuit întâlnirii/confruntării 
cu concurenţi superiori.  
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Se estimează că acest moment va fi atins in viitorii 10-20 de ani, când pe Pământ vor exista două specii 
inteligente - biologice, şi non-biologice. 

Unele studii prospective consideră că nu peste mulţi ani, în condiţiile accelerării progresului tehnologic, 
roboţii vor înlocui nu numai forţa de muncă umană, ci chiar societatea şi civilizaţia noastră în ansamblu. 

În dicţionare, robotul este definit ca “o maşinărie care arata ca o fiinţă umană şi poate îndeplini acţiuni 
complexe (precum mersul sau vorbitul)” 

Deşi robotica s-a dezvoltat mult în ultimele decenii, nu s-a reuşit încă să se producă roboţi care sa gândească 
singuri, să ia decizii sau să facă prea multe activităţi din proprie iniţiativă. 

Cu toate acestea, inginerii nu au renunţat la ideea de a crea Robosapiens - un robot care nu numai să arate şi să 
acţioneze ca oamenii, care îndeplineşte sarcinile oamenilor, face sport, dansează, vorbeşte sau râde, dar chiar să aibă 
sentimente şi emoţii asemănătoare. Este din ce în ce mai probabil că un viitor în care lumea va fi condusă de 
Robosapiens ţine din ce în ce mai mult de ştiinţă şi tehnologie şi din ce în ce mai puţin de ficţiune.  

Aceştia vor fi roboţii pe care, în curând, îi vom primi în casele noastre. Dar cât de inteligenţi vor fi ei, de fapt ?   
Conform unui studiu ONU. populaţia cibernetică la sfârşitul anului 2005 număra 10.000.000 de roboti 

domestici (non-industriali).  Dintre aceştia 6.000.000 erau Robosapiens 
Roboţelul Robosapiens, ştie să ridice obiecte, să arunce, să dea din picioare, să spele, să danseze, precum si o 

duzina de scheme kung fu.  
Robosapiens V2 face parte din penultima generaţie de roboţi, dotaţi cu funcţii care le oferă autonomie (pot 

interacţiona cu mediul înconjurător fără a avea nevoie de comenzi date de utilizatorul uman prin intermediul 
telecomenzii).  

În prezent există tot mai multe posibilităţi reale pentru ca roboţii să înlocuiască oamenii în tot mi multe 
activităţi şi în din ce în ce mai multe locuri. 

Roboţii au început de pe acum să pătrundă  în industrie, în servicii publice sau private, în vamă (ROBO 
scan 1M, invenţie românească distinsă cu Marele Premiu la Salonul de invenţii Geneva 2009) la domiciliu (în 
bucătărie, ca ajutor la menaj, paznic, supraveghetor de instalaţii şi aparatură electrocasnică, partener de joacă pentru 
copii – roboţii ASIMO sau Kismet, ajutor  pentru persoane vârstnice - robotul Jack, şi pentru persoane bolnave - 
roboţii Twendy-One sau  Huggable, ş.a..). 

Ei au început să fie folosiţi în locuri greu accesibile pentru oameni – la operaţiile de salvare de după 
catastrofe naturale (roboţii Starfish),  în lupta cu incendiile (robotul  OLE) în activităţile din medii toxice sau 
explozive sau extraterestre (robotul Scarab). 

Roboţii devin treptat parteneri autentici pentru oameni, au început să salute, să vorbească, să răspundă unor 
comenzi verbale, să înveţe din propria experienţă (robotul Leonardo sau roboţelul Zeno). 

Recent ASIMO a dirijat un concert în SUA, iar EMA, „roboţica pupăcioasă" este primul pas spre un viitor 
„parteneriat" sentimental om-maşină. 

Roboţii vor schimba lumea în care trăim în moduri pe care este greu să ni le imaginăm.  
Dar dacă robotii vor putea gândi, vor avea poate şi potenţialul de a ne elimina.  
În această viziune, este de presupus că dezvoltarea roboţilor poate scăpa la un moment dat unui control uman, 

chiar dacă noile generaţii de roboţi vor respecta cele trei legi ale roboticii enunţate de Asimov. 
 
2. Unele caracteristici ale Procesului de inovare 
Aşa cum am arătat mai sus, Progresul tehnologic poate fi reprezentat ca o succesiune de curbe în S 

(caracteristice apariţiei şi dezvoltării unor tehnologii din ce în ce mai performante) iar legătura dintre ele – ca faze de 
continuitate şi discontinuitate – este reprezentată de inovare în sens larg, în contextul obiectivelor de creştere a 
competitivităţii (= viteza de schimbare şi adaptare + rentabilitate) pe o piaţă liberă. 

Procesul de inovare, permite şi încurajează accelerarea progresului tehnologic.  
În concordanţă cu legea lui Tom Osenton, a saturării inovării, prin fiecare nouă inovare se creează o nouă 

curbă în S, cu o performanţă-limită mai înaltă, ceea ce are ca efect accelerarea progresului tehnologic. 
Modelele de inovare au urmărit tipul de evoluţie a progresului tehnologic : liniar – buclă – „curbă în S" – 

curbă exponenţială.  
Procesul de inovare, şi în mod deosebit inovarea radicală, are ca efect final important, schimbarea 

paradigmei tehnologice principale. 
Inovarea înseamnă mişcare şi salt înainte. Inovarea înseamnă schimbare şi transformare.  
Prin definiţie, activitatea de inovare conţine un anumit grad de noutate. 
Este necesar să se facă distincţia între ce înseamnă nou pentru firmă, nou pentru piaţă şi nou pe plan 

mondial. 
Nivelul minim pentru inovare trebuie să fie ‘nou pentru firmă’. Un produs sau proces, metode de 

marketing sau de organizare pot fi introduse şi de alte firme, dar dacă acestea sunt noi pentru firmă (în cazul 
produselor sau proceselor semnificativ îmbunătăţite) atunci sunt noi pentru acea firmă. 

Conceptele nou pentru piaţă şi nou pe plan mondial înseamnă că fie că o anumită inovare nu a mai fost 
realizată şi implementată de alte firme, fie că firma este prima care o face pe piaţă sau la nivel global. 

Firmele care dezvoltă primele inovările, sunt considerate conducătorii procesului de inovare. 
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Informaţiile privind gradul de noutate pot fi folosite la identificarea conducătorilor procesului de introducere a 
unor inovări şi a celor care le adoptă, precum şi a modelului de difuzare a inovării.. 

Inovările sunt noi pe piaţă atunci când firma este prima care le introduce pe piaţa pe care acţionează alături 
de competitorii săi (din ţară sau din străinătate) la nivel regional sau pentru un anumit produs. 

O inovare este nouă pe plan mondial când firma este prima care o introduce pe toate pieţele sau pentru toate 
(sau mai multe din) ramurile industriale, din ţară sau străinătate.  

Nou pe plan mondial implică deci şi o creştere calitativă importantă a gradului de noutate, nu numai o noutate 
pe piaţă. 

 
Bass diffusion model 

Fig. Nr. 3 
 
O anumită confuzie este legată de diferenţa între invenţie şi inovaţie1.  
Dintre cele patru tipuri de inovare menţionate în lucrările de specialitate (inovarea de produs, inovarea de 

proces, inovarea pe piaţă şi  inovarea organizaţională) în această lucrare interesează primele două. 
S-a observat că există o legătură între accelerarea progresului tehnologic şi procesul de inovare  
În perioadele dominate de inovarea de produs, lansarea unor noi produse cu utilizări industriale sau în alte 

sectoare ale economiei şi societăţii - de la războiul de ţesut, şi motorul cu aburi din sec.17-18, la locomotiva şi radioul 
sec 19, la automobil, produsele electrice din domeniul bunurilor de (larg) consum (ca aparate electrice, televizoare şi 
echipamente electrocasnice), calculatoare, PC-uri, telefonul mobil, şi până la gama foarte largă de dispozitive care 
incorporează microprocesoare, din sec 20 – s-a realizat prin salturi/străpungeri tehnologice. 

În perioadele dominate de inovarea de proces, progresul tehnologic este condus şi accelerat de tehnologia 
cea mai revoluţionară a perioadei respective.  

În perioada actuală. progresul tehnologic  este condus de TIC, ceea ce implică deplasarea unor domenii şi 
sectoare in categoria celor care utilizează tehnologia informaţiilor, un termen asociat in trecut doar cu 
calculatoarele, ceea ce are ca efect în consecinţă accelerarea şi  dublarea dezvoltării în fiecare an. [3]. 

 
3. Unele dileme şi paradoxuri ale procesului de inovare 
Modernizarea şi modernitatea sunt considerate sinonime cu inovarea tehnologică.  
Ideea ca tehnologia ar putea avea consecinţe nedorite sau neintenţionate, nu este nouă.  
Există numeroase exemple care subliniază pericolul pe care îl poate reprezenta progresul tehnologic utilizat în 

moduri cu potenţial distructiv. 
Dacă la începutul secolului XIX apariţia  maşinilor a fost percepută ca o ameninţare la adresa muncitorilor 

manuali şi la ocuparea forţei de muncă, distrugerile fără precedent  declanşate de bombardamentele atomice de la 
Hiroshima şi Nagasaki au pus sub semnul întrebării etica şi responsabilitatea ştiinţei şi tehnologiei. 

A devenit evidentă legătura strânsă dintre progresul tehnologic, inovare şi evoluţia sau chiar existenţa societăţii 
omeneşti. 

De la  protestele împotriva energiei nucleare şi a deşeurilor nucleare cu  posibilele lor consecinţe asupra 
sănătăţii oamenilor, s-a ajuns la punerea în prim-plan a  problemelor de mediu şi de sănătate - poluarea aerului, 
poluarea solului, a apei, acumularea de DDT, metale grele, PCB-uri în lanţul alimentar, precum şi în organele de 
reproducere a animalelor şi la om, cu impactul lor negativ asupra securităţii alimentare  şi a mediului ambiant.  

                                                 
1 Prima se referă la produse sau concepte noi care provin de la un inventator individual sau din cercetarea 

ştiinţifică.  
Cea de-a doua reprezintă comercializarea invenţiei în sine.  
În scopul de a valorifica o invenţie este necesar ca aceasta să se transforme în inovare, şi o astfel de 

transformare este posibilă dacă vom găsi un client, sau cererea de piaţă. 
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În acest context, în care inovarea radicală reprezintă motorul progresului ştiinţific şi tehnologic, apar mai 
multe probleme privind conţinutul şi finalitatea posibilă a  procesului de inovare în epoca actuală. 

Progresul tehnologic accelerat poate fi  o sursă majoră pentru perturbaţii economice şi sociale. 
Printre motivele pentru care există un mare grad de incertitudine privind rezultatelor proceselor de 

inovare, pot fi menţionate : 
• inovarea creşte în complexitate, pentru că din ce în ce mai multe funcţii trebuie să fie integrate în aceasta.  
• succesul de piaţă devine din ce în ce mai puţin transparent şi din ce în ce mai nesigur, iar lansarea unui nou 

produs este din ce în ce mai mult de un risc. Pentru un produs nou, criteriul de calitate nu mai este decisiv pentru 
succesul comercial.  

• creşterea riscului de inovare poate fi văzut într-o creştere a dependenţei de cunoştinţele disponibile pentru 
succesul inovării. Etichete cum ar fi "societatea cunoaşterii" şi "industrie bazată pe cunoaştere" reprezintă o schimbare 
fundamentală a rolului cunoştinţelor care au devenit acum materia primă pentru progresul tehnologic şi inovarea în 
toate domeniile tehnologice, economice şi sociale.  

La un moment dat se poate vorbi fie de un  fals progres (de atingerea limitelor, epuizare tehnologică sau 
complexitate şi perfecţionare inutilă) fie de un progres scăpat de sub control, care poate avea consecinţe negative 
asupra dezvoltării societăţii omeneşti.  

Este cunoscuta “Collingridge dilemma“  care pleacă de la constatarea că în fazele iniţiale ale procesului de 
inovare, consecinţele noilor tehnologii nu pot fi întotdeauna anticipate, precum şi de la faptul că în timp devine 
evident că pot apare abateri sau devieri în utilizarea  acestora.  

În ce măsură este un cercetător sau un manager este responsabil pentru consecinţele nedorite şi adeseori, 
neprevăzute ale lucrărilor efectuate şi deciziilor adoptate ? 

Collingridge dilemma este mai mult decât o dilemă metodologică deoarece decidenţii şi managerii se 
confruntă cu o dublă problemă în eforturile lor de a controla dezvoltarea tehnologiei  :  

 o problemă de informaţii : până când o anumită tehnologie nouă este dezvoltată şi utilizată pe 
scară largă, impactul ei nu poate fi uşor de anticipat; calea de la idee, viziune, la realitatea industrială 
este de multe ori ceţoasă şi pot exista chiar controverse ştiinţifice.  

 o problemă de putere : de control sau de schimbare, care devine dificilă după ce tehnologia s-a 
generalizat. 

Cunoscutul paradox al lui Schumpeter, se referă la relaţia dintre dimensiunea companiilor şi capacitatea lor 
inovativă. 

Practica a arătat că există o relaţie pozitivă  între inovare şi puterea unui marilor companii.  
Mult timp s-a crezut că firmele mari sunt mai inovatoare decât cele mici; datorită  presupunerii că intensitatea 

cercetării este proporţională cu mărimea firmei. Dar sunt din ce în ce mai multe exemple de mici companii “ start-up“ 
cu  rezultate spectaculoase care infirmă teza de mai sus. 

Există şi “paradoxul general al inovării“ care constă în faptul că, în condiţiile amintite mai sus, liderii nu 
sunt totdeauna dispuşi să-şi asume riscurile schimbării. 

Noile tehnologii apărute au limite destul de puţin cunoscute şi un impact potenţial dificil de prevăzut, şi de 
aceea este posibil ca problemele care trebuie rezolvate să fie uriaşe, iar incertitudinea privind succesul pe piaţă al 
noilor produse este foarte mare. 

Rezolvarea paradoxului inovării înseamnă stabilirea modului în care liderii trebuie să situeze 
preocupările de inovare, ca un vector de valoare, în centrul strategiilor de dezvoltare şi schimbare.  

În consecinţă, decidenţii la nivelul strategiilor şi politicilor de inovare au de evaluat şi rezolvat probleme 
dificile, cuprinse în formularea mai largă de “Inovarea inovării“, care implică o atitudine activă, de cunoaştere 
şi pregătire a momentelor pentru introducerea soluţiilor inovatoare, aflate în diferite faze se realizare 
(cercetare, brevet, prototip experimental) şi evaluarea corectă a momentului în care vor putea fi aplicate 
precum şi a impactului acestora asupra firmei si sistemului economic şi social. 
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