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ÎN CÃUTAREA UNEI
INOVAÞII DE SISTEM

„Inovaþie” ºi „inovaþie tehnologicã” sunt douã con-
cepte care au început sã fie considerate interºanjabile.
Este absolutã nevoie sã atragem atenþia asupra rolului
inovaþiei sociale, cel puþin din douã puncte de vedere.
În primul rând, inovaþia socialã reprezintã adevãratul
cadru în care inovaþia tehnologicã se dezvoltã ºi se valo-
rificã. Apoi, în sens larg, fãrã structuri sociale per-
misive, fãrã un climat deschis, inovaþia de orice fel nu
poate apãrea decât în suferinþã. Iatã de ce am gãsit cã
este important sã vorbim despre inovaþia socialã ºi, cu
deosebire, despre o ipostazã fundamentalã a sa, ino-
vaþia de sistem, cea care creeazã perspectiva dezvoltãrii
de ansamblu a societãþii.

Peter Drucker avea dreptate sã sublinieze impor-
tanþa specialã a inovaþiei sociale în epoca modernã: 

Puþine inovaþii tehnice pot intra în competiþie, în ter-
meni de impact, cu inovaþii sociale, precum ziarul sau
sistemul de asigurãri. Spitalul în forma sa modernã, ca
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inovaþie socialã a Epocii Luminilor din secolul al
XVIII-lea, a avut un impact mai mare asupra sistemului
de sãnãtate decât multe progrese tehnice în medicina
propriu-zisã. (Drucker, 1985/2007, p. 29)

Dacã vom examina mai îndeaproape lucrurile,
vom descoperi cã inovaþia socialã reprezintã adevãrata
explicaþie a diferenþei în performanþã a societãþilor
(înþelesurile inovaþiei sociale sunt diverse, de la
instituþiile moderne, precum spitalul, universitatea sau
bursa de mãrfuri, pânã la mari idei, inovaþii în guver-
nare sau în modele de dezvoltare). Nu este vorba de
a face neapãrat ierarhii, ci de a preciza cã, de câte ori
avem de-a face cu un proces de înflorire a inovaþiei
tehnologice, vom descoperi cã el a fost precedat fie de
o inovaþie de sistem, fie de o perioadã de mare
deschidere socialã.

Existã din acest punct de vedere un exemplu cu
valoare de pildã. Când Japonia a început procesul de
modernizare, în partea a doua a secolului al XIX-lea,
ea a fost confruntatã cu o alegere specialã ºi a luat o
anumitã decizie, instructivã nu numai pentru istoria
acestei þãri. Liderii de atunci ai Japoniei ºi-au dat
seama cã nu se pot concentra în acelaºi timp asupra
inovaþiei sociale ºi a celei tehnologice. Aºa cã, au
acceptat sã imite sau sã importe produse tehnice ºi sã
facã din inovaþia socialã o adevãratã prioritate.
Reconstrucþia instituþionalã a Japoniei a fost înco-
ronarea acestui proces, care a însemnat modernizarea
universitãþilor ºi spitalelor, a bãncilor ºi sistemelor de
asigurãri etc. Evoluþia economicã de mai târziu a þãrii
nu poate fi explicatã în afara acestei modernizãri
sociale masive ºi autentice.
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În zorii secolului al XIX-lea, Marea Britanie nu era
mai avansatã, tehnologic vorbind, decât alte þãri
contemporane ei. Fiecare dintre acestea ar fi putut
valorifica achiziþiile tehnologice de pânã atunci ale
omenirii (moara cu apã care funcþionase la Roma, o
formã a motorului cu aburi care fusese utilizatã în
Alexandria, ca sã nu mai vorbim de descoperirile
fãcute de-a lungul timpului în China), unindu-le
într-un flux ºi un proces de anvergurã pe care îl nu-
mim azi „Revoluþia Industrialã”. Cum am putea explica
faptul cã Revoluþia Industrialã a luat naºtere în Marea
Britanie? Mulþi autori vorbesc de perioada de stabi-
litate politicã ºi socialã pe care a cunoscut-o Marea
Britanie dupã revoluþia condusã de Cromwell. Este o
realizare specialã, care a reprezentat un gen de fundal
istoric, de pat germinativ pentru tot ceea ce a urmat.
Adevãrata explicaþie pentru explozia de inovaþii tehno-
logice care a urmat a fost reprezentatã de instituirea
drepturilor de proprietate, care, prin urmãrile ºi emu-
laþia generatã, poate fi consideratã o inovaþie de
sistem. Acest instrument a stimulat iniþiativa, spiritul
antreprenorial ºi dorinþa de a deveni bogat nu prin
furt, acþiuni distructive sau speculative, ci prin muncã
încordatã ºi activitate productivã (Baumol, 2004). Mai
presus de toate, drepturile de proprietate au stimulat
iniþiativa ºi dorinþa unei clase în afirmare de a folosi
tehnologia, de a o valorifica în efortul de deveni mai
bogatã, mai prosperã. Combinaþia dintre stabilitatea
socialã ºi drepturile de proprietate au creat cadrul pen-
tru boom-ul tehnologic ºi au modelat o nouã atitudine,
în absenþa cãreia nu ne-am putea explica nici
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realizãrile Marii Britanii, nici acea atmosferã de
febrilitate ºi de încredere care însoþeºte perioada de
afirmare modernã a acestei naþiuni.

În ultimele decenii ale secolului trecut, socialismul
real se afla, indiscutabil, în blocaj. Dupã invadarea
Cehoslovaciei de cãtre armatele fostei URSS ºi ale altor
þãri membre ale Tratatului de la Varºovia, în 1968,
apãrea din ce în ce mai clar cã „socialismul îºi epuizase
posibilitãþile de progres”. Momentul acesta special din
1968 a fost „citit” îndeobºte prin lentilele agresiunii –
evident, reale. El trebuie „recitit” însã ºi dintr-o altã
perspectivã. „Primãvara de la Praga” reprezenta ºi un
strigãt disperat de reformare a sistemului. Nu este
suficient ca un mesaj sã fie rostit; este nevoie ºi de o
pregãtire anume a publicului de a descifra înþelesul
adânc al respectivului mesaj. Care, atunci, nu a existat,
cel puþin la nivelul leadership-ului þãrilor din estul
european. Curios lucru, mesajul a fost receptat ºi
descifrat pe alt continent, în Asia, mai precis în China.
La 10 ani de la înãbuºirea miºcãrii de reformare a
sistemului iniþiatã în Cehoslovacia, China s-a hotãrât
sã revoluþioneze acest sistem. Cum? Modificându-i fun-
damental dogma (în termenii de astãzi putem vorbi
despre o inovaþie de sistem). Dogma socialismului era
reprezentatã de unitatea indestructibilã dintre sistemul
social ºi baza sa economicã, adicã proprietatea
socialistã. Ortodoxismul comunist nu accepta alt tip
de proprietate. Liderii chinezi au schimbat dogma ºi
au convenit cã proprietatea privatã poate coexista cu
socialismul. Apoi, au implementat politici care sã
stimuleze noul tip de proprietate. Tot ceea ce a urmat
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este legat de aceastã inovaþie fundamentalã. Puterea
de astãzi a þãrii, ritmul în care a evoluat, rapiditatea
transformãrilor economice ºi sociale, cu încoronarea
lor, noua poziþie geopoliticã a Chinei, sunt organic
legate de regândirea sistemului iniþiatã în 1978.

Ar mai trebui menþionat faptul cã modificarea
dogmei socialismului a condus la rezultate impresio-
nante ºi pentru cã procesul de aplicare a fost ghidat
de o strategie gradualã ºi hrãnit de un pragmatism care
i-a conferit consistenþã ºi atractivitate. Nu intrãm
acum în amãnuntele acestui proces, care face obiectul
unor analize de mare valoare. Am menþiona în acest
context analiza comparativã pe care o întreprinde
Stiglitz cu privire la tranziþia din Rusia ºi cea din China
(Stiglitz, 2003). Un singur lucru am dori sã relevãm:
amploarea proceselor pe care le-a declanºat inovaþia
de sistem operatã în China ne obligã sã nu o mai
tratãm doar ca pe o simplã inovaþie socialã. Sã nu
uitãm cã astãzi China a depãºit Germania ca primã
exportatoare a lumii, cã deþine cele mai mari rezerve
valutare de pe glob, cã, anul trecut, când statele dez-
voltate ale lumii au stagnat ori au cunoscut contracþii
economice importante, China a înregistrat un ritm de
dezvoltare de 8%. Inovaþia lansatã în 1978, combinatã
cu strategia chibzuitã de aplicare au generat procese
de o asemenea anvergurã, încât putem spune cã ceea
ce se întâmplã astãzi în China are trãsãturile unui
adevãrat experiment istoric.

Îndeobºte, suntem tentaþi sã considerãm inovaþia de
sistem ca un rãspuns la o acumulare de probleme
interne, ca o deschidere care conferã perspectivã
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