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Tendin e pe plan european  
în domeniul inov rii 

dr. Steliana SANDU 

În anul 2000 Uniunea European  a 
lansat o serie de provoc ri de o 
deosebit  semnifica ie, vizând îmbu-
n t irea i eficientizarea sistemelor de 
inovare. Este vorba, în primul rând, 
despre documentele adoptate de c tre 
Comisia European , la reuniunea de la 
Lisabona, din martie 2000, în care s-a 
subliniat rolul central al inov rii de motor 
al cre terii economice, al îmbun t irii 
gradului de ocupare i al competitivit ii 
în spa iul european, i s-au adoptat o 
serie de m suri pentru realizarea acestui 
deziderat. Pe de alt  parte, ne referim la 
summit-ul de la Feira - Portugalia(22 
iunie 2000) care a pus problema 
necesit ii cre rii Spa iului European al 
Cercet rii (SEC).  

Comunicatul adoptat de c tre Comisia 
European , la 20 septembrie 2000, 
eviden iaz  liniile strategice generale prin 
care UE i statele membre î i vor înt ri 
capacitatea de inovare în urm torii ani, 
continuând Agenda problematicii inov rii, 
stabilit  înc  din 1996, prin Primul Plan de 
Ac iune pentru Inovare în Europa. Acesta 
a oferit cadrul favorabil pentru diseminarea 
unor strategii inovative de succes i 
identificarea priorit ilor la nivel na ional i 
european în scopul acceler rii fluxului de 
idei cu poten ial comercial, de la cerce-
tarea de baz  la industrie, cre terii 
num rului companiilor inovative i deschi-
derii spre inovare a tuturor economiilor 
europene. 

1. Cercetarea, dezvoltarea i 
inovarea - factori-cheie ai 
strategiei întreprinderilor 

 
Ca r spuns la provoc rile globaliz rii 

i ale “noii economii bazate pe 
cuno tin e”, Consiliul Europei a deschis 
un program de stimulare a infrastruc-
turilor generatoare de noi cuno tin e, cu 
impact asupra reformei economice i 
asupra moderniz rii sistemului de 
asisten  social  i educa ie. 

Potrivit obiectivului strategic stabilit 
pentru urm torul deceniu de c tre rile 
membre, la Lisabona, în martie 2000, 
economia UE va deveni cea mai com-
petitiv  i dinamic  economie bazat  pe 
cuno tin e din lume, capabil  s  asigure 
o cre tere economic  sustenabil , noi 
locuri de munc  i o mai mare coeziune 
social . Inovarea trebuie s  transcead  
zona economicului i s  dobândeasc  o 
acceptare public , din partea societ ii, 
pe baza în elegerii rolului C-D i inov rii 
atât pentru cre terea competitivit ii 
firmelor, cât i a standardului general de 
via . 

Consiliul Europei de la Lisabona a 
aprobat obiectivele Comisiei Europene 
cuprinse în documentul ”Spre un spa iu 
european al cercet rii”, care vizeaz  
impulsionarea eficien ei i impactului 
inovativ al eforturilor de cercetare 
depuse la nivel european i adecvarea 
strategiilor întreprinderilor i a celor ale 
sistemului cercet rii prin luarea în consi-
derare a tehnologiilor bazate pe inovare. 
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Concluziile întrunirii de la Lisabona 
atrag aten ia asupra a dou  probleme, i 
anume: ob inerea unei eficien e maxime, 
ca urmare a efortului de cercetare depus 
la nivel na ional i european, i crearea 
unui mediu favorabil pentru ini ierea i 
dezvoltarea unor afaceri inovative. 

Aceste priorit i reflect , în primul 
rând, importan a inov rii tehnologice, ca 
generator al noilor produse, servicii i 
procese i, în al doilea rând, necesitatea 
ca înclina ia spre inovare s  nu se 
limiteze la zona tehnologiilor, ci s  
cuprind  i s  revigoreze întregul climat 
economic i social.  

Aceast  provocare de a intensifica 
procesul inova ional este cu atât mai 
important  pentru întreprinderi care 
trebuie s - i demonstreze creativitatea 
în cucerirea de noi pie e. Comisia Euro-
pean  a publicat recent un document 
intitulat “Challenges for enterprises 
policy in the knowdlege driven 
economy”, care relev  necesitatea ca 
toate întreprinderile, indiferent de 
dimensiune, form  juridic , sector de 
activitate, s – i evalueze poten ialul de 
inovare, în scopul de a contribui la 
realizarea acestui obiectiv european. 
Supravie uirea în noul mediu competitiv 
european i interna ional impune elabo-
rarea unor strategii care s  confere 
întreprinderilor deschidere spre noi idei 
i tehnologii. Strategia inov rii trebuie s  

devin  o component  de baz  a 
strategiei generale a întreprinderii i s  
prevad  condi iile i instrumentele prin 
care se pot adopta atitudini înalt 
inovative, prin care pot circula noile idei 
i tehnologii i se poate crea un mediu 

care permite absorb ia i utilizarea lor. 

2. Obiective prioritare 
Anii 1995 i 1996 au constituit ani de 

referin  pentru revigorarea procesului 
inovativ în Europa. Documentul strategic 
”Green Paper on Innovation” a constituit 

un semnal de alarm  asupra deficitului 
de inovare la nivel european, iar 
urm torul document “First Action Plan 
for Innovation in Europe”, elaborat în 
1996, a oferit liniile de ac iune care 
trebuia implementate de c tre statele 
membre. 

De atunci, tendin ele spre globalizare 
i formare a “noii economii bazat  pe 

cuno tin e”, s-au accelerat, devenind o 
urgen  a perioadei actuale, demon-
strarea superiorit ii întreprinderilor euro-
pene în domeniul inov rii, într-un mediu 
interna ional tot mai competitiv. 

Din 1996 pân  în prezent, a avut loc 
un progres semnificativ în introducerea 
unei variet i de strategii i m suri în 
domeniul inov rii, atât la nivel na ional, 
cât i regional. Comisia European  a 
ac ionat prin ajustarea programelor sale 
în conformitate cu obiectivele înscrise în 
“Action Plan” i prin luarea în conside-
rare a inov rii în reglement rile privind 
competi ia, drepturile de proprietate 
intelectual  i reglementarea pie ei euro-
pene. 

În pofida acestor eforturi, performan a 
inovativ  general  a rilor membre ale 
UE nu s-a îmbun t it în raport cu 
competitorii americani sau asiatici. Din 
“grila de punctaj“, pe care a recomandat-
o Consiliul Europei la Lisabona (prima de 
acest fel, bazat  pe date statistice dispo-
nibile), a rezultat c  performan a 
inovativ  a unor state membre este deja 
la un nivel comparabil cu cel al 
competitorilor mondiali, sau mai bun , 
dar c  cele mai multe state membre ale 
UE trebuie s - i îmbun t easc  în viitor 
situa ia  pentru a se evita o “pr pastie în 
domeniul inov rii “, care s  separe 
regiunile europene în func ie de perfor-
man a lor inovativ  i, prin urmare, de 
capacitatea lor de a prospera în “noua 
economie”. 

Se observ  mari decalaje între între-
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prinderi sub aspectul capacit ii de a se 
adapta i a adopta noul, fiind evidente 
înc , o anumit  rezisten  la schimbare 
i obstacole structurale în calea inov rii. 

Anali tii consider  c  persisten a frag-
ment rii sistemului inov rii europene 
(relevat  de fragilitatea relativ  a alian-
elor tehnologice între firme) va diminua 

serios beneficiile scontate din crearea 
pie ei europene. 

Documentele adoptate propun cinci 
obiective prioritare pentru ac iuni publice 
în scopul încuraj rii unui sistem inovativ 
eficient la nivel european, i anume: 
coeren a strategiilor inov rii; un cadru de 
reglement ri juridice care s  stimuleze 
inovarea; încurajarea cre rii i dezvolt rii 
întreprinderilor inovative; îmbun t irea 
interfe elor cheie ale sistemului de 
inovare i o societate deschis  spre 
inovare. 

3. Tendin e în strategiile de 
inovare la nivel european 

Rezultatele ob inute din imple-
mentarea strategiilor privind impulsio-
narea inov rii introduse în anul 1996, 
prin “Innovation Action Plan”, au fost 
analizate în cadrul unui proiect european 
lansat în 1999 sub denumirea “Diagrama 
trendului inov rii în Europa”, care a 
permis relevarea unor tendin e la care ne 
referim în continuare. 

3.1. Viziunea “sistemic ” asupra 
inov rii 

În toate strategiile elaborate de rile 
europene, inovarea este privit  ca 
rezultat al unor interac iuni complexe 
între indivizi, organiza ii i factori de 
mediu. 

Reiterat , ca un obiectiv fundamental 
în cadrul Programului “Research and 
Technology Development”, adoptat în 
1998, activitatea de inovare a impus 
elaborarea de m suri pentru exploatarea 

rezultatelor cercet rii i pentru transferul 
de tehnologie, adoptarea de criterii de 
evaluare i reguli de exploatare i 
diseminare a rezultatelor cercet rii. S-a 
recomandat ca fiecare proiect de 
cercetare s  con in  un capitol denumit 
“Technology Implementation Plan”, prin 
care se evalueaz  impactul economico-
social al utiliz rii rezultatelor cercet rii. 

Al cincilea Program Cadru pentru C-D 
la nivel european include un program 
orizontal denumit “Promovarea inov rii i 
încurajarea particip rii IMM “ care con-
ine o serie de m suri de stimulare i 

dezvoltare strategic  a IMM-urilor. 
Experien a câ tigat  din implemen-

tarea programelor tematice i orizontale 
referitoare la cercetare i inovare a 
stimulat i fertilizat dezbaterile Comisiei  
pe tema “Spa iul European al Cercet rii”. 
Promovarea cercet rii i a capacit ii 
inovative într-o manier  integrat  la nivel 
european au fost considerate priorit i 
pentru toate Fondurile Structurale Euro-
pene. Reorganizarea Comisiei, în 1999, 
a avut ca rezultat integrarea problema-
ticii inov rii atât în capitolul “Noi 
întreprinderi”, cât i ca obiectiv distinct al 
strategiilor cercet rii. S-a urm rit reali-
zarea unor pun i între cercetare, indus-
trie i antreprenoriat, recunoscându-se 
c  cele mai dificile obstacole întâlnite de 
inovatori nu sunt de natur  tehnic , ci 
social  i de colaborare. 

Strategiile inova ionale sunt con-
siderate vitale pentru câ tigarea încre-
derii comunit ii europene în posibilitatea 
îmbun t irii performan ei economice 
prin politici i reforme structurale. 
“Strategia Economic  2000”, con ine 
m suri vizând dezvoltarea unor economii 
bazate pe cuno tin e în Europa, în 
special asigurarea unor condi ii–cadru 
adecvate, cre terea implic rii sectorului 
privat, promovarea parteneriatului în C-D 
i în producerea de “high-tech” i 
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îmbun t irea func ion rii pie elor 
capitalului de risc. 

În afara programelor specifice se are 
în vedere ca obiectivul impulsion rii 
inov rii s  fie urm rit i în cadrul altor 
programe vizând dezvoltarea întreprin-
derilor, a C-D sau cea regional . De 
pild , proiectul “Business Environment 
Simplification Task Force” a dus la 
identificarea unor practici i proceduri de 
succes în strategia întreprinderii în 
direc ia stimul rii inov rii. Un alt docu-
ment, “ The European Charter for Small 
Enterprises”, al Consiliului European de 
la Feira (Portugalia) din iunie 2000, a 
elaborat principiile i liniile de ac iune 
pentru crearea celui mai favorabil mediu 
economic-financiar pentru micile afaceri 
i antreprenoriat. Ini iativele din domeniul 

financiar, al educa iei i form rii profesio-
nale au, de asemenea, un important 
impact asupra inov rii. 

3.2. În toate statele membre exist  
strategii de inovare 

Strategia inov rii s-a impus ca o nou  
strategie orizontal , care cupleaz  
domeniile tradi ionale: economia, indus-
tria i cercetarea, necesitând dezvolta-
rea de noi structuri i instrumente de 
implementare, sub trei aspecte prin-
cipale:  
 noi structuri administrative, care s  

aib  în vedere  natura sistemic  a 
inov rii; 

 dobândirea încrederii generale în 
nevoia de inovare, prin promovarea 
unui dialog mai intens între tiin , 
industrie i publicul larg; 

 dezvoltarea unei viziuni strategice i a 
unor prognoze ale inov rii. 
Din experien a rilor cu o perfor-

man  inovativ  relevant  a rezultat c  
existen a pe termen lung a unor structuri 
de coordonare a rela iilor dintre diferi i 
actori ai inov rii este crucial , pentru a 

dep i divergen ele dintre ministerele 
economice sau organismele teritoriale. 
În acest scop unele ri i-au creat 
“consilii pentru inovare” sau au extins 
atribu iile consiliilor tradi ionale ale 
tiin ei. O serie de ri au redefinit 

esen ial competen ele ministerelor 
implicate în procesul de inovare sau au 
înfiin at ministere care au ca obiectiv 
specific accelerarea inov rii. 

3.3. Reforma sistemului  
de patentare 

Pentru eliminarea insuficien elor 
actualului Sistem European de 
Patentare, Comisia a publicat în 1997 
studiul “Cartea Verde a sistemului 
comunitar de patentare”. În 1999 a 
ap rut un alt document european, pe 
aceea i problem , care a inclus o pro-
punere vizând garantarea unei mai mari 
siguran e legale i a coeren ei 
jurispruden ei în acest domeniu, fiind 
puse în discu ie probleme privind simpli-
ficarea procedurilor sau drepturile de 
proprietate industrial  i intelectual . 
Practic, Comisia ofer  o serie de servicii 
de informare i asisten  pe aceast  
tem  destinate participan ilor la 
cercetarea finan at  de UE, precum i o 
serie de servicii de informa ii electronice, 
realizate prin cooperarea dintre Comisia 
European  i Oficiul European de 
Patente. 

3.4. Reducerea complexit ii i 
dificult ilor procedurale din 
mediul administrativ i de 
reglementare 

Complexitatea procedurilor admi-
nistrative i suprareglement rile continu  
s  fie un serios obstacol pentru crearea 
de noi afaceri i stimularea antrepre-
noriatului, afectând, capacitatea de 
inovare. La cererea Consiliului European 
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de la Amsterdam din iunie 1997, 
Comisia European  a constituit un grup 
de exper i independen i, dedicat 
elabor rii unor propuneri concrete în 
acest domeniu. Pe baza recomand rilor 
lor, Comisia a înaintat Consiliului 
Industriei din noiembrie 1998, o serie de 
propuneri pentru simplificarea procedu-
rilor administrative care intrau în com-
peten a sa sau a statelor membre. 

3.5. Investi iile în inovare trebuie 
încurajate 

În ultimii nou  ani s-a observat o 
îmbun t ire substan ial  a condi iilor de 
finan are a inov rii în rile UE prin 
dezvoltarea  capitalului de risc, evi-
den iat  în statisticile prezentate de 
“European Venture Capital Association” 
i Raportul “Money for Growth: The 

European Technology Investment 
“(1999). Comparativ cu anul 1998, 
investi iile tehnologice au crescut în 
1999 cu 70%. Dintre acestea, doar 78% 
reprezint  capitalul de risc, insuficient ca 
volum în compara ie cu SUA, care a 
investit de trei ori mai mult în tehnologii, 
prin capital de risc, decât rile 
europene. 

Cele mai multe dintre statele membre 
au promovat finan area privat , în special 
destinat  stadiului ini ial al procesului de 
inovare. Unele ini iative au fost imple-
mentate în cadrul Programului Cadru 
pentru C-D. De asemenea, proiectul-pilot 
I-TEC, realizat în colaborare cu Fondul 
European de Investi ii (EIF) impulsioneaz  
investi iile prin capital de risc  în sectoare 
tehnologice, mai ales, în fazele de 
dezvoltare a întreprinderilor inovative; un 
birou de consultan  ofer  asisten  pentru 
g sirea unor surse de finan are necesare 
exploat rii rezultatelor cercet rii finan ate 
de c tre EU. Prin programe ale UE, sunt 
implementate, de asemenea, ac iuni de 

promovare a interfe ei dintre antreprenorii 
mici i mijlocii i investitori. 

Ca urmare a lucr rilor Consiliului 
European de la Amsterdam, care a 
solicitat un program de asisten  
financiar  pentru IMM inovative, în mai 
1998 au fost adoptate, de c tre Comisie, 
o serie de m suri implementate cu aport 
financiar al B ncii Europene de Investi ii 
i al Fondului European de Investi ii. 

Pentru a consolida aceste ac iuni, 
Banca European  pentru Investi ii a 
lansat în mai 1998 programul “Innovation 
2000”, care promoveaz  intensificarea 
cooper rii cu Fondul European pentru 
Investi ii, în scopul asigur rii com-
plementarit ii i sinergiei dintre Pro-
gramul Cadru pentru C-D i ini iativele 
B ncii Europene pentru Investi ii.  

3.6. Promovarea cercet rii care 
sus ine inovarea 

Considerarea cercet rii–dezvolt rii de 
firm  ca indicator important al capacit ii 
na ionale de inovare a impulsionat o 
serie de abord ri privind îmbun t irea 
performan elor europene în acest 
domeniu. rile în care C-D de firm  
este slab , tind s  adopte programe 
generale i stimulente fiscale, mai ales 
pentru firmele inovative noi.  

rile cu o C-D de firm  relativ 
puternic , implementeaz  m suri 
specifice diferitelor tipuri de firme (firme 
noi, IMM, firme care au o dezvoltare 
rapid , sau firme cu o intensitate mare a 
cercet rii), diferitelor sectoare, tehnologii 
sau obiective. 

rile europene investesc sume 
considerabile pentru dep irea obstaco-
lelor care inhib  dezvoltarea cercet rii de 
firm . Un loc important îl au în acest 
scop programele multianuale, derulate 
sub umbrela Fondurilor structurale 
comunitare, care includ o serie de 
m suri fiscale i stimulente privind 
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cooperarea dintre cercetarea din înv -
mântul superior i institutele de cerce-
tare, pe de o parte, i industrie, pe de 
alta, prin apari ia “spin-off “urilor în 
cadrul organiza iilor de cercetare 
public , încurajarea înfiin rii unor noi 
companii bazate pe tehnologiile create în 
organiza iile de cercetare public . 

3.7. Intensificarea absorb iei 
tehnologice  

Intensificarea transferului de 
tehnologie c tre IMM i a capacit ii lor 
de a absorbi tehnologiile noi constituie 
un pilon tradi ional al strategiilor inova io-
nale. Abord rile de tip “demand–led“, 
“transferul de know-how inovativ tacit“ i 
“proximitatea fa  de sursele de 
tehnologie” sunt considerate factori ai 
succesului la nivel european, care pro-
moveaz  organiza ii specifice, ca 
parcurile tehnologice, centrele regionale 
de transfer de tehnologie, oficiile de 
leg turi industriale din cadrul organi-
za iilor academice i de cercetare i 
proiectele demonstrative. 

Guvernan ii resping tot mai mult 
dihotomia dintre stimularea din amonte a 
C-D i “absorb ia tehnologic ” din aval, 
observându-se c  barierele în calea 
inov rii apar, mai ales, din cauza 
diferen elor culturale sau manageriale 
existente între cei care efectueaz  
cercetare în sectorul public i cei care 
preiau rezultatele în sectorul privat. 

În anumite ri europene au fost 
reconsiderate schemele de mobilitate i 
cele privind subven iile pentru C-D, care 
pot intensifica colaborarea dintre diferi i 
actori: centre de cercetare, universit i, 
grupuri de întreprinderi i companii 
individuale. 

Se pot distinge dou  tendin e: 
 “re ele de competen e “cu specific 

tehnologic, care sunt, din punct de 
vedere geografic, valabile la nivel 
na ional; 

 “zone tehnologice regionale”.  
Trecerea de la sus inerea unei 

singure companii la un grup de companii 
este o tendin  general  în majoritatea 

rilor membre. În Belgia, Guvernul 
flamand sus ine 11 grupuri de întreprin-
deri, definite ca întreprinderi care 
coopereaz  în re ea i care pot coopera 
cu institutele de cercetare. 

3.8. Ini iativele privind noi afaceri 
bazate pe tehnologie -  
o prioritate important  

În 1997, Comisia a ini iat consult ri 
asupra modului în care se poate oferi 
suport financiar, antreprenorilor cu cele 
mai mari posibilit i de a p trunde pe pie-
ele europene. Acest proces a început cu 
“Primul Forum European pentru Întreprin-
deri Inovative”, care a avut loc la Viena, în 
noiembrie 1998. Bazându-se pe 
concluziile acestuia, Comisia a lansat în 
1999 o ac iune-pilot, cu un buget de 15 
milioane de euro, pentru a încuraja 
mecanismul care sus ine noile întreprin-
deri inovative, cu scopul de a identifica i a 
integra în re ea, domeniile de excelen , 
oferind cel mai favorabil mediu pentru 
dezvoltarea spin-off-urilor tehnologice. 

Domeniile selectate au constituit 
obiectul unui “Studiu demonstrativ 
inovativ european” cu impact asupra 
tuturor regiunilor, încurajându-le în 
implementarea unor ini iative similare 
adaptate mediului local. 
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4. Performan ele inovative ale 
rilor membre ale UE  

4.1. Insuficienta capacitate de a 
lansa noi produse  
i servicii 

La nivel european, 51% dintre firmele 
din sectorul industriei prelucr toare i 
40% din cele ale sectorului de servicii, 
consider  c  sunt inovative (în România, 
acest procent era în 1998 de 0,7%), de i 
produsele noi reprezint  doar 7% din 
cifra de afaceri a companiilor din 
industria prelucr toare european . Acest 
fenomen constituie una din explica iile 
fragilit ii competitivit ii industriei 
europene care reflect  insuficienta ei 
capacitate de a lansa noi produse i 
servicii pe pie ele mondiale i de a 
reac iona rapid la schimb rile cererii. 

Trecerea de la sistemele de produc ie 
industriale tradi ionale la cele 
sustenabile este o important  provocare 
pentru industria european , care trebuie 
încurajat  s  adopte strategii de cerce-
tare i inovare, care s  integreze compe-
titivitatea în obiectivele dezvolt rii 
sustenabile.  

4.2. Procesul inov rii în UE trebuie 
abordat în contextul globaliz rii 

Globalizarea impune noi nivele ale 
performan ei inovative a firmelor euro-
pene i a UE, în ansamblu, inând 
seama de faptul c  balan a tehnologic  
a UE este negativ , în timp ce a SUA i 
Japoniei este cresc tor pozitiv . 
Frustr rile resim ite de cercet tori, 
antreprenori i investitori, ca urmare a 
obstacolelor în procesul inov rii sunt una 
dintre cauzele “brain-drain”-ului euro-
pean.  

4.3. Num rul de absolven i  
i studen i cu înalt  calificare 

este înc  redus 
Inovarea i întreprinderile noi 

inovative cer ca sistemele de educa ie i 
training avansat din statele membre ale 
UE s  aib  capacitatea de a oferi cele 
mai înalte cuno tin e. Num rul celor care 
studiaz  probleme legate de inovare 
este foarte redus în Europa în 
compara ie cu SUA i Japonia. De 
aceea, sunt necesare leg turi mai 
intense între educa ie i industrie i o 
atitudine favorabil  inov rii, a celor din 
sistemul de înv mânt. 

4.4. Cercetarea tiin ific  care 
sus in inovarea este înc  
insuficient  în UE 

Sus inerea financiar  a C-D este 
obligatorie pentru accelerarea inov rii 
întrucât fluxul de idei cu poten ial 
comercial, care rezult  din procesul 
cercet rii, constituie un suport-cheie 
pentru activit ile inovative. Ponderea 
cheltuielilor brute pentru C-D în PIB-ul 

rilor UE este înc  redus  în compara ie 
cu Japonia i SUA, îndeosebi datorit  
aportului sc zut al cheltuielilor agen ilor 
economici, al c ror volum reprezint  în 
UE doar 60% din cel al SUA. 

Relativa sl biciune a C-D private din 
Europa explic  decalajul dintre Europa, 
SUA i Japonia. În totalul for ei de 
munc  din rile europene doar 5‰ sunt 
cercet tori, în compara ie cu SUA– 
7,4‰, sau Japonia - 9,6‰. Num rul 
cercet torilor din firme este de 2,4/1000 
de persoane în UE, comparativ cu 5,9 ‰ 
în SUA i 6,3 ‰ în Japonia. 

Comunicatul Comisiei Europene, 
denumit ”Toward a European Research 
Area” propune o serie de c i de îmbun -
t ire a coordon rii i colabor rii în re ea, 
în scopul maximiz rii rezultatelor 
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ob inute de la sistemele na ionale de 
C-D, care sunt în prezent fragmentate. 

4.5. Procesul de difuzare 
tehnologic  spre IMM este 
insuficient dezvoltat 

Dac  alt dat  difuzarea tehnologic  
i absorb ia de c tre IMM nu constituiau 

priorit i ale strategiilor na ionale de 
inovare, în prezent, exist  o preocupare 
special  la nivel european pentru 
solu ionarea acestei probleme. Coope-
rarea dintre firme i universit i sau 
institute de cercetare este înc  insufi-
cient dezvoltat  în majoritatea rilor 
membre. În medie, doar 13% dintre firme 
coopereaz  cu organiza ii apar inând 
infrastructurii europene de C-D i 
inovare. 

Statisticile disponibile relev  c  atunci 
când firmele i institu iile europene au 
leg turi tehnologice în afara grani elor 
na ionale, ele prefer  partenerii din SUA 
celor din Europa. Num rul în elegerilor 
strategice tehnologice dintre firmele din 
SUA i Europa au crescut la începutul 
actualului deceniu, în timp ce num rul 
alian elor dintre firmele europene a 
sc zut. 

În viziunea forurilor de specialitate ale 
UE ob inerea unui climat favorabil 
inov rii se poate realiza prin transpu-
nerea în practic  a urm toarelor obiec-
tive: coeren a strategiilor privind 
inovarea; un cadru legal i de reglemen-
t ri favorabil inov rii; încurajarea cre rii 
i cre terii întreprinderilor inovative; 

îmbun t irea interfe elor-cheie din sis-
temul de inovare; realizarea unei 
societ i deschise spre inovare.  

5. Tr s turi ale sistemelor de 
inovare din România i din alte 

ri candidate la UE 
Dup  1989 sistemul C-D din România 

a cunoscut modific ri substan iale, atât 
sub aspectul configura iei institu ionale, 
cât i al mecanismelor de func ionare a 
diferitelor elemente componente. Trans-
form rile succesive care au avut loc s-au 
datorat par ial constrângerilor financiare i, 
în consecin , m surile adoptate de c tre 
factorii de decizie la nivel politic i strategic 
nu au constituit pa i decisivi în crearea 
unui mediu stimulativ pentru demararea i 
dezvoltarea procesului inova ional. 
În elegerea simplist  a fenomenului 
inov rii, ca fiind limitat la aplicarea 
rezultatelor cercet rii tiin ifice, i 
ignorarea cvasigeneral  a rolului funda-
mental al inov rii în modernizarea structu-
rilor economice din România, a distorsio-
nat, mai ales în primii ani, imaginea 
asupra necesit ii i posibilit ii inov rii, ca 
factor de dezvoltare economic . 

Pentru România structura tehnologic  
a economiei, i în special, a industriei, 
constituie componenta critic  a crizei 
structurale . De aceea, este evident  
necesitatea de a concentra eforturi 
considerabile pentru modificarea acestei 
structuri. Cre terea capacit ii economiei 
na ionale de a produce i a absorbi 
tehnologii noi condi ioneaz  realizarea 
compatibilit ii cu sistemele de produc ie 
ale rilor cu care România vrea s  se 
integreze i, mai ales, permite ob inerea 
unor avantaje economice de pe urma 
acestei integr ri. 

Un prim pas spre crearea sistemului 
romanesc de inovare l-a constituit 
suportul institu ional pentru stimularea 
cererii pentru inova ii, prin influen area 
criteriilor alegerii ra ionale a agen ilor 
economici. În situa ii de complexitate 
deosebit  o asemenea manipulare poate 
avea rezultate satisf c toare numai 



 

 117

dac  exist  o informa ie relevant  privind 
ordonarea factorilor care influen eaz  
deciziile individuale. 

Schimb rile institu ionale care au avut 
loc pân  în prezent au vizat cu 
prec dere modificarea statutului 
componentelor sistemului de tiin  i 
tehnologie, f r  realizarea unui cadru 
interrela ional sistemic i coerent, care 
s  asigure premisele aplic rii modelului 
neliniar al inov rii. 

Op iunea oficial  a Ministerului 
Cercet rii i Tehnologiei (MCT), i 
ulterior, a Agen iei Na ionale pentru 

tiin  i Tehnologie (ANSTI) – în 
prezent Ministerul Educa iei i Cercet rii, 
ca principali factori de decizie i strategie 
în acest domeniu, a fost aplicarea 
modelului de dezvoltare bazat pe 
inovare. În practic , din ra iuni de 
alegere a unor priorit i insuficient 
fundamentate în alocarea fondurilor 
publice, nesincroniz rii strategiilor dife-
ritelor compartimente ale activit ii 
economice, segment rii sistemului de 
producere i difuzare a cuno tin elor i 
tehnologiilor, nu s-au implementat decât 
par ial strategiile elaborate începând cu 
1993, dar, revizuite periodic o dat  cu 
schimbarea conducerii MCT, din p cate 
dup  criterii politice.  

Lipsa unui cadru conceptual care s  
abordeze inovarea în sensul unui proces 
dinamic de înv are continu , care înglo-
beaz  nu numai crearea de cuno tin e i 
idei noi, ci având i o component  de 
inovare tehnologic , care nu se face 
doar în institute de cercetare, a deter-
minat numero i deciden i politici sau 
anali ti din domeniul economic s  
considere inova ia ca derivând din jocul 
for elor pie ei, în care delimitarea dintre 
ofertan i i receptori este clar  i defi-
nitiv . Aceast  optic  contravine, 
desigur, sistemului modern al inov rii în 
care structura organiza ional  este cu 
prec dere re eaua i nu firma, în care 

procesele interne sunt guvernate mai 
mult de cooperare decât de competi ie, 
iar luarea deciziei accentueaz , mai 
degrab , consensul decât conflictul. 

Dimensiunea i natura cooper rii 
între actorii antrena i în procesul 
inova ional din România nu au fost înc  
modelate de con tientizarea interesului 
comun în cursa pentru cre terea com-
petitivit ii industriale. 

Realizarea unui sistem na ional de 
inovare coerent i consolidarea acestuia 
presupune, în primul rând, conceptuali-
zarea unui spectru larg de activit i 
inova ionale, fluxuri de informa ii i 
impulsuri multidirec ionale, care s  
promoveze comportamentul inovativ al 
tuturor componentelor sistemului. Orien-
tarea c tre modelul neliniar al inov rii 
modific  arhitectura sistemului existent i 
creeaz  leg turi formale i informale noi 
între componentele sale, interrela ionând 
sfere de activitate, pân  acum strict 
delimitate. 

Etapa în care ne afl m în prezent se 
caracterizeaz  prin experimentarea unor 
forme institu ionale noi, cu scopul de a 
facilita intensificarea rela iilor dintre polul 
tiin ific al inov rii i polul pie ei. L rgirea 

canalelor de comunicare este cea mai 
arz toare problem  a cre rii unui sistem 
de inovare în România i ea nu poate fi 
solu ionat  dac  nu exist  interese din 
ambele p r i.  

Crearea unor leg turi institu ionalizate 
între polul tiin ific i mediul de afaceri 
poate porni de la modelele occidentale 
de succes, dar ele pot fi viabile numai în 
m sura în care corespund derul rii unor 
procese reale i nu r mân doar încerc ri 
formale, sus inute de persoane sau insti-
tu ii avantajate de existen a lor. 
Interac iunea dintre cei doi poli devine 
opera ional  numai dac  se stimuleaz  
sporirea înclina iei spre inovare a 
întreprinderilor i, implicit, a cererii 
poten iale pentru tehnologii noi deci în 
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m sura în care inovarea devine 
instrument accesibil al concuren ei pe 
pia . 

De i crearea unui sistem neliniar al 
inov rii presupune valorificarea creativ  
a noilor tehnologii, unitatea de cercetare 
tiin ific  este un nod important în cadrul 

re elei deci ea nu poate fi împins  la 
marginea re elei. 

Blocul tiin ific al sistemului na ional 
de inovare din România este format din 
unit i de cercetare i înv mânt, 
publice i private, dup  cum urmeaz : 
 institu ii na ionale de C-D, organizate 

dup  modelul regiilor autonome; 
unit i de C-D organizate ca institu ii 
publice, în subordinea autorit ilor 
administra iei publice centrale; unit i 
sau structuri de C-D din înv mântul 
superior; unit i de cercetare tiin ific  
ale Academiei Române, organizate 
ca institu ii publice; unit i de 
cercetare ale academiilor de ramur  
organizate ca institute na ionale de C-
D sau ca institu ii publice; societ i 
comerciale de C-D, unit i sau 
compartimente de C-D în cadrul socie-
t ilor comerciale sau regiilor auto-
nome cu caracter productiv, precum i 
unit i de C-D în subordinea regiilor 
autonome; muzee i alte unit i cu 
personalitate juridic . 
De i se consider  c  aceast  

structur  urm re te orientarea cercet rii 
spre nevoile pie ei, coeren a sistemului 
este afectat  de dou  mari deficien e. Pe 
de o parte, cercetarea fundamental  se 
caracterizeaz  printr-o specializare 
extrem , care nu interac ioneaz  decât 
cu unit i similare sau cu verigi foarte 
apropiate. Pe de alt  parte, în absen a 
unei strategii de cooperare bazat  pe 
obiective comune, leg turile între 
unit ile de cercetare fundamental  i 
aplicativ  i beneficiari sunt inconsis-
tente i vizeaz  orizonturi scurte de timp. 
Aceasta ultim  tr s tur  a fost favorizat  

de lipsa de cooperare i coordonare 
strategic  între principalele institu ii 
coordonatoare ale tiin ei i înv mân-
tului i, anume, Academia Român , 
Ministerul Cercet rii i Tehnologiei i 
Ministerul Înv mântului. 

Problema  frecvent  invocat   a  
existentei  unor  unit i  de  cercetare 
supradimensionate nu- i g se te o 
rezolvare adecvat  prin decizii adminis-
trative ci prin aplicarea criteriilor de 
optimizare dimensional  impuse de 
specificul activit ii i de rezultatele 
conect rii sistemului C-D la sistemul 
pie ei. 

Componen a utilizatorilor de noi 
tehnologii sau “pia a inov rii” este 
dominat  de întreprinderi mari care 
aplic  tehnologii complexe. Indiferent 
dac  acestea sunt de nivel mediu (în 
metalurgie, chimia de mare tonaj, 
industria de autovehicule) sau de vârf 
(industria de ma ini electrice i echi-
pamente de comunica ii, construc ii de 
avioane, industria tehnicii de calcul de 
birou) men inerea lor în concuren  
deschis  presupune nu numai apel la 
importuri i licen e str ine, dar i o 
colaborare permanent  cu cercetarea 
na ional . 

Leg tura între întreprinderi i institute 
de cercetare de profil trebuie s  se 
bazeze pe interesul reciproc: întreprin-
derile s  con tientizeze faptul c  pers-
pectiva concuren ei oblig  la standarde 
de calitate a produselor i proceselor, 
pentru a c ror creare i utilizare 
cercetarea tiin ific  i dezvoltarea 
tehnologic  este indispensabil , iar 
unit ile de cercetare trebuie s - i 
restructureze portofoliul tematic, în 
func ie de cerin ele pie ei. În România, 
între cele dou  p r i exist  o barier  de 
comunicare datorat  atât diferen ei de 
capacitate tehnologic  i de know-how, 
cât i reticen elor bazate pe factori 
psihologici. Ca urmare, exist  un interes 
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redus al cercet torilor i poten ialilor 
beneficiari de a aplica rezultatele cerce-
t rilor. 

Pe de alt  parte, labilitatea cadrului 
legislativ i inexisten a unor institu ii i 
mecanisme de finan are care s  
favorizeze competi ia i performan a 
tiin ific , au determinat irosirea unor în-

semnate fonduri, prin finan area unor 
proiecte dup  criterii institu ionale, 
politice sau clientelare. 

Iner ia structurilor industriale, pe 
fondul general al unui proces de 
privatizare prea lent, a condus la 
elaborarea unor strategii de sus inere în 
continuare a cercet rii industriale, care 
înc  domin  sistemul C-D i consum  o 
parte însemnat  a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat. Astfel, sectorul 
întreprinderi, a de inut în perioada 1995-
1999, circa 75% din totalul cheltuielilor 
curente de C-D (care reprezint  94,8% 
din totalul cheltuielilor). Sectorul gu-
vernamental i-a diminuat ponderea în 
totalul cheltuielilor curente de la 20% în 
1995 la 18,8% în 1999, în timp ce în 
sectorul înv mânt superior a avut loc o 
cre tere de la 2,55 în 1995 la 4,9% în 
1999. 

Atât în România, cât i în alte 
economii în tranzi ie din centrul i estul 
Europei, centralizarea economiei, care a 
înlocuit rolul competi iei de pia , a 
produs un sistem de pre uri artificiale, 
care nu era în rela ie nici cu pia a real , 
nici cu standardele interna ionale de 
productivitate. Structura industriei nu era 
generatoare de inova ie, de i s-a atribuit, 
din ra iuni politice, un rol exacerbat 
cercet rii tiin ifice i contribu iei ei la 
dezvoltarea economiei.  

În prezent, structurile industriale nu 
sunt înc  adecvate inova iei i sunt 
marcate de o capacitate competitiv  
redus . O consecin  important  a 
interesului sc zut al industriei pentru 
perfec ion ri ale tehnologiilor i 

produselor este intensitatea redus  a 
rela iilor dintre cercetare i industrie i 
ritmul lent al refacerii laboratoarelor de 
cercetare din cadrul firmelor. 

Strategiile tiin ei i tehnologiei în 
rile din estul i centrul Europei ar trebui 

s  aib  un caracter bidimensional, 
vizând atât introducerea unor reforme în 
organizarea C-D, cât i dezvoltarea unui 
climat economic i cultural favorabil 
inov rii. Dincolo de inten ii, se poate 
constata c  exist  înc  rezistent  la 
aceste schimb ri chiar dac  strategiile 
de cre tere economic  adoptate pun un 
accent foarte mare pe inovare. De altfel, 
strategiile i politicile guvernamentale de 
restructurare i ajustare a diferitelor 
domenii de activitate nu au prezentat 
prea mare încredere datorit  discre-
dit rilor i insucceselor dinainte de 1990. 
De aceea, schimb rile din domeniul 
tiin ei i tehnologiei au trebuit sus inute 

atât în România, cât i în alte ri, de 
grupuri de interese implicate în C-D, ca 
de pild , academiile de tiin e, universi-
t ile, institutele de cercetare sau organi-
za iile profesionale ale cercet torilor. 

Dac  pentru cercetarea na ional  se 
manifest  o cerere limitat , se constat  
o puternic  tenta ie de a încuraja 
leg turile cu institu ii i laboratoare de 
cercetare din alte ri. Au fost importate 
o serie de modele de rela ii dintre 
cercetare i industrie, ca de exemplu, 
centre de transfer de tehnologie, parcuri 
tiin ifice, incubatoare de afaceri etc. 

care au proliferat destul de mult. Aceste 
noi mecanisme i institu ii, care au un rol 
pozitiv în flexibilizarea cercet rii funda-
mentale i sensibilizarea ei la nevoile 
economiei au dovedit, din p cate, o 
valoare practic  înc  incert . Într-un 
mediu rezistent la inovare, con inutul i 
contextul activit ii lor este diferit de cel 
al institu iilor cu acela i scop din rile 
dezvoltate i, în consecin , impactul lor 
asupra economiilor na ionale r mâne 
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destul de redus. 
Noile mecanisme i organiza ii de 

transfer de tehnologie care aduc un 
management profesional i afaceri 
competitive în perimetrul cercet rii, nu 
pot schimba, prin simpla lor existen , 
contextul general al inov rii, dac  
industria îns i nu va fi ajustat  la 
pie ele interne i interna ionale prin 
schimb ri structurale care s  creeze un 
avantaj competitiv vizibil. Strategia 
firmelor este, de regul , pasiv  i 
conservatoare, bazat  mai degrab  pe 
folosirea resurselor acumulate, decât pe 
introducerea unor tehnologii noi care 
comport  un grad mai mare de risc. 

Organiza iile de transfer tehnologic 
trebuie s  func ioneze ca parte a siste-
mului na ional de inovare i s  aib  
func ia de conectare a produc iei de 
cuno tin e tiin ifice cu cererea utiliza-
torilor, ceea ce în practic  este destul de 
greu de realizat. De aceea, este 
necesar  o analiz  prudent  a evolu iei 
lor i temperarea exager rilor în evalu-
area dimensiunii impactului lor atât 
pentru România, cât i pentru economiile 
altor ri care au trecut la economia de 
pia . 

În timp ce economiile vestice au f cut 
schimb ri structurale profunde, c utând 
s  se adapteze unor noi cereri de pia , 

rile europene în tranzi ie g sesc cu 
dificultate r spunsuri eficiente la cererile 
pie elor occidentale, astfel c , în 
condi iile multiplelor dezechilibre cu care 
se confrunt  au devenit foarte vulne-
rabile. 

În cele mai multe ri central i est-
europene, hipertrofia sistemului C-D i 
unele infrastructuri de C-D mai bine 
dezvoltate pot oferi avantaje majore 
pentru elaborarea i implementarea unor 
sisteme de inovare viabile. Capacit ile 
de cercetare existente, cruciale pentru 
viitorul inov rii în actuala zon , sunt 
viciate de probleme structurale majore, 

care reduc posibilitatea interac iunii 
dintre diver ii actori ai sistemului 
cercet rii, pe de o parte, i între 
cercetare i industrie, pe de alta. 

Fostul sistem C-D al acestor ri s-a 
bazat pe modelul liniar al inov rii, în care 
cercetarea industrial  s-a desf urat în 
institute mari departamentale, fiecare cu 
o destina ie i scopuri independente. 
Pentru evaluatorii occidentali, care au 
analizat dup  1990 domeniul C-D, a fost 
greu de în eles modelul specific 
est-european, în care cercetarea s-a 
desf urat independent de activitatea 
didactic , universit ile fiind dedicate, în 
principal, educa iei, iar academiile na io-
nale de tiin e au îndeplinit  dou  func ii, 
i anume: cea de societate eminent  

pentru elita tiin ific  i cea de coor-
donator tiin ific pentru cercetarea funda-
mental . În universit i, în ciuda dot rii 
tehnice precare comparativ cu nivelul 
vest-european, a avut loc totu i o 
activitate de cercetare efectuat  de 
cadrele didactice, fie în cadrul 
programelor lor de doctorat, a 
programelor de cercetare efectuate cu 
studen i sau a normelor de cercetare 
(exemplul României). Poten ialul de 
cercetare din universit i, insuficient 
exploatat în trecut, reprezint  în prezent 
o valoroas  resurs  care se poate 
materializa în ini iative antreprenoriale.  

Cercetarea industrial , atât aplicativ , 
cât i de dezvoltare, a fost organizat  în 
institute de cercetare industrial  sub 
coordonarea ministerelor de ramur . 
Finan area lor era bugetar , provenind 
din fondurile acestor ministere. Mai 
târziu, aceste institute, care s-au 
transformat în "societ i comerciale de 
cercetare", au dovedit o capacitate de 
adaptare redus  la cerin ele pie ei. Cu 
unele excep ii, ele nu au o influen  
semnificativ  asupra produc iei 
industriale.  

Fragmentarea sistemului tiin ei i 
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tehnologiei, ruptura dintre cercetare i 
industrie s-a reprodus i prin intermediul 
acestor institute care p streaz  înc  o 
func ie de cercetare. Fondurile au fost 
alocate, mai degrab , institutelor decât 
echipelor de cercetare sau cercet torilor, 
iar evaluarea eficien ei cheltuirii acestor 
fonduri a fost, uneori, formal  sau inexis-
tent . Se sus ineau, prin modul de 
alocare a acestor fonduri, obiective ale 
politicii industriale a partidelor, iar în 
cadrul lor, domenii de activitate care 
serveau unei cereri de pia  impuse în 
mod artificial. 

De i aceast  iner ie institu ional  
exista în toate rile est-europene i 
constituia principalul impediment 
structural în calea schimb rii, se pot 
constata diferen e considerabile între 

ri, în func ie de circumstan ele politicii 
na ionale, a a încât unele dintre aceste 

ri au reu it s  fac  fa  mai u or 
cerin elor tranzi iei. Aceste diferen e în 
politicile i strategiile na ionale au deter-
minat un impact variabil, în cadrul rilor 
est-europene, asupra sistemelor C-D, fie 
de schimbare profund , ca în România, 
unde cercetarea industrial  a trebuit s  
dep easc  starea de izolare fa  de 
pia a extern , sau de ajustare, ca în 
Ungaria, unde au fost încurajate 
contractele de cercetare i cercetarea 
din cadrul firmelor.  

În ultimii ani, diminuarea sever  a 
fondurilor pentru cercetare i desfiin area 
pie elor tradi ionale sigure ale rilor 
est-europene, a determinat institutele de 
cercetare i managerii lor s  g seasc  
noi posibilit i de cre tere a veniturilor. 
Noile legisla ii i climatul competi iei de 
pia  au creat condi ii pentru fructificarea 
doar par ial  a capacit ilor lor latente. 
Aceasta, datorit  iner iei lor structurale, 
absen ei masei critice i problemelor 
foarte dificile ale restructur rii industriei, 
pe fondul general al unui proces de 
privatizare destul de lent care nu oferea 

perspective pe termen lung. De aceea, 
un imperativ imediat al acestor ri a fost 
elaborarea i promovarea unor strategii 
de sus inere a cererii industriei pentru 
cercetare i intensificarea leg turilor 
dintre aceasta i industrie. 

Solu ionarea unei asemenea pro-
bleme este destul de dificil  în condi iile 
în care trebuia dep it  ruptura dintre 
cercetare i industrie. S-a impus, în 
acest scop, o reform  profund  a 
sistemului de înv mânt superior, în 
special în direc ia introducerii unui 
sistem de doctorat bazat pe cercetare i 
în general, promovat  ideea form rii prin 
i pentru cercetare a studen ilor. 

Leg turile dintre industrie i cercetare 
trebuia restabilite, transformându-se 
rela iile personale, ocazionale, informale 
în rela ii formale, stabile, de interes reci-
proc, stimulate i sus inute prin politici 
guvernamentale active.  

O condi ie important  a solu ion rii 
acestor probleme o reprezint  elabo-
rarea unui sistem de priorit i, în care 
domeniile de cercetare fundamental  
selectate s  fie sus inute atât de perfor-
man a tiin ific  a colectivelor de 
cercetare, cât i de perspectiva de a se 
solu iona, pe baza lor, probleme vitale 
ale înnoirii i moderniz rii tehnologiilor. 
Aceasta presupune schimbarea 
mecanismelor de alocare a fondurilor, 
promovarea în mai mare m sur  a 
sistemului de granturi i evaluare prin 
comisii de exper i, precum i asigurarea 
resurselor pentru infrastructura necesar  
unei cercet ri fundamentale de valoare. 

Reformele din domeniul cercet rii 
înseamn , pe de o parte, reorganizarea 
sistemului de luare a deciziilor, precum 
i reguli clare pentru cercetare i 

managementul afacerilor, iar, pe de alta, 
evitarea conflictelor de interese i supra-
punerilor de competen e i responsabi-
lit i d un toare. Activit ile orientate 
spre afaceri i spre industrie, ca de pild , 
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cele de dezvoltare sau proiectare pot fi 
reorganizate într-o alt  manier , 
adecvat  noilor cerin e ale pie ei. 

Experien a recent  relev  o multitu-
dine de c i posibile pentru refacerea 
sistemului de leg turi între cercetare i 
industrie. Unele ri printre care i 
România, au adoptat modele occidentale 
"Academy-Industry Relations".  

Simpla copiere a acestora poate fi 
periculoas  datorit  diferen elor esen-
iale care exist  în mediile economice i 

sociale ale rilor în tranzi ie fa  de cele 
occidentale. De aceea, în contextul dat, 
mult mai eficient  s-ar putea dovedi 
conceperea i elaborarea unor modele 
proprii, adecvate condi iilor din fiecare 
ar . 

Pe fondul acestor c ut ri i schimb ri 
profunde au ap rut în cadrul unor 
institute de cercetare sau universit i din 
diverse ri, fie în mod natural, fie în 
cadrul unor politici guvernamentale spe-
ciale, a a-numitele "spin-offuri". 
Încurajate de noile legisla ii, îndeosebi 
de cele privind formarea firmelor private, 
grupe de cercetare, unit i de produc ie 
sau departamente tehnice, cadre uni-
versitare cu o experien  de generare a 
veniturilor mai mare decât firmele 
private, au înfiin at aceste pun i pentru 
transferul de tehnologie, care sunt o 
expresie a spiritului antreprenorial 
existent în mediul cercet rii tiin ifice i 
dezvolt rii tehnologice. 

Dac  apari ia acestor noi forme 
institu ionale a fost determinat  par ial 
de factori similari cu cei care au condus 
la crearea lor în rile occidentale, exist  
totu i o serie de diferen e semnificative, 
dintre care cea mai important  este 
înclina ia redus  spre tehnologii 
“high-tech” sau generice. Ele sunt mai 
degrab , materializarea unor strategii de 
supravie uire “personal ” sau institu-
ional  a unor p r i ale sistemului C-D, 

care au un coeficient de men inere 

ridicat datorit  marii lor flexibilit i. 
În unele ri est-europene, practicile 

vestice au produs o emula ie în rândul 
cercet torilor sau a factorilor decizionali, 
de înfiin are a unor forme institu ionale 
specifice de leg tur  între industrie i 
universit i sau institute de cercetare, ca 
de pild , incubatoare sau parcuri 
tiin ifice. Acest model a ghidat 

înfiin area unor centre de transfer de 
tehnologie sau Oficii de Leg turi Indus-
triale (OLI) i în România. Datorit  cererii 
locale reduse pentru cercetare, autofi-
nan area a semnificat, mai degrab , 
contracte de cercetare i facilit i 
asigurate de stat, decât rela ii cu 
parteneri priva i. În principiu, OLI pot 
deveni vehicule importante ale trans-
ferului de tehnologie, dac  Guvernul le 
sprijin  suficient, direct sau indirect, 
pentru ca s - i dezvolte propriul 
poten ial. Camerele de Comer  i 
Industrie au devenit în aceste ri un pro-
motor activ al înfiin rii Centrelor 
Na ionale de Afaceri i Inovare.  

Rela iile dintre cercetare i industrie 
au sens numai dac  sunt concepute în 
contextul mai larg al procesului na ional 
de inovare i al fluxurilor informa ionale 
care îl sus in. Pe exemplul Marii Britanii 
i al SUA, unde acest tip de rela ii au 

ap rut ini ial i s-au dezvoltat apoi ca 
modele europene sau interna ionale, s-a 
demonstrat c  industria necesit  mari 
inputuri tiin ifice i tehnologice, care 
variaz  considerabil i care se transfer  
permanent de la un sector industrial la 
altul. De regul , cercetarea 
fundamental  din universit i contribuie 
cu un input incremental, mai degrab  la 
sus inerea unui produs pe pia  decât la 
o descoperire revolu ionar  în domeniul 
tehnologic. Literatura de specialitate, 
men ioneaz  în acest context c  nu 
actorii individuali, ci re elele informale au 
un rol crucial în producerea, dezvoltarea 
i evaluarea cuno tin elor tehnice i 
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tiin ifice.      
În România, transferul de tehnologie 

se realizeaz  cu mare dificultate, iar 
revigorarea cercet rii de firm  este un 
proces lent, marcat de numeroasele 
dificult i economice, dintre care blocajul 
financiar, subcapitalizarea între-
prinderilor i lipsa unor stimulente finan-
ciar-bancare pentru C-D sunt dintre cele 
mai importante. Pe de alt  parte, oferta 
de tehnologie la nivel na ional este 
nestimulativ  pentru întreprinderi fie din 
ra iuni subiective (neîncredere în rezul-
tatele cercet rii române ti), fie obiective 
(un nivel calitativ redus al ofertei, f r  o 

adecvare corespunz toare la nevoile 
întreprinderilor). Stimulentele din partea 
pie ei sunt înc  timide, în sensul lipsei de 
exigen  a consumatorilor industriali, dar 
mai ales, individuali pentru produse 
aflate la standarde interna ionale. Mediul 
economic slab concuren ial i o ofert  
insuficient  în raport cu cererea, permite 
întreprinderilor mari s  se complac  înc  
în iner ia unor comportamente neinova-
tive, iar celor mici i mijlocii s  
prolifereze îndeosebi în domeniul 
serviciilor, mai ales comerciale, unde 
profitul este rapid i sigur. 
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