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Rezumat 

Acest studiu analizează dimensiunea teritorială a cercetării, dezvoltării 
tehnologice şi inovării (CDTI), astfel cum este susţinută prin fondurile 
structurale şi programul-cadru. O analiză globală a motoarelor inovării 
reflectă blocaje şi factori de succes în realizarea unei abordări teritoriale 
a CDTI. 23 de studii de caz prezintă abordări care promovează inovarea 
şi inovarea regională susţinute prin fonduri europene. În studiu se 
sugerează îmbunătăţirea capacităţilor de la nivel regional în vederea 
folosirii fondurilor de coeziune alocate CDTI şi a creşterii nivelului de 
ancorare a proiectelor de cercetare în mediul local.    
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REZUMAT 

Obiectivul Strategiei de la Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea Europeană în 
„cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere până în anul 2010”, era 
deja unul ambiţios în momentul promulgării acesteia în anul 2000. Provocarea iniţială, 
redefinită în 2005, era şi ea una majoră, şi anume crearea de locuri de muncă mai multe şi 
mai bune, prin modernizarea economiei europene.     

Aceste obiective generale au fost redefinite în obiective specifice, respectiv investirea a 3% 
din produsul intern brut al Europei (PIB) în domeniul cercetării şi al dezvoltării (C&D) şi o 
rată a ocupării forţei de muncă active de 70%, obiective care urmau a fi realizate până la 
sfârşitul anului următor (2010). La această matrice s-a adăugat, în prezent, un element 
nou, şi anume recesiunea economică globală, împreună cu efectele sale negative asupra 
ocupării forţei de muncă, a consumului şi a investiţiilor. Susţinerea din partea UE şi 
facilitarea de către aceasta a cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării (CDTI) reprezintă 
una dintre principalele politici folosite pentru realizarea acestor obiective.  

Acest studiu, realizat pentru Comisia pentru dezvoltare regională a Parlamentului European, 
analizează toate aceste aspecte, în raport cu ideea de bază a dezvoltării „către o 
teritorializare a politicilor europene în domeniul CDTI”. Studiul realizează acest obiectiv 
printr-o analiză complexă a unor documente şi a unor studii publicate, la care se adaugă 
prezentarea a 23 de studii de caz privind inovarea din UE. Peste tot în studiu se face 
referire la exemple adecvate din studii de caz. Sumarul complet al rezumatelor studiilor de 
caz este disponibil în anexă.   

Capitolul 2 pune bazele studiului, prin abordarea temei vitale, evidente, dar totuşi prea 
puţin discutate, a ceea ce este cu adevărat inovarea şi a elementelor care duc la o inovare 
eficientă din punct de vedere economic, tehnologic şi social. Studiul în sine nu reprezintă un 
demers de cunoaştere academic. Înţelegerea realităţilor inovării şi a elementelor care duc 
la dezvoltarea acesteia trebuie să fie o condiţie sine qua non pentru evaluarea politicilor 
existente de susţinere a inovării şi pentru sugerarea unor căi de luare a unor măsuri 
viitoare eficiente.   

Studiile arată că investiţiile publice în CDTI au un efect pozitiv asupra creşterii şi ocupării 
forţei de muncă, un efect pozitiv mai vizibil însă pe termen lung. Investiţiile publice 
facilitează şi susţin inovarea, dar acestea reprezintă doar unul dintre factorii care au acest 
rol. Prin urmare, combinarea corectă a acestor factori este una dintre cheile spre succes.  

După stabilirea unei definiţii clare a inovării, următoarea provocare a constituit-o definirea 
CDTI. Acest termen descrie, de fapt, o serie de procese intercorelate uneori, dar nu 
întotdeauna. În cadrul întreprinderilor mai mari sau al industriilor de înaltă tehnologie, 
inovarea urmează o traiectorie clasica lineară, departamentele de cercetare şi dezvoltare 
dezvoltând produse noi, care sunt apoi testate şi fabricate. În cadrul industriilor de 
tehnologie nu foarte înaltă şi al multor întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), iniţiativele de 
inovare provin adesea din alte surse - reţele informale, reacţia clienţilor şi a furnizorilor, a 
centrelor de inovare sau a personalului. Identificarea structurii economice reale a unei 
regiuni influenţează, prin urmare, modul în care sunt alese măsurile de susţinere a inovării. 

Inovarea apare acolo unde interacţionează generarea şi difuzarea de cunoştinţe, precum şi 
punerea în aplicare a cunoştinţelor şi folosirea acestora. Aceste interacţiuni au loc la faţa 
locului şi în cadrul unei regiuni, unde sunt adesea numite „agitaţia locală” şi ar trebui să 
constituie şi ele una dintre căile globale de transmitere a informaţiilor şi a inovaţiilor.    
IMM-urile sunt uneori izolate de primul tip de interacţiuni şi, mai adesea, nu au legături cu 
al doilea tip de interacţiuni. Cei implicaţi în politicile de la nivel regional joacă roluri majore 
în facilitarea „sistemelor de inovare regionale”, în cadrul cărora potenţialii beneficiari sunt 
identificaţi şi apoi integraţi în mediile pozitive de inovare.     
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Inovarea cere, aproape în toate cazurile, mult efort şi poate cere, adesea şi investiţii 
importante de capital. De aceea, economiile de scară şi accesul la finanţarea operaţională şi 
cu capital au un rol determinant în convingerea întreprinderilor să rişte şi să facă investiţiile 
necesare, precum şi în susţinerea acestora în acest demers. Inovarea ajunge astfel să fie 
considerată un „bun public”. Acţiunile publice sunt esenţiale în cazul în care trebuie 
contrabalansate imperfecţiunile pieţei. Altfel, inovarea va fi în continuare concentrată în 
regiunile care au deja un istoric clar în domeniul inovării.  

Susţinerea de acest fel poate acoperi o gamă largă de acţiuni, de la dezvoltarea 
infrastructurii prin acordarea de stimulente financiare şi până la formare, materiale 
orientative şi multe altele. Elementele de susţinere organizaţionale şi din parte societăţii se 
pot dovedi a fi la fel de importante ca inovarea tehnologică în stimularea unei economii 
bazate pe cunoaştere peste tot în UE. 

În capitolul 3 se pune accentul pe dimensiunea teritorială a politicilor europene în 
vigoare în ceea ce priveşte CDTI. În acest domeniu, există diverse instrumente prin care se 
pun la dispoziţie resurse considerabile pentru susţinerea realizării obiectivelor de la 
Lisabona pentru perioada actuală de programare 2007-2013. Instrumentele principale sunt 
Fondurile structurale, Programul-cadru pentru cercetare (PC7), precum şi Programul pentru 
competitivitate şi inovare (PCI). 

60% din resursele Fondurilor de coeziune pentru convergenţă şi 75% din cele ale Fondurilor 
de coeziune pentru competitivitate sunt în prezent alocate pentru realizarea obiectivelor 
legate de Strategia de la Lisabona. Aceste procente sunt obligatorii pentru statele membre 
mai vechi (EU 15) şi opţionale pentru noile state membre (EU 12). Programele operaţionale 
din cadrul Fondurilor structurale alocă aproximativ 26 miliarde EUR măsurilor ce trebuie 
luate în domeniul CDTI. Această sumă se ridică la 86 miliarde EUR dacă includem o serie de 
măsuri legate de inovare. Cel de-al şaptelea Program-cadru are un buget de 53,2 miliarde 
EUR, iar PCI vine cu alte 3,6 miliarde EUR.  

Pentru aceste instrumente există, în prezent, o perioadă de programare comună, dar 
decizia privind finanţările din aceste fonduri este în continuare influenţată de faptul că 
instrumentele au fost destinate unor obiective de inovare diferite, precum şi unor grupuri 
ţintă diferite.   

În legătură cu fondurile structurale, se observă tendinţa de concentrare asupra 
infrastructurilor de inovare, cea mai mare parte a fondurilor fiind alocate „producătorilor” 
de cunoştinţe. O parte relativ redusă a fondurilor este pusă la dispoziţie pentru ceea ce 
poate fi numită „gestionarea inovării”. Această concentrare explică, parţial, şi în mod sigur 
perpetuează o concentrare remarcabilă a finanţării CDTI din Fondurile structurale în 
regiunile în care s-a înregistrat un succes mai mare în ceea ce priveşte inovarea.   

PC7 se concentrează pe excelenţa în domeniul cercetării, astfel încât cei care solicită 
finanţare în cadrul acestui program-cadru tind să fie cei cu cel mai ridicat potenţial de a 
ajunge la excelenţă în domeniul cercetării. PC7 are, pentru prima dată, o componentă 
legată de capacităţile de la nivel regional, căreia îi sunt alocate, în prezent, 8,35% din 
resursele PC7 dacă adăugăm şi resursele alocate iniţiativei privind „Regiunile de 
cunoaştere”.  Solicitările de finanţare în temeiul acestor rubrici au depăşit cu mult resursele 
(limitate) existente.   

Se pune problema supraconcentrării finanţării asupra ofertelor de inovare, şi nu asupra 
inovării la cerere. Iniţiativa RIS/RITTS 1994-2006 a fost o iniţiativă unică, deoarece a venit 
în întâmpinarea actorilor locali şi i-a sprijinit să îşi analizeze nevoile şi posibilităţile în ceea 
ce priveşte inovarea.  
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În multe cazuri, problema adoptării unei abordări mai degrabă tripartite privind inovarea, o 
abordare care să însemne implicarea centrelor de generare a cunoştinţelor, a centrelor de 
punere în aplicare a cunoştinţelor şi a centrelor de administrare locală, nu se pune, cu atât 
mai puţin nu se caută soluţii în acest sens.  

Acest studiu concluzionează că, prin diferite instrumente, se pun la dispoziţie resurse 
semnificative, deşi inadecvate. Niciunul dintre aceste instrumente nu a fost destinat inovării 
regionale ca atare, acestea având tendinţa de a se concentra asupra unor aspecte ale 
inovării, şi nu asupra inovării ca proces coerent.   

Ceea ce aduce în discuţie, în mod normal, rolul guvernanţei în politicile legate de inovare, 
tema abordată în capitolul 4. Guvernanţa are un rol crucial în ţările cu economii bazate pe 
cunoaştere. Tendinţa în ceea ce priveşte guvernanţa este cea de a practica o guvernanţă 
prin reţele care implică toate părţile interesate.  

Tendinţa la nivel naţional în cadrul politicilor naţionale în domeniul CDTI de a se concentra  
asupra zonelor care au înregistrat deja succes în acest domeniu, în special zonele centrale 
urbane, este de înţeles. Prin urmare, regiunile defavorizate apelează, de obicei, la 
iniţiativele europene pentru a primi ajutor în echilibrarea situaţiei. Această tendinţă 
întăreşte nevoia de reţele de guvernanţă pe mai multe niveluri în domeniul inovării. Părţile 
interesate trebuie să coopereze la nivel local (pe orizontală), precum şi cu nivelurile 
naţionale şi europene (pe verticală). 

Politica de inovare necesită un progres de la etapa de înţelegere a procesului inovării la un 
model de guvernanţă privind schimbul de bune practici în domeniul politicilor. Această 
trecere nu este nici omogenă, nici universală, deoarece există o anumită inerţie în toate 
structurile de guvernanţă. Echilibrul real între progresul din cadrul politicii de inovare şi 
inerţia unora dintre părţile interesate variază aproape de la caz la caz.  

Politicile regionale eficiente din domeniul inovării necesită resurse organizaţionale, 
instituţionale şi financiare pentru facilitarea şi susţinerea integrării sectorului regional de 
afaceri în reţele mai largi. Deşi această necesitate este recunoscută la nivel larg, mijloacele 
necesare dezvoltării unor astfel de resurse umane şi materiale la nivel regional sunt 
limitate, dacă facem o comparaţie cu cele existente pentru proiecte.      

Abordările şi punerea în aplicare a diverselor politici şi instrumente europene acordă, de 
obicei, actorilor locali şi regionali un rol de administrare/punere în aplicare/utilizare a 
acestora. Dezvoltarea unui sistem de guvernanţă pe mai multe niveluri eficient în domeniul 
CDTI ar însemna ca actorii locali să aibă un rol mai important în elaborarea şi definirea 
multora dintre elemente. 

Iniţiativele comunitare „LEADER” şi „EQUAL” au susţinut cu adevărat atât dezvoltarea de 
noi modele de guvernanţă, în special implicarea activă a actorilor locali, cât şi inovarea într-
un context netehnologic, dar social şi de guvernanţă. Şi iniţiativa „LEADER+” a contribuit la 
susţinerea dezvoltării de proiecte locale/teritoriale. 

Experienţa de până acum arată că puterea unui organism regional de a stabili legături şi de 
a construi reţele operaţionale care să implice părţile interesate, precum actorii locali din 
domeniul învăţământului şi cel economic, are un rol la fel de important ca statutul oficial al 
organismului regional în cauză.   

Capitolul 5 doreşte să reunească toate aceste aspecte diferite şi variate în cadrul unui set 
coerent de concluzii şi recomandări. 
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Înţelegerea şi abordarea inovării ca proces dinamic şi complex, prin implicarea părţilor 
interesate şi ţinând cont de ceea ce se întâmplă în jur, este o condiţie sine qua non pentru 
modernizarea economiei europene. De aceea, Strategia de la Lisabona trebuie să întărească 
rolul inovării regionale de motor al schimbării şi creşterii, având ca scop o economie 
europeană mai modernă.  

Realităţile regionale, în special diferenţele dintre acestea, trebuie să fie considerate un 
capital pentru dezvoltare, şi nu obstacole, ceea ce înseamnă că factorii de decizie ar trebui 
să evite elaborarea şi susţinerea unor abordări standard, ce sunt valabile pentru toate 
situaţiile. Cercetarea în domeniul politicilor trebuie să fie întărită în ceea ce priveşte 
identificarea nevoilor şi obstacolelor privind inovarea în diferite contexte industriale şi 
regionale. Actorii locali ar trebui să primească îndrumări clare şi folositoare. S-ar putea să 
fie nevoie să se producă materiale informative în limbile naţionale. 

Regiunile trebuie implicate în întregul proces. Cu siguranţă este nevoie de resurse 
suplimentare, dar strategiile locale şi regionale diferenţiate ar aduce un profit la investiţiile 
actuale. Ar trebui întărit rolul regiunilor în elaborarea şi punerea în aplicare a unor astfel de 
strategii, ceea ce ţine nu atât de competenţe oficiale, cât de resurse flexibile şi de susţinere 
în dezvoltarea de capacităţi.  

Inovarea ar trebui să se afle în centrul politicilor de coeziune şi ar trebui să întărească 
procesele de inovare în contextele regionale. Pentru inovare este nevoie de un spectru mai 
larg, în special în regiunile mai puţin dezvoltate din acest punct de vedere. Pentru 
abordările politice noi, în cadrul cărora actorii relevanţi dezvoltă împreună strategii, le pun 
în aplicare şi le evaluează, este nevoie de asistenţă, susţinere şi consolidare prin politicile 
europene. Lărgirea spectrului inovării de la domeniul tehnologic la unul social şi 
organizaţional, acceptarea unei baze tripartite (organisme publice – cercetare - industrie), 
precum şi stabilirea de legături cu actorii şi sistemele naţionale şi internaţionale reprezintă 
o abordare care necesită mai multă atenţie. Ar trebui să se depună eforturi sistematice 
pentru încurajarea şi facilitarea comunicării şi cooperării interregionale. Astfel de eforturi nu 
ar avea sens dacă nu ar include resurse financiare suficiente.   

Ar trebui susţinute măsurile care consolidează dezvoltarea competenţelor la nivel regional. 
În acest sens, s-ar putea acorda stimulente şi resurse pentru dezvoltarea strategiilor 
regionale de inovare. Trebuie să se depună eforturi pentru reducerea sau atenuarea 
obstacolelor pentru regiunile şi IMM-urile care beneficiază de pe urma abordărilor privind 
inovarea din cadrul diverselor politici europene sectoriale. 

Trebuie evaluată eficienţa alocării de fonduri pentru scopuri specifice. Ar trebui acordată o 
atenţie deosebită măsurilor de optimizare a capacităţii regionale de absorbţie a fondurilor 
prin dezvoltarea de astfel de capacităţi. Existenţa unor capacităţi mai dezvoltate şi un grad 
mai ridicat de participare ar duce, probabil, la dezvoltarea unor abordări diferite in regiuni 
diferite. Sistemele de finanţare ar trebui, în această situaţie, să fie destul de flexibile pentru 
a putea veni în întâmpinarea acestor abordări diferite şi ar trebui inclusiv să dispună de mai 
mult capital de risc şi de alte mecanisme de finanţare a întreprinderilor.  

Strategia RIS/RITTS este singurul instrument politic european care susţine dezvoltarea de 
politici pe baza unei analize a sistemelor regionale de inovare, a capacităţilor şi a punerii în 
aplicare, inclusiv a activităţilor în reţea şi a schimbului de experienţă. Ar trebui dezvoltat 
din nou un program care să se concentreze pe aceleaşi aspecte. Trebuie întărite, în toate 
componentele programului, elementele eficiente ale abordării RIS/RITTS, în special 
cooperarea dintre actorii regionali din diferite state membre şi regiuni. Politicile europene 
au un rol foarte important în acordarea de îndrumări, de instrucţiuni şi de sprijin pentru 
astfel de abordări. Integrarea politicilor inovatoare precum RIS/RITTS, „Leader” şi „EQUAL” 
riscă să elimine aceste „abordări de nişă”, deoarece, adeseori, acestea nu se potrivesc cu 
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politicile generale. Este nevoie de politici europene pentru stimularea inovării în procesul de 
elaborare a politicilor.    

Deşi politica europeană de cercetare ar trebui să sprijine în continuare excelenţa, 
trebuie acordată mai multă atenţie integrării proiectelor PC7 în regiunile în care aceste 
proiecte sunt aplicate. Iniţiativele care fac legătura dintre PC7 şi actorii şi factorii de decizie 
de la nivel regional au stimulat multe proiecte interesante. Deoarece cererea a depăşit 
fondurile existente, în acest domeniu este urgent nevoie de mai multe resurse.   

Esenţa diferitelor constrângeri şi impasuri identificate de acest studiu, precum şi a 
recomandărilor prezentate în ceea ce priveşte eliminarea sau cel puţin diminuarea acestora, 
constă în faptul că politica generală trebuie să se concentreze mai mult asupra regiunilor.   
Un element-cheie al aceste concentrări trebuie să fie implicarea mai puternică a actorilor 
regionali în elaborarea şi punerea în aplicare a acestor politici esenţiale. 

Având în vedere importanţa provocărilor cu care se confruntă inovarea în Europa, precum şi 
amploarea recesiunii economice, va fi cu siguranţă nevoie de mai multe resurse. Aceste 
resurse ar fi mult mai eficiente dacă abilităţile, cunoştinţele şi ideile utilizatorilor finali ar 
constitui o parte integrantă din procesul de decizie asupra modului în care ar putea fi 
folosite cel mai bine aceste resurse.  

 


