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Abstract. The innovation policies aim to analyze priority factors shaping innovative performance
and to reflect the increasing appreciation of the economic and social importance of innovation. This
paper is commissioned to examine topics of current interest or concern to innovation policy-makers in
Europe. Based on literature and the framework of the European Action Plan for Innovation, this paper
investigates different levels and fields of European innovational systems and practices.
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În societatea bazatã pe cunoaºtere ºi în mod special în eco-
nomia creativã strategiile ºi politicile dedicate cercetãrii-dez-
voltãrii-inovãrii sunt considerate a fi prioritare. La nivelul
Uniunii Europeane s-au adoptat numeroase mãsuri ºi politici
menite sã susþinã activitãþile de cercetare-dezvoltare-inovare;
o parte a acestora a fost deja implementatã sau sunt în curs de
pregãtire. Varietatea acestor mãsuri reflectã diversitatea
condiþiilor, precum ºi preferinþele culturale ºi prioritãþile din
þãrile membre ale UE.

1. Obiectivele strategice la nivelul Uniunii
   Europene în domeniul inovãrii. Unele repere
    ºi iniþiative

Primul Plan de Acþiune pentru Inovare în Europa (The
„First Action Plan for Innovation in Europe”) a fost lansat
de Comisia Europeanã în anul 1996 ºi a oferit un cadru
analitic comun ºi un context politic pentru politicile
inovaþionale din Europa. Construit pe baza acestui plan
de acþiune „Trend Chart on Innovation in Europe” este
un instrument practic pentru decidenþii care implementeazã
politicile inovaþionale în Europa. Gestionat de Innova-
tion Directorate of DG Enterprise, „Trend Chart on Inno-
vation in Europe” oferã o colecþie de date, analize ºi
informaþii despre politicile inovaþionale la nivel naþional
ºi comunitar. Se pune accent pe: finanþarea inovãrii;
iniþierea ºi dezvoltarea unor afaceri inovative; protecþia

drepturilor de proprietate intelectualã; politicile
inovaþionale ºi activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare.

a.  Strategia de la Lisabona
În martie 2000, la Consiliul European întrunit la

Lisabona, ºefii de stat ºi de guvern au stabilit drept obiectiv
fundamental pentru Uniunea Europeanã ca, la orizontul
anului 2010, „sã devinã cea mai dinamicã ºi competitivã
economie bazatã pe cunoaºtere din lume, capabilã sã
asigure o creºtere ºi dezvoltare sustenabile, precum ºi un
nivel ºi o calitate cât mai bune ale ocupãrii, în condiþiile
asigurãrii coeziunii sociale”.

La Summitul de la Lisabona s-au sugerat noi direcþii
pentru dezvoltarea politicii inovaþionale ºi pentru
asigurarea interacþiunii acesteia cu alte strategii ºi politici.
Un element central al strategiei de la Lisabona  îl constituie
crearea Spaþiului European al Cercetãrii (ERA).
Constituirea ERA a fost propusã de Comisia Europeanã
prin Comunicatul „Towards a European Research Area”.

b. Obiectivul Barcelona
Doi ani mai târziu, la Consiliul European de la

Barcelona, care a urmãrit ºi identificarea progresului fãcut
în raport  cu obiectivul Lisabona, ºefii de stat ºi de guvern
au convenit ca investiþiile fãcute în cercetare-dezvoltare
la nivel european sã creascã la nivelul unei „þinte” de 3%
din PIB în anul 2010 (comparativ cu 1,9% în anul 2000).
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S-a convenit ºi asupra creºterii cercetãrii finanþate din
fondurile private de afaceri, de la un nivel de 56% la circa
douã treimi din investiþiile totale din cercetare &
dezvoltare, proporþie deja atinsã în SUA ºi în unele þãri din
Europa.

În Europa, cheltuielile pentru cercetare ºi dezvoltare
(C&D) ca procent din PIB sunt mai mici, atât faþã de cele
din Japonia, cât ºi faþã de cele din SUA. Pentru a se atinge
obiectivul fixat la Barcelona, cheltuielile cu C&D vor trebui
sã sporeascã cu peste 50%. Suedia ºi Finlanda depãºesc
deja þinta fixatã pentru UE la nivelul anului 2010. Suedia
are cel mai înalt nivel al cheltuielilor private pentru C&D
(2,8% din PIB), adicã o pondere mai mare chiar comparativ
cu SUA ºi Japonia. În Finlanda cheltuielile private pentru
C&D deþin 2,5% din PIB. În schimb, în alte þãri ponderea
cheltuielilor de C&D în PIB se situeazã la valori mai mici
de 1% (în Grecia, Portugalia, Spania, Italia).

În septembrie 2002 Comisia Europeanã a adoptat un
prim Comunicat legat de „þinta Barcelona”: „More research
for Europe-Towards 3% of GDP”, prin care statele membre
erau consultate asupra cãilor ºi mijloacelor necesare pentru
atingerea obiectivului stabilit de Consiliul European de  la
Barcelona. Reacþiile care au urmat au exprimat în mod con-
vergent sprijinul pentru aceastã iniþiativã. Planul de acþiune
adoptat la Barcelona se bazeazã ºi pe recomandãrile primite
din partea unui grup independent de experþi. Una dintre
secþiunile acestui plan, intitulatã „Main milestones”, oferã
informaþii legate de diferitele etape ale politicilor
inovaþionale integrate în procesul mai amplu al strategiei
de la Lisbona corelate cu obiectivul 3%.

În anul 2002 statele membre au elaborat „The 2002
Broad Economic Policy Guidelines” prin care s-a
recomandat îmbunãtãþirea  iniþiativelor firmelor de a investi
în cercetare ºi dezvoltare.

Prin întrunirea din 20-21 martie 2003, Consiliul Euro-
pean de la Bruxelles a invitat statele membre „sã întreprindã
acþiuni concrete de creºtere a investiþiilor fãcute în
cercetare-dezvoltare-inovare pentru atingerea þintei
Barcelona”. Consiliul European a subliniat ºi necesitatea
întãririi Spaþiului European al Cercetãrii (ERA) în
beneficiul tuturor þãrilor din Europa  lãrgitã, în particular
prin „aplicarea unor metode de coordonare deschise pentru
sprijinirea politicilor de cercetare-dezvoltare-inovare”.

Pe data de 30 aprilie 2003 Comisia Europeanã a adoptat
cel de-al doilea comunicat intitulat sugestiv „Investing in
research: an action plan for Europe”, prin care se oferã un
plan concret de acþiune care  permite identificarea atât a
iniþiativelor în derulare considerate a fi  relevante pentru
atingerea obiectivului de 3%, cât ºi noi posibile direcþii de
acþiune la nivel naþional ºi/sau european. Acest comunicat
este însoþit de un Document de lucru care asigurã informaþii
complementare suplimentare.

Obiectivul stabilit la Barcelona a avut în vedere ºi
recunoaºterea importanþei esenþiale a sistemelor
inovaþionale pentru atingerea obiectivului strategic de la

Lisabona. Atingerea acestui obiectiv contribuie ºi la
consolidarea Spaþiului European al Cercetãrii (ERA-Eu-
ropean Research Area), obiectiv central al politicii de
cercetare-dezvoltare-inovare la nivel european.  În acest
sens s-au adoptat ºi Programele Cadru VI ºi VII.

c. Rapoarte periodice ale grupurilor de experþi
S-au constituit cinci grupuri independente de experþi,

reunind peste 60 de experþi pentru a  examina modul în
care se poate îmbunãtãþi eficacitatea mecanismelor publice
ºi private de susþinere a sectorului de  cercetare-dezvoltare.
Aceste rapoarte au evidenþiat necesitatea utilizãrii unui
mix de instrumente menite sã contribuie la îmbunãtãþirea
eficacitãþii ºi eficienþei: mixul de mecanisme de susþinere
publicã; mecanisme de garantare; mãsuri directe;
capitalul de risc; mãsuri fiscale.

Investiþia în cercetare-dezvoltare-inovare

Comisarul european Philippe Busquin considerã cã, în
raport cu planul de acþiune stabilit pe data de 30 aprilie
2003, s-au înregistrat unele progrese în implementare; dar
procesul este încã relativ lent. S-a propus: dublarea
fondurilor alocate pentru programele-cadru de cercetare; o
mai bunã utilizare a Fondurilor Structurale pentru
îmbunãtãþirea capacitãþii de cercetare ºi inovare din þãrile
membre ale UE. Remarcabile sunt ºi iniþiativele pentru
anul 2010 ale Bãncii Europene de Investiþii, precum ºi
cele care stau sub auspiciile platformelor tehnologice ºi a
proiectelor „Quick Start”.

Investiþiile în cercetare-dezvoltare-inovare se aflã în
centrul strategiei de la Lisabona. Se sugereazã însã cã este
necesarã o îmbunãtãþire a condiþiilor legate de investiþiile în
cercetare, prin modernizarea reglementãrilor care þin de
competiþie, prin promovarea unor reglementãri cât mai
performante de management al proprietãþii intelectuale ºi de
îmbunãtãþire a mobilitãþii ºi a condiþiilor de lucru din
cercetare.  Multe dintre statele europene ºi-au stabilit „þinte”
naþionale în raport cu „þinta” Barcelona. De exemplu, atât
Franþa, cât ºi Germania au adoptat obiectivul 3%;  analog a
procedat  Slovenia. În conformitate cu unele cercetãri
econometrice, atingerea „þintei” de 3% din PIB pentru
investiþiile din cercetare-dezvoltare-inovare va avea un im-
pact semnificativ pe termen lung asupra creºterii ºi ocupãrii
în Europa. Investirea fondurilor cu predilecþie în cercetãrile
din domeniul ºtiinþelor legate de mediu ºi al ºtiinþelor sociale
vor putea fi de folos pentru a prefigura un viitor sustenabil la
nivel european. Se considerã în acest sens cã:

����� înainte de anul 2010 se va înregistra o creºtere medie
anualã a PIB-ului de 0,25% pe an ºi, respectiv, de
2 milioane de locuri de muncã de-a lungul
perioadei 2004-2010.

� dupã 2010 se va înregistra o creºtere medie anualã
a PIB-ului de 0,5% PIB pe an ºi un numãr de 400.000
noi locuri de muncã în fiecare an.
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Dintre acþiunile menite sã sprijine parteneriatul
public-privat pentru facilitarea atingerii þintei Barcelona
reþin atenþia în special cele legate de:

� Platformele Tehnologice Europene;
� Proiectele «Quick-start»;
� Fondurle de sprijinire prietenoasã a inovãrii;
� Reglementãri legate de managementul proprietãþii

intelectuale („Ghidul programelor de cercetare
publicã ºi drepturile de proprietate intelectualã” ºi
„Ghidul pentru managementul proprietãþii
intelectuale prin cooperarea dintre sectorul public
ºi privat în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii”).

� Strategia Europeanã pentru facilitarea mobilitãþii
ºi pentru asigurarea unor mai bune  oportunitãþi în
managementul, pilotarea ºi dezvoltarea carierei
cercetãtorilor (menþionãm: adoptarea pe 17 martie
2004 a directivelor ºi recomandãrilor legate de
facilitarea inserþiei socioprofesionale ºi de
programele de stagiu pentru cercetãtori; stimularea
mobilitãþii cercetãtorilor la nivel european prin
deschiderea „porþilor” ºi centrelor de mobilitate;
elaborarea unei Carte Europene ºi a unui Cod de
recrutare ºi Conduitã pentru cercetãtori).
Ingenioasã este ºi iniþiativa propunerii formãrii a
circa 700.000 de noi cercetãtori pânã în anul 2010
(„® 700 000 new researchers by 2010").

1.2. Spaþiul European al Cercetãrii
      (ERA-European Research Area)

Pe data de 18 ianuarie 2000 Comisia Europeanã a
adoptat Comunicatul „Towards a European Research
Area”, menit sã contribuie la crearea unui cadru ºi a unor
condiþii de ansamblu favorabile promovãrii cercetãrii în
Europa. Dacã în trecut politicile Uniunii Europene în
domeniul cercetãrii  s-au concentrat asupra cooperãrii dintre
diverºi parteneri din diferite þãri, în prezent a devenit tot mai
evident cã un viitor al cercetãrii sustenabil pe termen lung
în Europa presupune o concertare a eforturilor la nivelul de
ansamblu al UE, adicã crearea unui Spaþiu European al
Cercetãrii (ERA-European Research Area).  ERA se aflã în
interdependenþã cu iniþiativa constituirii Spaþiului Euro-
pean la Învãþãmântului Superior (Procesul Bologna).

Iniþiativa „Spaþiul European al Cercetãrii (ERA-Eu-
ropean Research Area)” combinã mai multe mãsuri:

� formarea unei pieþe interne a cercetãrii sub forma
unei arii/spaþiu pentru miºcarea liberã a
cunoºtinþelor, produselor cercetãrii ºi tehnologiei;

� restructurarea organizaþiilor europene dedicate
cercetãrii prin îmbunãtãþirea coordonãrii politicilor
ºi activitãþilor naþionale de cercetare;

� dezvoltarea unei politici europene de cercetare care
nu se referã numai la finanþarea activitãþilor de
cercetare ºi care are în vedere ºi alte aspecte relevante
ale altor politici de nivel naþional sau continental.

Europa are o tradiþie statornicã în ceea ce priveºte
preocuparea pentru perfecþionarea activitãþilor de cerce-
tare-dezvoltare-inovare. Echipele de profesioniºti din
comunitãþile ºtiinþifice europene continuã sã atingã
performanþa în mod progresiv în diferite domenii ale ºtiinþei
ºi tehnologiei. Dar, deºi sunt distribuite pe întreg
continentul, eforturile lor se disperseazã în absenþa unei
reþele adecvate de cooperare. Se considerã cã este imperios
necesarã o concertare a eforturilor pentru formarea unui
sistem coerent al cercetãrii-dezvoltãrii-inovãrii. O astfel
de structurã a fost desemnatã generic drept „Spaþiul  Euro-
pean al Cercetãrii” (European Research Area - ERA).

Planul de  acþiune  ERA presupune:
� elaborarea unor politici naþionale ºi europene

coerente;
� conturarea unei viziuni comune în ceea ce priveºte

politicile inovaþionale;
� asigurarea accesului tuturor regiunilor la investiþiile

suplimentare fãcute în cercetare-dezvoltare-inovare;
� proiectarea unui mix coerent de instrumente ale

politicii inovaþionale;
����� protecþia proprietãþii intelectuale;
� reglementãri specifice mediului competiþional;
� strategiile de cercetare de la nivelul corporaþiilor ºi

organizaþilor, precum ºi managementul ºi susþinerea
financiarã a acestora.

În acelaºi timp se militeazã ºi pentru constituirea unor
instituþii special dedicate sprijinirii iniþiativei ERA. Un
exemplu elocvent îl constituie Consiliul European de
Consultanþã în domeniul Cercetãrii  (EURAB-Research
Advisory Board). Prin Decizia nr. 531 din 27 iunie 2001
s-a hotãrât crearea Comitetului Consultativ European
pentru Cercetare (EURAB). EURAB este un comitet
consultativ independent creat la nivel înalt de Comisia
Europeanã pentru a furniza consultanþã în proiectarea ºi
implementarea politicilor inovaþionale la nivelul UE.

Philippe Busquin apreciazã cã în primii trei ani de
operare „EURAB a contribuit în mare mãsurã la conturarea
unui anumit profil al politicii de cercetare la nivel european
care se încadreazã în agenda UE”. Cei 45 membri, provenind
din 19 þãri, au lucrat în mod independent pentru
surmontarea diverselor probleme care þin de realizarea ERA
(Spaþiului European al Cercetãrii) ºi de utilizarea în acest
scop a unor instrumente ºi programe de tipul Programelor
Cadru VI & VII pentru Cercetare ºi Dezvoltare Tehnologicã.
Pe data de 25 iunie 2004, la Bruxelles, EURAB a reunit
pentru a doua oarã reprezentanþi din 22 de þãri. Principalele
teme dezbãtute au vizat: pregãtirea Programului Cadru VII
(the Seventh Framework Programme for Research and
Technological Development); crearea unui Consiliu Eu-
ropean al Cercetãrii, evaluarea intermediarã a Programului
Cadru VI;  identificarea relaþiilor dintre cercetare ºi inovare.
Cu acest prilej, Comisarul Philippe Busquin a apreciat cã
„primii trei ani de activitate ai EURAB 1 au constituit un
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real succes” ºi cã „EURAB 2 va trebui sã porneascã de la
experienþa acumulatã ºi va trebui sã se implice activ în
pregãtirea Programului Cadru VII ºi a posibilelor acþiuni
ulterioare în domeniul politicilor inovaþionale”.

EURAB va trebui sã ofere consultanþã pentru
îmbunãtãþirea activitãþii de cercetare europeanã, în mod
special în anumite domenii, precum ºi pentru atingerea
excelenþei în activitãþile inovaþionale, considerate a fi unul
dintre factorii esenþiali ai competitivitãþii.  EURAB 2 pune
un accent deosebit pe dezvoltarea unei viziuni ºi a unui
plan de acþiuni pe termen lung (la nivelul anului  2025 ºi
dupã).  EURAB a contribuit în mod fundamental la
ratificarea unor documente europene precum „Convenþia
legatã de viitorul Europei”, care a sugerat „conturarea
unei viziuni a unei societãþi bazate pe cunoaºtere”.

1.3. Planul de acþiuni al Uniunii Europene
       în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii ºi inovãrii

Pentru atingerea obiectivului Barcelona investiþiile în
cercetare la nivel european vor trebui sã creascã cu o ratã
medie anualã de 8%, din care 6% pentru cele publice ºi,
respectiv, 9% pentru cele private. Consiliul European din
martie 2003 a solicitat Comisiei sã prezinte un plan de
acþiune, plan care a fost pregãtit pe baza unei largi consultãri
cu instituþiile europene, cu statele europene, membre sau
candidate.

Planul de acþiune conþine patru seturi de acþiuni mai
importante:

��Un prim set de acþiuni urmãreºte asigurarea unui mix
de mãsuri politice consistente ºi  eficiente. Se are în vedere
în acest sens crearea unui numãr de platforme tehnologice
europene (ETP – „European technology platforms”), care
îºi propun sã reuneascã organizaþii din industrie, cercetare,
grupuri de utilizatori etc. în jurul unor tehnologii-cheie
pentru a facilita implementarea unei strategii comune de
dezvoltare ºi pentru dezvoltarea ºi utilizarea acestor
tehnologii în Europa.

� � Un al doilea set de acþiuni îºi propune sã
îmbunãtãþeascã în mod considerabil sprijinul ºi susþinerea
publicã acordate cercetãrii ºi inovãrii. Pentru a putea investi
în cercetare, întreprinderile din Europa vor trebui sã
beneficieze de echipe excelente de cercetãtori, de puternice
ºi solide activitãþi de cercetare fundamentalã bine articu-
late cu cele din industrie, precum ºi de un sprijin financiar
efectiv, inclusiv prin apelarea la anumite mãsuri fiscale.
Planul de acþiune are în vedere acþiuni de: îmbunãtãþire a
managementului ºi dezvoltãrii carierei cercetãtorilor; de
apropiere a cercetãrii din domeniul public de cel indus-
trial ºi de dezvoltare ºi explorare a potenþialului european
ºi naþional al instrumentelor publice financiare.

��Un al treilea set de acþiuni se adreseazã unei posibile
ºi necesare creºteri a nivelului public de finanþare a
cercetãrii. Astfel de acþiuni se concentreazã asupra
încurajãrii ºi monitorizãrii redirecþionãrii bugetelor publice

ºi, respectiv, a utilizãrii tuturor posibilitãþilor de sprijinire
publicã a cercetãrii-dezvoltãrii ºi inovãrii.

��Un ultim set de acþiuni are în vedere îmbunãtãþirea
mediului de cercetare ºi inovare din Europa: protecþia
proprietãþii intelectuale, reglementãrile specifice
competiþiei, pieþelor financiare, mãsurilor fiscale ºi
tratamentului de care se bucurã cercetarea în companii ºi
organizaþii (sub aspectul  managerial ºi al diverselor
practici). De exemplu, prin acest set de acþiuni s-a stabilit
ca obiectiv ca fiecare student din domeniul ºtiinþei,
ingineriei ºi afacerilor sã beneficieze de o instruire de bazã
în domeniul protecþiei proprietãþii intelectuale ºi al
transferului tehnologic.

Planul de acþiuni marcheazã însã doar începutul
procesului. Progresul obþinut pe traseu va fi monitorizat
de Comisia Consiliului European,  care va oferi pe aceastã
bazã o serie de orientãri ulterioare pentru a menþine
Uniunea pe traseul propus. Cu toate acestea, timpul este
scurt, iar decalajele par sã se adânceascã faþã de unii dintre
competitorii UE ºi în special faþã de SUA. Decalajul estimat
la nivelul investiþiilor în cercetare între SUA ºi Uniunea
Europeanã este apreciat la 130 miliarde de euro pe an ºi se
pare cã are tendinþa de a se acutiza, putând avea consecinþe
alarmante pe termen lung asupra potenþialului de inovare,
de creºtere ºi de ocupare din Europa. În ceea ce priveºte
susþinerea din fonduri private a cercetãrii decalajul este de
105 miliarde de euro, iar pentru finanþarea publicã de 25
miliarde de euro. Aceste decalaje dintre UE ºi SUA în
domeniul inovãrii sunt sesizabile ºi în raport cu una dintre
dimensiunile scorului de la Lisabona.

Implementarea acestui plan de acþiuni, începutã
imediat dupã conturarea acestuia la toate nivelurile, va
trebui sã fie însoþitã de o viziune clarã, care sã facã din
inovare, creativitate ºi cunoaºtere  veritabile „chei ale
succesului” la nivel european.

Monitorizarea politicii inovaþionale
în Uniunea Europeanã

Monitorizarea politicii inovaþionale constituie o
problemã tot mai complexã ºi o preocupare dominantã.
Intrarea celor zece noi state la 1 mai 2004 a presupus
integrarea acestora în cadrul iniþiativelor de tip
„TrendChart” ºi apelarea la politici de monitorizare. Prin
intermediul reþelei de monitorizare „The TrendChart policy
monitoring network” se urmãreºte dezvoltarea mãsurilor
specifice politicii inovaþionale în 33 de þãri europene.

O mãsurã de politicã inovaþionalã se poate defini prin
intermediul acelor activitãþi care mobilizeazã:

� resurse (financiare, umane, organizaþionale) prin
inovaþiile orientate spre programe ºi proiecte;

� informaþii grupate în raport cu activitãþile inovaþionale;
� procesele instituþionale (acte legale, reglementãri)

proiectate astfel încât sã permitã explicitarea
influenþei mediului asupra inovãrii.
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Dimensiunea europeanã a inovãrii. Proiectarea
unui mix coerent de instrumente ale politicii

inovaþionale la nivel comunitar, naþional,
regional, sectorial ºi organizaþional

Proiectarea ºi implementarea unui mix adecvat de
politici la nivelul UE, precum ºi la nivel naþional ºi re-
gional constituie o adevãratã provocare pentru autoritãþile
publice. Pentru optimizarea mixului unor astfel de politici
se recomandã identificarea punctelor „tari”, dar ºi a celor
„slabe”, specifice sistemelor naþionale sau regionale de
cercetare ºi inovare, precum ºi luarea în considerare, acolo
unde se preteazã, a problemlor sectoriale specifice. Acest
fapt reclamã o coordonare efectivã între diversele
departamente sau ministere implicate.

Îmbunãtãþirea eficacitãþii acþiunilor publice de
promovare a cercetãrii ºi inovãrii prin proiectarea unui
mix de politici care utilizeazã diverse instrumente cât mai
coerente ºi care interacþioneazã cu politicile aplicate la
nivelul altor þãri sau la nivel european, în special pe baza
diseminãrii informaþiilor învãþate printr-un proces deschis
de coordonare  descris prin iniþiativa „Implementation: all
levels, with Commission support for the open process of
co-ordination”.

Rolul fondurilor structurale în promovarea ºi finanþarea
multora dintre aceste politici este semnificativ. Relevante
sunt ºi politicile inovaþionale regionale, precum ºi
iniþiativele de cooperare europeanã între diverse sisteme
naþionale inovaþionale. În raport cu obiectivul ambiþios
de la Lisabona este semnificativã ºi coordonarea acþiunilor
la toate cele trei niveluri (regional, naþional ºi european).
Un astfel de punct de vedere a fost exprimat pe data de
8 octombrie 2004 la Conferinþa „Oxford Handbook of In-
novation”, unde s-au dezbãtut rezultatele obþinute în cadrul
proiectului TEARI (Towards a European Research Area
of Research and Innovation). Profesorul Jan Fagerberg de
la Centre for Technology Innovation and Culture al
Universitãþii din Oslo a subliniat cã „concentrarea
exclusivã asupra cheltuielilor ºi investiþiilor fãcute în
cercetare-dezvoltare în loc sã se punã accentul pe inovare
ºi pe setul amplu de factori care o influenþeazã, echivaleazã
cu insistenþã asupra simptomului de manifestare a unei
boli în loc sã ne preocupãm de boala în sine” (Innovation
policy: updating the Union’s approach in the context of
the Lisbon strategy”). Se considerã cã o mare provocare
contemporanã vizeazã transformarea celor mai „cheltuitori”
din sectorul public, precum cei din educaþie, sãnãtate,
comunicaþii, energie etc. în veritabili „susþinãtori ai
inovaþiei”.

Politicile inovaþionale, alãturi de politicile industriale
ale Europei lãrgite (Communication on industrial policy
in an enlarged Europe) ºi de Cartea verde a iniþiativei
antreprenoriale (Green Paper on entrepreneurship),
formeazã un cadru coerent pentru dezvoltarea politicii la
nivelul întreprinderii care poate contribui la stimularea

competitivitãþii companiilor. Firmele ºi organizaþiile vor
manifesta o tendinþã de sporire a investiþiilor fãcute în
cerecetare numai dacã vor putea obþine beneficii concrete
pe baza rezultatelor acestei activitãþi. Ele vor trebui sã
dispunã de resurse umane cu un înalt nivel de calificare ºi
de o bazã de cercetare solidã, însoþite ºi susþinute prin
condiþii favorabile, precum ºi printr-un sistem adecvat de
protecþie a drepturilor de proprietate intelectualã ºi printr-un
mediu competitiv de cercetare, bazat ºi pe pieþe financiare
ºi pe reglementãri fiscale „prietenoase”.

Politicile naþionale ºi regionale destinate gestionãrii
„clusterelor” ºi promovãrii activitãþii creative ºi
asigurãrii unui avantaj competitiv sustenabil pe termen
lung

În Europa regiunea consideratã a fi cea mai dezvoltatã
în raport cu obiectivul Lisabona este cea nordicã. Ni se
pare ineditã experienþa acumulatã în aceastã regiune în
ceea ce priveºte colaborarea în politicile inovaþionale
regionale.

La întrunirea anualã a Consiliului Miniºtrilor Industriei
ºi Comerþului din þãrile nordice care a avut loc în septembrie
2004, s-a propus pentru þãrile nordice un program de
colaborare viitoare în domeniul politicilor inovaþionale
(Per Koch, Siri Aanstad, Step Centre for Innovation Re-
search, Norway, TrendChart Policy Monitoring Network,
Nordic countries). S-a exprimat acordul tuturor
participanþilor cu aceastã propunere menitã sã propulseze
regiunea nordicã în primele rânduri pe arena internaþionalã
în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii-inovãrii ºi creºterii
economice.

Planul de colaborare propus a definit urmãtoarele trei
iniþiative în urmãtoarele domenii pentru perioada
2005-2010:

� cooperarea transnaþionalã la nivel strategic ºi poli-
tic. Obiectivul urmãrit vizeazã dezvoltarea unui
proces de învãþare reciproc benefic care sã
promoveze mai mult politicile inovaþionale în þãrile
nordice;

� armonizarea transnaþionalã a diverselor sisteme
inovaþionale de operare la nivel naþional.
Obiectivul urmãrit este de a se crea oportunitãþi mai
multe ºi calitativ mai bune pentru companii ºi
pentru alþi importanþi promotori ºi actori ai
politicilor inovaþionale, precum ºi explorarea unui
spectru mai larg de resurse de finanþare, de contacte
intermediate de reþele ale cunoaºterii care sã
interconecteze reþelele interne din þãrile nordice;

� dezvoltarea unor iniþiative care sã „spargã reperele
tradiþionale” ºi care sã promoveze noile idei în
cadrul unor reþele care sã reuneascã mai multe
companii în raport cu criterii care sã þinã cont de
produse ºi de anumite teme comune, precum ºi de
posibilitatea constituirii unor clustere geografice
pentru stimularea inovaþiilor.
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Toate aceste iniþiative au la bazã efectul sinergetic
pozitiv care poate rezulta ca urmare a cooperãrii în þãrile
nordice. Procesul propriu-zis a fost prefigurat încã din iunie
2002, când Consiliul Ministerelor Educaþiei ºi Cercetãrii
din þãrile nordice a decis publicarea Cãrþii Albe a cercetãrii
ºi inovãrii în þãrile nordice. Aceasta a fost publicatã în
octombrie 2003 ºi a reunit studii care au analizat atât
situaþia curentã, cât ºi dezvoltarea unor pachete de
propuneri de activitãþi care sã transforme þãrile nordice
într-o regiune lider în domeniul cercetãrii ºi inovãrii la
scarã planetarã. Accentul în aceastã primã iniþiativã a
fost pus pe colaborarea de la nivel universitar stârnind
reacþii controversate, întrucât s-a considerat cã nu trebuie
neglijat nici sectorul privat de afaceri de la nivelul
organizaþiilor ºi întreprinderilor inovative. În acest sens
iniþiativa din 2004 este salutarã, întrucât sugereazã o
extensie largã a programelor de colaborare dintre þãrile
nordice din perspectiva reunirii eforturilor din mediul aca-
demic ºi de afaceri.

Asigurarea coerenþei în dezvoltarea politicilor
la nivel naþional ºi european

O coordonare deschisã a procesului în raport cu
obiectivele Lisabona va facilita procesul de învãþare ºi de
concertare a eforturilor statelor membre în acþiunile menite
sã asigure nu numai sporirea cantitativã a investiþiilor
fãcute în cercetare, ci ºi o îmbunãtãþire a acestora sub
aspect structural-calitativ.

Este necesarã ºi creºterea performanþei ºi a eficacitãþii
acestor acþiuni prin asigurarea, pe baze de voluntariat, a
unei mai mari consistenþe ºi interacþiuni într-un parteneriat
autentic cu alte þãri ºi în conexiune sinergicã cu acþiunile
de la nivel comunitar. În acelaºi timp, pentru monitorizarea
progresului obþinut în raport cu obiectivele prevãzute se
preconizeazã îmbunãtãþirea metodelor ºi a sistemelor de
indicatori care nu numai cã vor trebui sã fie cu mult mai
relevanþi pentru acest proces, dar vor trebui sã fie construiþi
într-o viziune holistã, integratoare ca seturi de indicatori
interconectaþi.

În raport cu orientãrile ºi obiectivele definite la
Lisabona în martie 2000, aplicarea unor metode deschise
de coordonare în tot ceea ce antreneazã iniþiativele de tipul
„3% din PIB” va atrage dupã sine un proces consistent ºi
continuu de monitorizare, precum ºi un mecanism de
raportare a iniþiativelor ºi progresului fãcut la nivel
naþional. De altfel multe dintre statele membre ale UE, dar
ºi a celor candidate ºi-au stabilit proprii „þinte” în raport
cu obiectivele Lisabona ºi Barcelona. Translatarea acestor
obiective sub forma unor obiective naþionale în tandem cu
un set de strategii, programe ºi planuri de acþiune trebuie
însã nuanþatã în raport cu situaþia specificã ºi cu prioritãþile
de la nivel naþional.

Din perspectiva ERA (Spaþiul European al Cercetãrii),
care interconecteazã sinergic cu Spaþiul European al

Învãþãmântului Superior, semnificative sunt ºi iniþiativele
legate de implicaþiile obiectivelor 3% din PIB asupra
resurselor umane. În acest sens se pune accent pe accelerarea
implementãrii acelor acþiuni menite sã stimuleze
mobilitatea internaþionalã a cercetãtorilor.
Fundamentarea procesului deschis de coordonare a
acþiunilor în planul dezvoltãrii resurselor umane în ºtiinþã
ºi tehnologie a devenit imperios necesarã ºi datoritã
implicaþiilor care decurg din implementarea obiectivului
„3% din PIB”, ca o extensie a procesului existent care
sugereazã stimularea mobilitãþii (Implementation: Mem-
ber States and acceding countries with support from the
Commission, 2003).

Complementaritatea ºi consistenþa diverselor mãsuri
va putea fi asiguratã prin procesul de învãþare ºi cooperare
mutualã în ceea ce priveºte politicile inovaþionale, aspect
subliniat prin comunicatul asupra politicilor inovaþionale.

Se pune un accent tot mai mare pe „deschiderea”
cadrului general de abordare a politicilor inovaþionale prin
extensia acestora inclusiv la nivelul stimulãrii iniþiativei
antreprenoriale la nivelul întreprinderilor ºi
organizaþiilor, care vor trebui sã fie într-o cât mai mare
mãsurã inovative.  Economia creativã se fundamenteazã
pe industrii, organizaþii ºi oameni creativi.  Ca o dovadã în
plus a preocupãrilor conturate la nivel european în acest
sens menþionãm organizarea, între 5 ºi 7 decembrie 2004,
la Stuttgart ºi Karlsruhe, în Germania, a celui de-al patrulea
Forum European pentru Întreprinderile Inovative
organizat de Comisia Europeanã pentru Întreprinderi. Cu
acest prilej s-a reliefat importanþa politicilor inovaþionale
ºi a întreprinderilor inovaþionale la nivel european.

Politicile inovaþionale la nivelul organizaþiilor
ºi întreprinderilor inovative

„The Enterprise Policy Scoreboard” monitorizeazã
progresul înregistrat în îmbunãtãþirea mediului de afaceri
din Uniunea Europeanã. Dezvoltãrile pozitive au în vedere
o sporire a proporþiei absolvenþilor din învãþãmântul de
nivel terþiar cuprinºi între 20-29 ani, o creºtere a
aºa-numitelor reþele de afaceri de tip „business angel”.

Reþelele contribuie la sporirea ecoeficienþei industriei,
alãturi de progresul în domeniul e-guvernãrii, în reducerea
ajutorului acordat de stat.

Studiul a evidenþiat cã întreprinderile din Europa ºi în
special IMM-urile se confruntã cu un deficit de forþã de
muncã înalt calificatã. Mãsura în care capitalul uman este
disponibil este un factor esenþial pentru competitivitatea
întreprinderilor. Datele pentru anii 2000 ºi 2001 au relevat
cã proporþia absolvenþilor de nivel terþiar din grupa de
vârstã 20–29 ani a crescut în majoritatea statelor membre;
totuºi, decalajul faþã de SUA rãmâne substanþial. Chiar
dacã ponderea absolvenþilor cu studii ºtiinþifice ºi
tehnologice în numãrul total al absolvenþilor este în mod
semnificativ mai mare în UE faþã de SUA, acest numãr este
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mai mic atunci când se comparã cu populaþia în ansamblu,
deoarece proporþia absolvenþilor învãþãmântului de nivel
terþiar este mai micã. S-au înregistrat unele progrese ºi în
creºterea ratei de participare la educaþia de-a lungul
întregii vieþi. În anul 2002, doar 8,4% din populaþia
analizatã cuprinsã în grupa de vârstã 25-64 ani a participat
în unele forme de instruire în cele patru sãptãmâni în care
s-a fãcut studiul în þãrile membre UE. Doar în Regatul Unit,
Finlanda, Danemarca, Suedia ºi Olanda educaþia de-a lungul
întregii vieþi depãºeºte „þinta” de 12,5% stabilitã la nivelul
anului 2000. În toate celelalte þãri ratele de participare se
situeazã cu mult sub acest nivel; în unele þãri (Grecia,
Franþa ºi Portugalia) rata de participare a stagnat sau chiar
s-a redus în 2002.

„Þinte cantitative” în raport cu „The Enterprise
Policy Scoreboard”

Proiectul „The Quantitative Targets Project” este un
proiect comun al DG Enterprise ºi al statelor membre lansat
în toamna anului 2001 (Quantitative Targets in Enter-
prise Policy, Steps towards the Lisbon Objectives, Com-
mission Staff Working Document, SEC 1214 of 7/11 2002).
Statele membre s-au angajat la atingerea a 75 de þinte
incluse în domeniile din „Enterprise Policy”. „The Enter-
prise Policy Scoreboard” constituie o parte a preocupãrilor
menite sã susþinã dezvoltãrile de competitivitate,
completând cadrul specific „European Competitiveness
Report” (European Commission, European Competitive-
ness Report 2001, SEC 1705 ºi European Commission,
European Competitiveness Report 2002, SEC 528 Inno-
vation Scoreboard, European Commission, European In-
novation Scoreboard, 2002, SEC1349).

Agenda europeanã pentru sprijinirea iniþiativei
antreprenoriale ºi a competitivitãþii

În ceea ce priveºte înlesnirea unei stãri de spirit în
favoarea antreprenoriatului, este vorba, în principal, de
revizuirea abordãrii educaþiei antreprenoriale din UE, cu
scopul ca antreprenoriatul sã dobândeascã o importanþã
tot mai mare în programele educaþionale.  Cu toate acestea,
aºa cum am arãtat în începutul studiului, asigurarea unei
educaþii antreprenoriale de înaltã calitate pentru toþi
studenþii din UE, aºa cum se intenþioneazã, nu garanteazã
intensificarea manifestãrilor antreprenoriale, nici succesul

acestora. Dincolo de acest aspect, starea de spirit
antreprenorial ar trebui interpretatã mai degrabã prin prisma
iniþiativelor antreprenoriale, deci prin acþiune, nu la un
nivel imaginativ, de normativ sociocultural.

Studiile empirice aratã existenþa unui procent relativ
redus al firmelor noi ºi rate de dezvoltare scãzute. Doar
47% dintre europeni spun cã ar prefera sã îºi demareze
propria afacere în comparaþie cu situaþia de a fi angajaþii
unei firme Studiul Eurobarometru, 2003: Eurobarometer
Flash, nr.146, 2003). S-ar putea spune cã acest deficit
antreprenorial este consecinþa previzibilã a politicilor
paternaliste ºi de naturã socialã implementate sistematic
de guvernele tot mai mult sociale ºi tot mai puþin democrate
ale celor mai dezvoltate þãri europene. De fapt, modelul
economiei europene nu are în centrul sãu piaþa, ci este
construit prin ºi în jurul politicilor ºi bugetelor
guvernamentale, ceea ce erodeazã iniþiativa privatã,
spiritul de întreprindere ºi chiar sentimentul de
independenþã economicã.

Inovarea ºi difuzarea cunoºtinþelor sunt componen-
te-cheie ale unei economii competitive. Progresul din acest
domeniu este monitorizat cu regularitate prin „European
Innovation Scoreboard”-EIS. O serie de indicatori  aratã
cã UE va trebui sã îºi sporeascã performanþele. Cu toate
acestea, în cadrul statelor membre ale UE variaþia de
performanþã este semnificativã.

În ultimii ani accentul s-a pus pe încercarea de a stabili
sisteme inovaþionale coerente (infrastructuri inovaþionale)
atât la nivel naþional, cât ºi la nivel european. Comisia
Europeanã a publicat un mare numãr de studii, cercetãri ºi
rapoarte legate de problemele inovaþionale pentru a
monitoriza performanþele ºi politicile inovaþionale (Euro-
pean Commission: European Innovation Scoreboard
2003). În domeniul inovãrii ºi difuzãrii cunoºtinþelor existã
23 de þinte ºi obiective naþionale care evidenþiazã direcþia
ambiþioasã a statelor naþionale de a contribui la viziunea
comunã europeanã formulatã la Lisbona (European Com-
mission: Innobarometer 2002, Innovation Papers No.33).

În concluzie, cercetarea, dezvoltarea ºi inovarea sunt
importante pentru politicile din statele membre ale UE.
Noile cunoºtinþe care conduc la noi produse ºi procese
sunt un determinant cheie al competitivitãþii, al creºterii
productivitãþii ºi al creãrii de avuþie. Cercetarea,
dezvoltarea ºi inovarea se aflã în centrul strategiei de la
Lisabona.
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