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Rezumat. Inovarea este adesea considerată a fi o activitate 
specifică țărilor dezvoltate. Fără să luăm în considerare cele mai 
importante centre de excelență și de cercetare și specialiștii cu o 
pregătire superioară, putem spune că inovarea este în esență încercarea 
de a crea produse și procese noi sau îmbunătățite. 

Scopul acestui studiu este de a arăta dovezi empirice privind 
legătura dintre inovare și creștere economică în țările din Europa 
Centrală și de Est (ECE). Chiar dacă această parte a Europei a fost 
extrem de afectată de criza economică, considerăm inovarea ca fiind cea 
mai importantă componentă a motorului creșterii economice pe termen 
lung. Studiul nostru ia în considerare o serie de proxy-uri pentru a 
măsura inovarea, cum ar fi cheltuielile cu C&D, brevetele de invenție sau 
numărul cercetătorilor, caracteristicile firmelor, precum și achizițiile și 
fuziunile de piață. Rezultatele cercetării noastre vin să confirme 
literatura de specialitate existentă potrivit căreia inovarea are o 
contribuție semnificativă la îmbunătățirea competitivității naționale și 
creșterea economică iar decalajul dintre economiile vestice și estice 
poate fi redus prin investiții în inovare. 
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1. Introducere 
 
Prezentul articol își propune să identifice punctul de echilibru dintre 

alocarea de resurse pentru dezvoltarea capacității de inovare și veniturile 
generate de comercializarea unor noi produse și servicii. Experiența pe piață 
dovedește faptul că produsele și serviciile noi sunt cele care generează cele mai 
mari venituri, fapt ce încurajează companiile să investească în procesul de 
inovare. Acest lucru explică strânsa legătură existentă între nevoia de inovare și 
competitivitatea companiilor. Îmbunătățirea modelului de business poate fi 
formula care contribuie la identificarea punctului de echilibru. În unele situații 
modificarea modelului de business poate duce la transformarea acestuia  
într-unul complet nou, care reușește să răspundă mai bine nevoilor clienților, să 
cucerească noi segmente de piață și astfel să se determine detașarea de 
competitori. Inovarea este astfel elementul cheie oriunde în lume, de la marile 
economii până la cele în curs de dezvoltare. Creșterea economică este direct 
influențată de capacitatea companiilor de a inova și, în mod special, de 
asigurarea finalității acestui proces mai mult decât declanșarea sa. 

Relaţia dintre inovare şi creşterea economică a fost evidenţiată în 
numeroase studii  teoretice (Solow, 1956, pp. 65-94, Romer, 1986, pp. 1002-
1037), dar și empirice (Mansfield, 1972, Nadiri, 1993). O mare parte a acestor 
studii au fost realizate pe state dezvoltate din punct de vedere economic (SUA, 
Japonia, Statele din Europa de Vest). Acest lucru se datorează lipsei de date 
pentru economiile în curs de dezvoltare sau slab dezvoltate, cum este cazul 
statelor din ECE până în 1989, dar și datorită situaţiei politice ce plasa aceste 
state în categoria statelor cu economie centralizată (planificată). Odată cu 
trecerea la economia de piaţa, aceste state s-au confruntat cu intrări masive de 
capital din zona statelor dezvoltate.  

În ceea ce priveşte inovarea, în cazul ţărilor din ECE, s-a încercat un 
catch-up prin importul de capital şi tehnologie. Cu toate acestea, situaţia statelor 
din ECE diferă de cea a statelor dezvoltate şi din acest motiv importul inovării 
și al tehnologiei trebuie adaptat la economia şi cultura statelor în cauză. 

Articolul include în secţiunea a II-a o sinteză a studiilor realizate în 
domeniu, urmată de o prezentare a bazei de date şi a metodologiei de cercetare 
folosite în acest studiu, secţiunea a IV-a prezintă rezultatele înregistrate, iar 
ultima parte este dedicată concluziilor. 

 
2. Revizia literaturii de specialitate 
 
O analiză a literaturii de specialitate scoate în evidență importanța pe care 

o are inovarea în creșterea competitivității și dezvoltarea economică. Cu toate 
acestea nu este ușor de evidențiat legătura directă dintre inovare și vânzările 
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înregistrate de o firmă. Dificultatea cuantificării efectelor inovării apare ca 
urmare a timpului îndelungat de convertire a cunoștințelor în valoare 
economică, a costurilor substanțiale și a incertitudinii care caracterizează 
fiecare etapă a procesului de inovare (Coad, Rao, 2008, pp. 633-648). 

Încă din 1939 Schumpeter identifică o legătură între inovare și ciclurile 
economiei. Apare întrebarea: În ce mod sunt corelate? Cele două variante 
posibile sunt: diminuarea activităților de inovare în perioadele de recesiune, sau 
o evoluție inversă contrară ciclului economic – în perioadele de recesiune 
observându-se o creștere a procesului de inovare în firme (Filippetti, Achibugi, 
2011, pp. 179-192). În cazul firmelor, acestea pot fi influențate, de la caz la caz, 
de strategia lor, de etapa de dezvoltare în care se află, de noutățile tehnologice 
apărute pe piață, dar în cazul țărilor se poate stabili o astfel de legătură? La 
nivelul unei țări, această legătură este influențată în mare măsură de Sistemul 
Național de Inovare (SNI), ce este compus din instituții și structuri care 
influențează rata și direcția procesului de schimbare, cum ar fi sistemul de 
educație, institutele de cercetare, sistemul financiar, specializarea forței de 
muncă și gradul de industrializare (Filippetti, Achibugi, 2011, pp. 179-192). 
Deși recesiunea este caracterizată de o scădere majoră a cererii, care implică o 
rată mică de succes a unui produs inovativ, SNI poate reprezenta o sursă de 
constrângere sau poate genera oportunități de inovare pentru firme. Astfel, este 
foarte puțin probabil ca firme care au acces la finanțări din surse publice să își 
întrerupă proiectele de investiții în inovare. Acest lucru subliniază rolul 
important pe care îl are SNI în stabilizarea investițiilor în inovare pe parcursul 
perioadelor de recesiune (Paunov, 2012, pp. 24-35). Țări mai puțin afectate de 
șocurile economice sunt cele cu un SNI puternic, cum este cazul țărilor din 
Europa de Vest, care au avut politici puternice de cooperare și inovare la nivel 
european nu doar în vremuri bune, ci și în cele de criză. Tehnologia are o 
evoluție normală, care survine ca urmare a unei acumulări de experiență și 
știință, și unele puncte de salt denumite și evoluție radicală, revoluționară, când 
aceasta reușește să schimbe o tehnologie veche existentă pe piață. O perspectivă 
diferită asupra perioadei de optim a investiției în procesul de inovare este cea 
conform căruia acesta se situează în momentul zero, imediat înainte sau  
după o descoperire tehnologică revoluționară (Hritonenkoand, Yatsenko, 2010, 
pp. 1064-1078). 

Mai mult de 70% din firmele din țările din estul Europei au afirmat faptul 
că primul impact al crizei a fost o scădere a cererii pentru produsele lor 
(Ramalho et al., 2009). În situațiile economice neprielnice, reducerea 
investițiilor este cauzată de nivelul scăzut de profit, în timp ce în perioadele de 
expansiune economică cresc șansele ca noi produse sau tehnologii să apară pe 
piață (Freeman et al., 1982). O perspectivă diferită este cea conform căreia 
reducerea veniturilor este atât semnal, cât și stimul pentru firme să introducă 
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noi produse sau procese indiferent de ciclul economic (Filippetti, Achibugi, 
2011, pp. 179-192). 

Importanța activităților de inovare pentru companii variază și în funcție 
de dimensiunea acestora; astfel s-a dovedit că vânzările firmelor medii ca nivel 
de dezvoltare nu sunt atât de influențate de inovare în timp ce pentru firmele 
„superstar”, cele dezvoltate, activitatea de inovare are o importanță sporită 
asupra volumului de vânzări (Coad, Rao, 2008, pp. 633-648). De asemenea, 
inovarea contribuie la o dezvoltare rapidă în special a companiilor mici și 
relativ noi pe piață, care sunt mult mai active în inovarea de produs sau proces 
decât cele care sunt de mult timp pe piață (Mansfield, 1962, pp.1023-1051, 
Cassia et al., 2009, pp. 211-220, Paunov, 2012, pp. 24-35).  

În Europa procentul firmelor care și-au crescut cheltuielile cu inovarea a 
scăzut semnificativ cu aproximativ 30% în perioada 2008-2009 față de 2006-2008. 
Cele mai afectate țări au fost cele care se numără printre noii membri ai 
comunității europene, în special țările din centrul și estul Europei (Filippetti, 
Achibugi, 2011, pp. 179-192). În perioada de criză 2008-2009 s-a pus mai mult 
accent pe inovarea de proces decât pe inovarea de produs, acest lucru indicând 
că firmele s-au concentrat mai mult pe eficientizarea procesului de producție 
pentru a face față crizei economice (Paunov, 2012, pp. 24-35). Investițiile 
private în inovare sunt ciclice și scad semnificativ pe parcursul perioadelor de 
recesiune economică (OECD, 2009). 

Investițiile în inovare sunt diferite de celelalte tipuri de investiții deoarece 
sunt caracterizate de o rată mai mare de nesiguranță a rezultatelor, costurile 
inițiale semnificative ce nu pot fi recuperate ușor, de multe ori se transformă în 
cunoștințe ale personalului implicat în proiectele de cercetare, care pot fi 
pierdute odată cu persoanele care le dețin (Paunov, 2012, pp. 24-35). 

Au fost identificate două metode de creștere economică prin inovare, și 
anume competitivitatea tehnologică, care se centrează pe îmbunătățirea 
performanțelor prin noi produse și prin diversificarea accesului pe noi piețe, și 
un al doilea motor al creșterii economice generat de competitivitatea prin cost, 
bazat pe inovarea de proces și înlocuirea forței umane cu tehnologia industrială, 
ce presupune implicit o flexibilizare și o reducere a costurilor de producție 
(Bogliacino, Pianta, 2011, pp. 41-53). În aceste condiţii apar mai multe 
întrebări. Având în vedere faptul că ţările ECE au economii de piaţa în care s-au 
făcut investiţii majore în ultimii ani, investiţiile în inovare la nivel naţional şi 
mai ales fondurile europene atrase în vederea dezvoltării acestui segment au 
avut un efect asupra creşterii economice?  

Teoria neoclasica a creşterii, aşa cum a fost aceasta fundamentată de 
Solow (1956, pp. 65-94) şi Swan (1956, pp. 334-361), prezintă modele ce 
presupun existenţa unei concurenţe perfecte, lipsa externalităţilor, randamente 
constante de scală, elasticităţi pozitive şi constante între forţa de muncă şi 
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intrările de capital (acestea putând fi oricând substituibile) pentru a produce 
rezultatele aşteptate. Având în vedere aceste presupuneri, modelele prezic o 
creştere a productivităţii ca rezultat al capitalului adus de fiecare persoană ce 
operează în cadrul unei economii. În aceste condiţii, investiţiile suplimentare 
pot fi o opţiune atractivă conducând la dezvoltare economică. Romer (1986,  
pp. 1002-1037) şi Lucas (1988) au arătat necesitatea introducerii tehnologiei ca 
factor endogen ce afectează creşterea economică. Din această perspectivă, 
teoreticienii creşterii endogene presupun existența unei creşteri la nivel 
macroeconomic ca urmare a investiţiilor în tehnologie. Alte studii din literatura 
de specialitate prezintă o relaţie directă de dependență între inovare şi creştere 
economică (Jones, 1995, Howells, 2005, pp. 1220-1234), majoritatea studiilor 
fiind fundamentate pe economia americană sau a ţărilor din vestul Europei. În 
aceste condiţii o primă ipoteză testată în acest studiu ar fi: 

H1: Inovarea are un impact direct și pozitiv asupra creşterii economice 
în statele ECE. 

Schimbări majore au survenit în statele ECE în perioada de după 1989, 
odată cu trecerea la economia de piaţă, şocul fiind resimţit mult timp după acest 
moment. Investitorii autohtoni, dar şi cei străini au văzut oportună realizarea de 
investiții în aceste economii, acestea devenind în timp din ce în ce mai 
performante. Oportunitatea unor state de aderare la Uniunea Europeană, dar şi 
existenţa politicii de coeziune fundamentată prin tratatele de la Maastricht în 
1992, și Amsterdam, în 1996, au dus la aşa-numita uniune economică şi 
monetară ce a ridicat nivelul resurselor alocate pentru dezvoltarea acestor zone 
prin introducerea fondurilor structurale. 

Rodríguez-Pose (1999, pp. 1002-1037) susține existența factorilor sociali 
la nivelul fiecărui stat sau regiune care afectează capacitatea acestora de a 
asimila şi transforma fondurile proprii sau străine dedicate inovării într-o 
activitate economică generatoare de valoare adăugată. Având în vedere acest 
fenomen, vom lua în calcul în modelul realizat pentru a cuantificarea efectul 
economiei asupra inovării şi faptul că pot exista diferenţe specifice statelor ce 
accentuează sau pot restrânge această ipoteză.  

Structura economică a regiunii poate de asemenea avea un efect 
semnificativ asupra asimilării procesului de inovare (Rodríguez-Pose, 1999,  
pp. 1002-1037). Un stat în care agricultura este sectorul principal de activitate 
este mai puţin probabil să genereze un număr mare de brevete, acest sector fiind 
caracterizat de un grad redus de inovare. Statele bazate pe sectoare tehnologice 
vor raporta un număr ridicat de brevete, inovarea fiind un factor important în 
dezvoltarea lor economică.  

Literatura de specialitate prezintă relaţia dintre creşterea economică și 
inovare ca fiind un determinant al acesteia. Puţine studii au ca scop analiza 
dependenţei dintre nivelul investiţiilor în cercetare și dezvoltare (C&D), în speță a 
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dezvoltării economice a unui stat, şi nivelul inovării ca variabilă explicativă. Prin 
acest studiu vom arăta că există o relaţie inversă între nivelul creşterii economice şi 
modul în care sunt alocate resursele financiare, care influenţează semnificativ 
inovarea. Având în vedere aceste elemente ipoteza a doua va fi: 

H2: Starea economiei şi modul de alocare a resurselor influențează 
inovarea. 

În continuare vor fi prezentate particularități ale bazei de date şi aspecte 
cu privire la metodologia cercetării. 

 
3. Baza de date și metodologia 
 
Scopul articolului este de a demonstra existența unei dependențe circulare 

între nivelul de inovare şi creşterea economică (implicit competitivitatea 
economiei). Analiza a fost realizată la nivelul statelor din centrul şi estul Europei, 
fiind o regiune mai puţin analizată, majoritatea studiilor fiind limitate la nivelul 
unui stat sau al unui grup restrâns de ţări din zonă. O preocupare importantă a fost 
găsirea unei baze de date cât mai complete, care să cuprindă o perioadă cât mai 
îndelungată, astfel încât rezultatele studiului să exprime cât mai corect situaţia 
economică existentă. Principala sursă a fost baza de date furnizată de Banca 
Mondială, instituţie ce oferă statistici pentru toate țările din lume. A fost analizată 
și posibilitatea ca pentru statele Uniunii Europene datele să fie cele furnizate de 
European Statistical Office, EUROSTAT, dar din cauza existenței unor state ECE 
care nu fac parte din UE şi mai ales pentru consistenţa datelor singura sursă 
utilizată a fost cea a Băncii Mondiale. Pentru majoritatea statelor datele furnizate 
pentru ultimii 20 de ani au fost complete, totuşi au existat şi excepții pentru care 
baza de date avea multe lipsuri, aşa că am decis excluderea lor din studiu. 
Acestea sunt: Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo şi Muntenegru. În plus am 
inclus în studiu şi Republica Moldova, economia acesteia având strânse legături 
cu economia românească. 

Studiul a fost realizat pe 15 state (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 
Germania, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Moldova, Bulgaria, 
Croaţia, Macedonia şi Serbia), datele acoperind pentru fiecare stat perioada 
1996-2010. Nu s-a luat în calcul anul 2011, deoarece pentru multe dintre aceste 
state nu existau datele.  

Investiţia în C&D poate fi văzută ca un efort al unui stat de a crea 
cunoaştere sau pentru a o perfecţiona pe cea existentă. Activităţile de C&D sunt 
considerate principalul motor al inovării şi de aceea este necesară o analiza a 
modului în care investiţiile în C&D afectează inovarea în statele ECE. Pentru 
realizarea acestei analize au fost luați în calcul mai mulţi indicatori, prezentaţi 
în tabelul 1.  
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Tabelul 1 
Variabilele explicative folosite în modele 

Indicator Explicație
Creştere PIB Creşterea produsului intern brut de la un an la altul pentru fiecare stat ECE
Educaţie Ponderea cheltuielilor cu educaţia în PIB pentru fiecare stat ECE
Cercetare Ponderea cheltuielilor cu cercetarea şi dezvoltarea în PIB pentru fiecare stat ECE 
FDI/PIB Investițiile străine directe ca pondere în PIB pentru fiecare stat ECE
Şomaj Nivelul şomajului pentru fiecare stat ECE
PIB/loc Nivelul PIB-ului pe locuitor pentru fiecare stat ECE ($)
Cercetători Numărul de cercetători la 1.000.000 de persoane
Patente Numărul de brevete pentru fiecare stat ECE

 
Pentru evidenţierea legăturii dintre creşterea economică şi inovare s-au 

realizat două modele, unul având ca variabilă dependentă numărul de brevete de 
invenție, iar al doilea creşterea economică. Restul variabilelor au fost 
considerate variabile independente pentru ambele modele implementate. 

Creşterea PIB-ului reprezintă rata de creştere reală a produsului intern 
brut de la un an la altul. Acesta este un proxy al gradului de creştere a 
economiei pentru un stat la un anumit moment de timp. Mărimea PIB-ului pe 
locuitor reprezintă un indicator pentru mărimea resurselor financiare ale unei 
regiuni, iar în multe studii este văzut ca un indicator pentru a cuantifica stocul 
cunoştinţelor tehnologice. Mai mult, Stern, Porter și Furman (2000) afirmă că 
PIB-ul pe locuitor reprezintă o estimare a mărimii dezvoltării tehnologice a 
unui stat. Aceeaşi conotaţie o atribuim şi indicelui dezvoltării umane. De 
asemenea, indicatorul PIB/locuitor reprezintă un proxy relevant pentru 
competitivitatea economiei naționale.  

Numărul de brevete de invenție reprezintă numărul de aplicaţii înregis-
trate la oficiul naţional de brevete ce oferă drepturi exclusive de proprietate 
asupra invenţiei, produsului sau procesului înregistrat. În medie un brevet de 
invenție oferă o protecţie pe o perioadă de 20 de ani pentru inovarea creată.  

Mărimea cheltuielilor cu cercetarea şi dezvoltarea ca procent din PIB este 
un indicator pentru intensitatea activităţilor de C&D. O valoare crescută a 
acestui indicator arată o preocupare mai mare a statului respectiv în ceea ce 
priveşte crearea şi exploatarea tehnologică. Acest indicator, în ambele situaţii, 
trebuie să fie semnificativ şi pozitiv, fiind un motor al creşterii economice şi al 
inovării. Un alt indicator folosit în studii pentru a cuantifica gradul de 
dezvoltare şi inovare al unui stat este cel al cheltuielilor cu educaţia. Din 
perspectivă teoretică, cu cât nivelul acestora este mai ridicat cu atât există o 
capacitate mai mare de transformare a activităţile de C&D în inovare. 
Aşteptările sunt rezervate în ceea ce priveşte acest indicator, deoarece este bine 
ştiut că statele din ECE, cu unele excepții (Germania, Cehia, Polonia), nu pun 
accent pe acest indicator, învăţământul de multe ori nefiind o prioritate în 
dezvoltarea economiilor respective. 
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Mărimea şomajului reprezintă în acest model o variabilă de control, 
presupusă a fi semnificativă şi invers corelată atât cu creşterea economică, cât şi 
cu inovarea. Nivelul investiţiilor străine (FDI) în PIB este un proxy pentru 
interesul investitorilor străini în economia unui stat. O valoare ridicată a 
acestora denotă o economie stabilă şi performantă ce poate oferi un mediu de 
afaceri prielnic. Presupunem că şi acest indicator să fie semnificativ şi direct 
corelat cu cele două variabile dependente. 

Numărul de cercetători poate fi un alt indicator pentru inovare, alături de 
numărul de brevete de invenție folosit până acum. Numărul de persoane 
angajate ce activează în domeniul cercetării este considerat a fi numărul absolut 
la 1.000.000 de persoane angajate. 

În tabelul 2 au fost surprinse statisticile descriptive ale acestor variabile 
la nivelul tuturor statelor ECE pentru perioada 1996-2010. Se poate observa că 
valorile se încadrează în limite normale, maximele fiind înregistrate în principal 
de Germania, iar minimele de Moldova. 

În acest tabel sunt realizate statisticile descriptive ale variabilelor 
considerate în modelele de analiză a relaţiei dintre creşterea economică şi 
inovare. Statisticile au fost realizate pe un eşantion de 15 state din ECE pe 
intervalul de timp 1996-2010. Descrierea explicită a fiecărei variabile este 
prezentată în secțiunea 3.  

Tabelul 2 
Statisticile descriptive ale variabilelor 

  Media Mediana Deviația standard Max  Min 
Creştere PIB (%) 3,31 4,17 4,58 12,23  -17,95  
Şomaj (%) 12,35 10,00 7,28 37,30  3,90  
Educaţie (%) PIB 4,79 4,64 1,09 9,90  2,40  
C&D (%)PIB 0,85 0,67 0,56 2,82  0,17  
FDI (%) PIB 5,21 3,99 6,33 52,05  -29,23  
Indexul dezvoltării umane (IDU) 0,750 0,749 0,072 0,903 0,559 
Cercetători ( din 1.000.000 loc.) 1.661,97 1.499,61 799,04 3.807,09 471,61 
Patente 3.655,55 297,00 11.858,10 51.736,00 12,00 
PIB/loc ($) 8.642,32 5.577,96 8.253,50 44.132,04 321,03 

 
Având în vedere particularitățile bazei de date, pentru realizarea 

modelelor propuse s-au folosit modele de regresie de tip panel. Analiza 
realizată se referă la situaţia existentă la nivelul tuturor statelor din ECE, de 
aceea modelul ales a fost o regresie pooled data, iar ulterior am testat dacă 
există efecte specifice la nivelul fiecărei ţări ce pot influenţa rezultatele obţinute 
cu ajutorul unei regresii panel cu efecte fixe atât în cadrul variabilelor cross 
section, cât şi în rândul seriilor de timp. Modelele au fost restricționate pentru a 
prezenta pe rând rezultatele situaţiilor în care sunt numai „cross-section fixed 
effects” sau numai „period fixed effects”, dar şi pentru situaţia în care se 
întâlnesc atât cross-section fixed effects, cât şi period fixed effects. Rezultatele 
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nu au adus modificări regresiei iniţiale. Acest lucru era de aşteptat deoarece 
economiile din aceste state au avut aproximativ aceeaşi evoluţia în perioada 
analizată, fiind una de redresare până în anul 1999, apoi una de creştere 
economică accentuată până în anul 2008 şi o perioadă de regres începând cu 
2009, specifică crizei economice ce a afectat economia mondială.  

Totodată, am testat modelul cu efecte random atât pe datele cross-section, 
cât şi pe cele period. Pentru a vedea dacă aceste modele sunt valide am folosit 
testul Hausmann, dar rezultatul statisticilor p-value pentru majoritatea 
regresiilor testate are o valoare sub 10% ceea ce denotă faptul că modelele nu 
sunt concludente. În final, s-a folosit modelul simplu pooled data, mai ales că 
interesul era de a arăta relaţia dintre creşterea economică şi inovare la nivelul 
ţărilor din ECE. Efectele specifice ale acestor relaţii la nivel de ţară vor 
reprezenta ipotezele unui alt studiu. 

În analiză s-au folosit variabilele în valorile lor calculate pentru cele 
exprimate în indici sau procente, iar pentru celelalte s-au folosit specificaţii 
logaritmice astfel încât să se reducă dimensiunea datelor şi să fie mai uşor de 
interpretat. Interesul a fost de a sublinia corelaţiile dintre ele, şi nu mărimea 
coeficienților acestora. Astfel ecuaţiile au următoarea formă: 

 
L_PATENTE = C(1) + C(2)× L_GDPLOC + C(3)×EDUCATIE + C(4)×FDI/GDP+ 

C(5)×SOMAJ + C(6)×CERCETARE + C(7)×IDU+ ε 
 
CRESTEREPIB = C(1) + C(2)×L_PATENTE + C(3)×IDU + C(4)×FDI/GDP + 

C(5)×EDUCATIE+ C(6)×CERCETARE + C(7)×SOMAJ+ ε 
 
De asemenea am testat multicoliniaritatea variabilelor independente. 

Matricea de corelaţie pentru variabilele considerate în model este prezentată în 
tabelul 3. Nu au fost luate în considerare, în aceeaşi regresie, variabilele care au 
un nivel al corelaţiei mai mare de 0,3. 

 
Tabelul 3 

Matricea de corelaţie a variabilelor explicative 

  
Creștere  

PIB Șomaj Educație Cercetare FDI/PIB IDU Cerce-
tători Patente PIB/loc 

Creștere 
PIB 1,00                 
Șomaj -0,05 1,00 
Educație -0,01 -0,19 1,00
Cercetare -0,18 -0,38 0,04 1,00
FDI/PIB 0,13 -0,09 -0,02 -0,15 1,00
IDU -0,07 -0,39 -0,10 0,66 -0,01 1,00
Cercetători -0,08 -0,42 0,10 0,77 -0,11 0,79 1,00
Patente -0,12 -0,14 -0,04 0,78 -0,14 0,41 0,54 1,00 
PIB/loc -0,15 -0,33 0,01 0,86 -0,11 0,80 0,82 0,74 1,00 
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4. Rezultate 
 
Pentru a testa ipotezele trasate în secțiunea a doua s-au folosit modelele 

prezentate în secţiunea dedicată metodologiei. În sprijinul ipotezelor este creat 
tabelul 4, ce prezintă rezultatele testării efectuate pentru statele ECE în perioada 
1996-2010. Având în vedere faptul că numărul de cercetători este strict corelat 
cu numărul de patente, nu a fost considerată oportună testarea regresiilor și cu 
acest indicator. 

Aşa cum s-a presupus în ipoteză, dezvoltarea economică a unui stat 
(proxy: PIB/locuitor) este un factor determinant pentru gradul de inovare al 
unui stat (proxy: numărul de brevete de invenție înregistrate). Mai mult, relaţia 
este una pozitivă, ca urmare, cu cât statul are o economie mai puternică, cu atât 
va investi mai mult în cercetare. Intensitatea cercetării şi dezvoltării, văzută din 
prisma alocărilor de fonduri pentru astfel de activităţi raportată la PIB, a 
rezultat a fi semnificativ şi pozitiv corelată, deci o mai mare alocare de fonduri 
în această direcţie va aduce în statele ECE o creştere a gradului de inovare. 
Acelaşi rezultat se regăseşte şi la nivelul indicelui de dezvoltare umană. 
Rezultatele sunt concludente cu literatura de specialitate (Freeman et al., 1982, 
Coad și Rao, 2008, pp. 633-648). 

 
Modelul 1. Variabilă dependentă: numărul brevetelor de invenție 
Modelul 1 reprezintă o regresie pooled data realizată între gradul de inovare 

din statele din ECE şi factori determinanţi ai acestuia. Regresia foloseşte 225 de 
observaţii, pentru 15 state pe 15 ani. Nu au fost incluse în aceeaşi regresie 
variabilele explicative ce au un coeficient de corelaţie mai mare de 0,3. Simbolurile 
*, **, *** reprezintă gradele de semnificaţie de 10%, 5%, respectiv 1%. 

Tabelul 4 
Estimarea variabilelor modelelor 

 (1) (2) (3) (4) 
Variabila  

C 1.32 9.00*** 0.22 5.51*** 
 (1.24) (16.01) (0.17) (13.23) 
L_PIBLOC 0.66***  
 (6.19)  
EDUCATIE -19.61** -34.82*** -17.01* -26.87*** 
 (-2.00) (-3.51) (-1.72) (-3.38) 
FDI/PIB -3.25* -4.75*** -3.41** -0.91 
 (-1.94) (-2.71) (-2.03) (-0.65) 
SOMAJ -9.50***  
 (-6.40)  
CERCETARE 204.17 
 (13.15) 
IDU 8.23***  
 (6.04)  
R-squared 17.87% 18.69% 17.28% 45.93% 
Adjusted R-squared 16.76% 17.59% 16.16% 45.19% 
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Şomajul influenţează negativ nivelul inovării, o creştere a acestui 
indicator diminuează numărul de posibili angajaţi ai sectorului de C&D şi de 
aici implicit o scădere a numărului de brevete de invenție rezultate. Un rezultat 
surprinzător este reprezentat de ponderea cheltuielilor cu educaţia în PIB, care a 
rezultat a fi semnificativ, dar invers corelat cu inovarea. În statele ECE, ca şi în 
cazul României, cercetarea nu este întotdeauna văzută ca o componentă a 
educaţiei şi din această cauză o alocare a resurselor mai mare în educaţie va 
duce la o diminuare a fondurilor în cercetare. Fondurile străine influenţează 
negativ nivelul de inovare. De multe ori investitorii străini nu sunt interesaţi de 
investiţii în cercetare în statele ECE, accentul fiind pus pe producţia cu 
tehnologiile existente, importate din economiile dezvoltate. 

 
Modelul 2. Variabilă dependentă: creşterea economică 
Modelul 2 reprezintă o regresie pooled data realizată între creşterea 

economică din statele din ECE şi factori determinanţi ai acesteia. Regresia 
foloseşte 225 de observaţii, pentru 15 state pe o perioadă de 15 ani. Nu s-au 
inclus în aceeaşi regresie variabilele explicative ce au un coeficient de corelaţie 
mai mare de 0,3. Simbolurile *, **, *** reprezintă gradele de semnificaţie de 
10%, 5%, respectiv 1%. 

 
 (1) (2) (3) 

Variable  
C 0.08*** 0.09** 0.05*** 
 (3.55) (2.12) (3.30) 

L_PATENTE -0.05***  
 (-2.85)  

EDUCATIE -0.25 -0.14 -0.09 
 (-0.87) (-1.41) (-0.34) 

FDI/PIB 0.06 0.09** 0.06 
 (1.43) (1.86) (1.34) 

SOMAJ -0.07* -0.08* 
 (-1.66) (-1.75) 

CERCETARE -1.78** 
 (-3.02) 

IDU -0.06  
 (-1.41)  

R-squared 6.34% 2.87% 12.34% 
Adjusted R-squared 5.89% 2.56% 11.56% 

 
În acest caz am prezentat factorii determinanţi legaţi de inovare ai 

creşterii economice. Indicele dezvoltării umane şi nivelul alocărilor de resurse 
din educaţie nu au rezultat ca fiind semnificative în raport cu creşterea 
economică. Nivelul cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare, dar şi numărul 
brevetelor de invenție sunt semnificative, dar au un coeficient negativ. Acest 
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lucru sugerează existența unui proces de catch-up, care este specific teoriei 
neoclasice a creşterii economice, aceste state, cu excepţia Germaniei, având un 
nivel relativ scăzut al numărului de brevete de invenție în comparaţie cu 
creşterea economică accentuată. Acest lucru se datorează importului de inovare 
ce duce la o reducere a interesului autohton pentru a dezvolta propriile 
tehnologii. Totuşi, în medie creşterea anuală a numărului brevetelor de invenție 
în aceste state a fost de aproximativ 2%, iar acest lucru arată că acestea sunt 
capabile să își crească potenţialul de inovare pentru creșteri economice 
ulterioare. 

 
5. Concluzii 
 
Nivelul de dezvoltare al unui stat este motorul inovării, fondurile alocate 

către cercetare-dezvoltare fiind principala sursă de susţinere oferită în acest 
sens. Bunăstarea populaţiei văzută prin intermediul indicelui de dezvoltare 
umană are un rol fundamental în creşterea gradului de inovare a unui stat. În 
ceea ce priveşte factorii inovării care influenţează creşterea economică, aceştia 
nu reușesc să aducă o contribuție semnificativă pentru statele din zona centrală 
şi de est a Europei. Acestea au avut o creştere economică rapidă, dar care nu a 
avut la bază inovarea, proces ce înregistrează în prezent un trend ascendent. 
Inovarea se află într-un proces de catch-up cu ritmul de creştere economică.  
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