
 

     

                                               

Inovare in context international si transfrontalier 
Dezvoltarea se produce dominant prin inovare, atunci cand cercetarea si inovarea sunt orientate 
catre piata, conform schemei de mai jos:  

Cercetare si inovare orientate catre Piata 

                                  

 

                                                               
Piata cu fata catre Cercetare si Inovare  

unde si Piata este cu fata catre Cercetare si inovare, cunoscand ca acestea sunt singurele mijloace 
pentru dezvolrtare durabila si crestere a competitivitatii. Cei 3 piloni (Educatia, Cercetarea si 
Inovarea) pe care se bazeaza Strategia Lisabona pun accent pe sprijinirea unitatilor  inovative care 
contribuie la cresterea economica si la infiintarea de noi locuri de munca cu valoare adaugata mare 
pe piata. Cu usurinta se vede ca in aceasta conceptie exista un Modelul sistemic in care se 
interrelationeaza elementele fundamentale individuale, institutionale si de suport unde “învăţarea, 
formarea antreprenoriala” reprezintă un pilon esential, dar nu singurul pentru inovare. 
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Inovarea - factor cheie pentru dezvoltare, crearea de noi locuri de muncă 
Procese de inovare si transfer tehnologic nu pot avea loc într-un mediu economico-social polarizat. 
Este necesară coeziune economică şi socială drept condiţie pentru implementarea proceselor 
inovative. Inovarea se construieşte pe învăţarea individuală şi instituţională, pe practica si toate au 
nevoie de o metodologie (un set comun de norme, reguli şi viziuni).  
Se poate vorbi despre inovare doar atunci când cunoştinţele sunt aplicate fie într-un nou produs, 
sistem, proces tehnologic, serviciu sau instrument de management.  
 
Inovarea ajuta dezvoltarea si raspunde provocarilor sociale. 
In ultimii s-a observat o reducere in potentialul de crestere a productiei, o rata in crestere a somajului 
si cresterea datoriei publice. Pentru a recupera si pentru a avansa spre o cale de crestere mai 
durabila, noi surse de crestere sunt urgent necesare. 
Inovarea, ce implica introducerea unui produs, proces sau metoda noua sau semnificativ 
imbunatatita, va fi necesara in mod sustinut pentru a ajuta cresterea si ocuparea fortei de munca cat 
si imbunatatirea standardelor de viata.  
Acest lucru este adevarat si pentru economiile emergente care privesc inovarea ca o metoda de a 
spori competitivitatea, diversifica economia si de a avansa catre activitati cu o mai mare valoare 
adaugata. 
Inovarea este deja un factor important de crestere in cateva tari. Firme din mai multe tari investesc 
acum in active necorporale, cum ar fi cercetare si dezvoltare (C&D), software, baze de date si 
aptitudini, cat si in capitalul fizic, cum ar fi echipamentul sau infrastructurile. 
Aceasta provocare economica coincide cu presiuni politice in crestere pentru a intampina diverse 
provocari sociale, cum ar fi schimbarile climatice, sanatatea, securitatea alimentara, sau accesul la o 
apa curata, multe dintre ele fiind globale in natura sau necesita o actiune globala. Aceste provocari 
nu pot fi tratate de o singura tara si necesita o mai buna coordonare a eforturilor de catre toate tarile 
prin interventii atat de furnizare cat si de cerere.  
 
Inovarea poate ajuta la accelerarea recuperarii si repune regiunea pe calea unei sustinute si 
ecologice cresteri 
Inovarea este esentiala daca tarile si firmele se vor redresa din incetinirea cresterii economice si vor 
prospera in economia globala actuala extrem de competitiva si conectata la nivel mondial. Este un 
motor puternic pentru dezvoltare si pentru adresarea unor provocari sociale si globale. Si detine 
cheia, atat in economiile avansate si emergente, in angajarea generatiilor si in cresterea 
productivitatii prin crearea de cunostinte si prin aplicarea si diseminarea acestora. 
Politicile pentru a stimula inovarea trebuie sa tina cont de schimbarile in economia globala si 
transformarea proceselor de inovare. Pentru a transforma cu succes inventia in inovare sunt 
necesare o serie de activitati complementare, incluzand schimbarile organizationale, pregatirea la 
nivel de firma, testarea, marketing-ul si design-ul. Inovarea astazi cuprinde mai mult decat cercetare 
si dezvoltare (C&D), desi C&D ramane vitala.  
Inovarea apare este un proces interactiv de colaborare intr-o retea variata si in cresterea de actori, 
institutiii si utilizatori. Mai mult, aparitia unor noi si importanti actori a adaugat complexitate ideii 
multiple internationale a inovarii. 
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