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Inovaţia face diferenţa dintre succesul companiilor competitive şi 
cele mai puţin competitive. În baza cercetărilor activităţilor de 
inovaţie am constatat ca există posibilitatea unei creşteri economice 
sustenabile venite în urma procesului de dezvoltare prin inovaţie dar 
şi a riscului de eşec, aşadar domeniul riscului financiar trebuie 
dezvoltat în toate modelele şi formele sale de aplicare şi intervenţie, 
cum este cazul subvenţiilor publice. Potrivit studiului European 
Innovation Scoreboard 2016, România se  menţine într-o ierarhie a 
Uniunii poziţia de „lanternă roşie” la categoria inovare. Vom 
menţiona că inovarea este plasată în centrul strategiei UE privind 
creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. 

La nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, Inobarometrul 
este un raport despre inovare, ce urmează să fie publicat anual, oferit 
de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) şi 
reprezintă un punct de acces către inovarea la nivel regional oferind 
repere şi tendinţe obiective care reliefează inovativitatea economiilor 
regionale. Performanţa inovării s-a îmbunătăţit per ansamblu în 
Uniunea Europeană, în ultimii 8 ani. În 21 de state s-au înregistrat 
creşteri de diferită anvergură, cele mai semnificative avansări în 
clasament Letoniei şi Maltei. Evoluţia în timp arată că România s-a 
îndepărtat de media europeană, în acest interval de timp, ajungând 
acum ca performanţa în materie de inovare să reprezinte doar 34,4% 
din valoarea indicatorului mediu pe UE, în timp ce în 2008 era de 
50%. Pe baza indicatorului sintetic al performanţei medii în materie 
de inovare, statele membre se încadrează în patru grupuri diferite de 
performanţă. Bulgaria şi România sunt „inovatori modeşti” având 
rezultate în materie de inovare semnificativ mai scăzute decât media 
UE. Pentru România este estimată o creştere de la 0,180 (cât este 
acum indicele performanţei în materie de inovare, aşa cum se poate 
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vedea în graficul clasamentului european), la 0.188, adică mult sub 
media europeană.  

În pofida performanţei pozitive de creştere pentru multe state 
membre în perioada 2008-2015, a existat o tendinţă de inversare 
comparând perioada de dinainte şi de după 2012, numeroase state 
membre confruntându-se cu creşteri negative legate de performanţă 
pentru perioada 2012-2015. Mai recent (2014-2015), nu mai puţin de 
17 state membre au înregistrat o creştere negativă. Procesul de 
convergenţă a diferenţelor de performanţă ale statelor membre – 
după cum s-a observat din 2012 – pare să fi ajuns într-un impas. 
Însă Suedia este lider la capitolul resurse umane şi calitatea cercetării 
academice, Germania se remarcă prin numărul mare de companii 
care investesc masiv în cercetare, dezvoltare, inovare iar în Irlanda se 
înregistrează cele mai multe IMM-uri inovatoare. 

IMM-urile tinere din România  se confruntă cu accesul financiar al 
cercetării, dezvoltării şi internaţionalizării. Din punctul de vedere al 
Programului Românesc Operaţional pentru Competitivitate, al noilor.  

Acest mecanism de copiere automată a politicilor europene are 
un impact direct asupra competitivităţii întreprinderii, care explică 
parţial rezultatele statistice ale IMM-urilor din România în cadrul 
programului european Orizont 2020 Instrumentul pentru IMM-uri.  

 O altă problemă care rezultă din această scurtă analiză 
comparativă  priveşte percepţia distorsionată că evaluarea în România 
este asupra riscului. Astfel, atunci când se analizează chiar şi 
documentele strategice care stau la baza programului Horizon 2020, 
iar UE şi strategiile naţionale privind competitivitatea, se observă că 
majoritatea Proiectelor în cercetare - dezvoltare - inovare, deşi acestea 
au un mare potenţial de creştere, implică un risc mai mare de succes.   
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