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“Cercetarea este transformarea banilor în cunoştinţe.
Inovarea este transformarea cunoştinţelor în bani”
Geoffrey Nicholson – 3M

Competența face diferență şi sporeşte competitivitatea!

Republica Moldova în clasamentele internaționale
 Indicele Global al Inovației (2018)
• Poziția 48 din 126 de țări
(2015 – locul 44 din 141 de țări)
• Poziția I în categoria țărilor cu venitul
național brut mai jos de nivelul mediu
raportat la numărul de locuitori
Sursa: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf

 Indicele Competitivității Globale (2018)
• Poziția 88 din 140 de țări (> cu 12 poziții față de 2016)
• Atribuire la categoria țărilor cu economie bazată pe exploatarea factorilor de producție
• Capacitatea de inovare – locul 105 (scor 3,4 puncte conform scalei de 1-7 puncte)
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Sursa: The Global Competitiveness Report 2018
http://www.cdi.org.pe/pdf/IGC/2018/The_Global_Competitiveness_Report_2018.pdf
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Finanțarea (CD)
 Obiectivul țintă – 1% din PIB pentru CD
 Cheltuieli pentru CD, 2018
•
•
•

469,5 mln. lei (2010 – 291,8 mln. lei, creștere
cu 60,9%)
89,4% (2010-91,5%) – în sectorul public,
implicarea sectorului de afaceri este foarte
redusă
investițiile capitale – doar 3,1% din cheltuielile
totale (2010 – 7,3%)
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științele naturii
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Indicatorul
Cheltuielile companiilor pentru activități de CD
(The Global Competitiveness Raport, 2017-2018)

științe umanistice

Republica Moldova – poziția 133 (din 137 de țări)
(scor 1,9 p. după scala 1÷7 puncte)

Cheltuieli pentru CD, (% PIB)
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Sursa: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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Strategia „Europa 2020”
UE să devină o economie inteligentă, durabilă,
favorabilă incluziunii
Priorităţi Strategia „Europa 2020” (aprobată 2010)
• creștere inteligentă, bazată pe cunoaștinţe și inovare;
• creșterea durabilă, utilizarea mai eficientă a resurselor, economie
mai ecologică și mai competitivă;
• creșterea favorabilă incluziunii, facilitarea economiei cu grad înalt al
ocupării forței de muncă, care să asigure coeziune economică, socială
şi teritorială.
Obiecte ambițioase:
- ocuparea forței de muncă
- educație
- clima/energie

- inovare
- incluziune socială

Innovation Union
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-researchand-innovation-policy/innovation-union_en

Strategii de specializare inteligentă (S 3)
• S3 - element-cheie al politicii de coeziune a UE
• Comunicatul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu ”Regional Policy
contributing to smart growth in Europe 2020” , 6.10.2010 - a chemat statele membre
să dezvolte Strategii de Specializare Inteligentă
• Autorităţile naţionale și regionale din întreaga Europă vor elabora strategii de
specializare inteligentă în cadrul unui proces de determinare antreprenorial, astfel
încât fondurile structurale și de investiţii europene să poată fi folosite mai eficient, iar
sinergiile dintre diferitele politici comunitare, naţionale și regionale, precum și dintre
investiţiile din sectorul public și privat să poată fi intensificate.
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growt
h/annex_comm2010_553.pdf
• Comunicatul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu ”Strengthening
Innovation in Europe's Regions: Strategies for resilient, inclusive and sustainable
growth”, 18.07.2017 - accentuează rolul S3 și punctează reformele viitoare în domeniu
file:///C:/Users/utilizator4/Downloads/com_2017_376_2_en.pdf
• Condiționalitate UE: RIS 3 condiție ex-ante
• UE: peste 120 de S3 au fost elaborate (din 2013 – prezent)

Strategia de specializare inteligentă (S3)
(Regulamentul (UE) nr. 130 din 2013 al Parlamentului European
și al Consiliului din 17.12.2013)

S3 – strategii naționale sau regionale în domeniul inovării care stabilesc priorități
cu scopul de a crea un avantaj competitiv prin dezvoltarea punctelor tari proprii
cercetării și inovării și prin corelarea acestora cu nevoile întreprinderilor în
vederea abordării coerente a oportunităților emergente și a evoluțiilor pieței,
evitând suprapunerea și fragmentarea eforturilor .
O astfel de strategie de specializare inteligentă poate lua forma unui cadru politic
strategic în domeniul cercetării și inovării (C&I) la nivel naţional sau regional sau
poate fi inclusă într-un astfel de cadru.
Strategiile de specializare inteligentă sunt elaborate prin implicarea autorităţilor
de gestionare naţionale sau regionale și a părţilor interesate, cum ar fi universităţi
instituţii de cercetare, industrie și partenerii sociali în procesul de determinare
antreprenorială.

Ce este - Specializarea Inteligentă ?
De ce inteligentă?

De ce specializare?

se bazează pe fapte: evaluarea activelor +
capabilităților + blocajelor într-o regiune,
inclusiv perspectiva externă, potențialul de
cooperare, lanțul de valori global

diferențiere: concentrarea pe avantajele
competitive, potențialul de excelență,
oportunitățile emergente, nișele de piață

pe un proces dinamic de descoperire
antreprenorială: reunirea părților-cheie
interesate în jurul viziunii comune (decizie de
jos-în sus și nu invers - de sus în jos)

concentrarea resurselor pe priorități, probleme
și necesități principale, pentru asigurarea ”masei
critice / potențialului critic

vizează toate formele de inovare, nu numai
cunoștințe bazate pe tehnologie, dar și cele de
marketing, management, nu doar existente, dar
și noi

sinergii între diferite niveluri de guvernanță
(național-regional); intersectoriale, conexiuni
tehnologice

abordare ecosistemică: crearea unui mediu
favorabil pentru schimbare, eficiența instituțiilor

transformarea economică locală: ameliorarea
sectoarelor tradiționale prin activități cu valoare
mai mare; țintirea spre o abordare strategică a
dezvoltării teritoriale

Scopul RIS 3
Aspect
politic

•
•
•
•

Transformarea inovării într-o prioritate pentru toate regiunile
Concentrarea investiţiilor şi crearea de sinergii
Îmbunătăţirea procesului de inovare
Îmbunătăţirea guvernanţei şi o mai mare implicare a părţilor
interesate

Aspect
• Elaborarea şi punerea în aplicare de strategii destinate transformării
economic
economice
• Oferirea de răspunsuri la provocările economice şi societale
• Conferirea unei vizibilităţi mai mari regiunilor în ochii investitorilor
internaţionali
• Îmbunătăţirea conexiunilor interne şi externe ale regiunii
• Evitarea suprapunerilor şi a replicării în cadrul strategiilor de
dezvoltare
• Acumularea unei „mase critice” de resurse
• Promovarea propagării cunoştinţelor şi diversificării tehnologice

Sursa: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_ro.pdf

RIS 3 - agende de transformare economică
Strategiile naționale și regionale de cercetare și inovare pentru specializarea
inteligentă (RIS3) sunt agende de transformare economică integrate, local
ancorate , caracterizate prin următoarele acţiuni :
• concentrează sprijinul politicilor şi investiţiile asupra principalelor priorităţi,
provocări şi necesităţi de la nivel naţional/regional în scopul unei dezvoltări
bazate pe cunoaştere;
• se bazează pe atuurile (punctele forte), avantajele competitive și potențialul
pentru fiecare țară / regiune pentru a asigura excelență;
• revigorarea sectoarelor tradiţionale prin activităţi cu valoare adăugată mai
mare şi noi nişe de piaţă;
• sprijină inovarea tehnologică bazată pe tehnologii, precum şi inovarea în alte
domenii și urmăresc să stimuleze investițiile din sectorul privat;
• implică amplu părţile interesate și încurajează inovarea și experimentarea;
• sunt bazate pe dovezi și includ sisteme de monitorizare și evaluare a sistemului;
• exploatarea unor noi forme de inovare, precum inovarea deschisă şi orientată
către utilizator, inovarea socială şi inovarea în materie de servicii;
• dezvoltarea de noi activităţi economice prin intermediul unei schimbări
tehnologice radicale şi a unor inovaţii majore.

Ghidul strategiilor de cercetare şi inovare pentru
specializarea inteligentă (RIS 3)

Platforma de specializare inteligentă

Ghidul oferă orientări metodologice factorilor
de decizie politică şi organismelor de punere în
aplicare privind conceperea, elaborarea şi
punerea în aplicare a RIS 3 naţionale/regionale
Aflaţi mai multe
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/RIS3+Guide.pdf/fceb8c58-73a9-4863-8107752aef77e7b4

Etape principale de dezvoltare RIS 3
(Guide for Research and Innovation Strategy for Smart
Specialisation (RIS 3)
Etapa I

Analiza contextului și potențialului local
(descoperirea motoarelor de creștere socioeconomică și inovațională, a avantajelor competitive
și identificarea deficienților

Etapa II

Guvernanța (proces incluziv, participativ și
interactiv, centrat pe descoperire antreprenorială)

Etapa III Viziune pentru viitor (definirea comună a
domeniilor inovative și determinarea modului în care
acestea pot fi susținute)
Etapa IV Identificarea priorităților (identificarea unui număr
limitat de priorități/arii cu potențial de S3 pentru
concentrarea investițiilor)
Etapa V

Mixul de politici (alegerea instrumentelor adecvate
pentru atingerea obiectivelor)

Etapa VI Monitorizare și evaluare (verificarea eficienței
implementării S3 și a realizării obiectivelor)

Analysis
Process

Monitoring

RIS3
Policy mix

Vision
Priorities

Elaborare PIS 3 vs Evaluare PIS 3
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5
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Governance
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RIS3

1
0

Policy mix

Vision

Priorities

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

Etapa 1 – Analiza contextului și potențialului local
1. Analiza activelor naționale/locale
2. Dimensiunea exterioară
3. Dinamica antreprenorială
Evaluare experți internaționali

Deficiențe:
• Analiza existentă se axează deseori doar pe
C&D
• Analiza nu include benchmarking internațional,
de regulă
• Lipsa datelor statistice privind activitățile de
C&D și inovare a business-ului
• Analiza nu scoate în evidență întregul
potențialul industrial și al mediul antreprenorial
Smart specialisation and strategy formation in EU enlargement and associated countries. JRC, 2017

Etapa 2 – Guvernanța
1. Structuri de Guvernare
2. Participare
3. Management şi comunicare
Evaluare experți internaționali

Deficiențe:
• Tradiția de elaborare a strategiilor de sus în
jos
• Implicare limitată a părților interesate
• Antrenarea limitată a sectorului privat în
elaborarea politicilor de C&D și inovare
• Legături slabe dintre cercetare si business
• Condiții și stimulente insuficiente pentru
generarea de întreprinderi inovatoare
Smart specialisation and strategy formation in EU enlargement and associated countries. JRC, 2017

Etapa 3 – Viziune pentru viitor
1. Viziune a inovării privită pe larg
2. Provocări majore
3. Scenariu

Evaluare experți internaționali

Deficiențe:
• O viziune restrânsă a inovării, care deseori se
limitează la creșterea bazată pe C&D
• Focusarea preponderent pe inovațiile
tehnologice, în timp ce alte forme de inovare
sunt, în cea mai mare parte, neglijate
• Provocările societale sunt abordate într-o măsură
foarte limitată și, în principal, prin programe de
finanțare internațională
• Capacități limitate pentru a răspunde provocărilor
globale și pentru poziționare în contextul global

Smart specialisation and strategy formation in EU enlargement and associated countries. JRC, 2017

Etapa 4 – Identificarea priorităților
1. Revizuirea priorităţilor anterioare
2. Consistenţă
3. Masă critică
Evaluare experți internaționali
Deficiențe:
• Tradiția definirii priorităților pe larg (general)
• Repartizarea finanțării (reduse) pentru C&I pe o
gamă largă de priorități și lipsa de concentrare
• Identificarea priorităților este adesea limitată la
domeniul cercetării
• Politicile de cercetare și cele sectoriale oferă diferite
seturi de priorități
• Nu există o imagine clară a coerenței dintre priorități
și contextul local
• Identificarea priorităților nu este un proces sistematic
și cu aplicarea unor metodologii adecvate
Smart specialisation and strategy formation in EU enlargement and associated countries. JRC, 2017

Etapa 5 – Mixul de politici
1. Foaia de parcurs
2. Echilibru (Balanță)
3. Condiții cadru
Evaluare experți internaționali

Deficiențe:
• Finanțare publică redusă pentru cercetare și
inovare, care este alocată în special instituțiilor
publice de cercetare
• Transparența redusă a alocării fondurilor
• Lipsa resurselor financiare, ce împiedică
implementarea strategiilor și a planurilor de
acțiune
• Mix-ul de politici se limitează la C&D în sectorul
public și la comercializarea produselor C&D din
sectorul public
• Instrumentele de măsurare a mix-ului de politici
sunt subdezvoltate
Smart specialisation and strategy formation in EU enlargement and associated countries. JRC, 2017

Etapa 6 – Monitorizare și evaluare

1. Outputuri & indicatori de resultat
2. Monitorizare
3. Actualizare
Evaluare experți internaționali
Deficiențe:
• Monitorizarea și evaluarea nu sunt clar definite
• Discrepanțe între dezvoltarea strategiilor și
implementarea acestora
• Standarde de evaluare imperfecte în domeniul
cercetării și dezvoltării
• Evaluările oficiale nu întotdeauna sunt ușor
accesibile publicului
• Introducerea abordării S3 ar necesita o
revizuire majoră a sistemelor M&E
Smart specialisation and strategy formation in EU enlargement and associated countries. JRC, 2017

Evaluarea dimensiunii și politicilor CI în Moldova

Viziune experți străini

Viziune grup de lucru naţional

Sursa: JRC, Smart Specialisation &Organisational Development: Roadmap 2017-2018
for the pilot project with Moldova, July 2017

Cartografierea potețialului economic, de cercetare și de
inovare în Republica Moldova

Mapping for smart specialisation in transition countries: Moldova.
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/234901/JRC_mapping-summary+leafletMoldova_Oct3.pdf/2f7c3eeb-3324-46db-a08b-e23a3ea87085

Report - The role of smart specialisation in the EU
enlargement and neighbourhood policies
• Countries addressed:
 EU Enlargement

• 5 Western Balkan Countries: Serbia, Albania,
Montenegro, Bosnia & Herzegovina and Macedonia
 EU Neighbourhood
• 6 countries in Eastern Europe and South Caucasus
– EU Eastern Partnership: Armenia, Azerbaijan,
Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine

S3 – a devenit una globală
• În 2011 – crearea S3 Platform
• De la Strategii regionale – la Strategii
transregionale (strategii emergente)

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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