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POS-CCE Axa 2
Mesajul DG Regio pentru 2007-2013 în ceea ce privește CDI:
 “libertate deplină pentru întreprinderi ”
- 8 tipuri de proiecte scoase la competiție
- toate sectoarele economice sunt eligibile
- toate activitățile permise de ajutorul de stat sunt
eligibile la intensitatea de co-finanțare maximă

 “concentrare tematică pentru instituțiile publice ”
- numai 5 dintre cele 9 priorități strategice
- cercetarea fundamentală … problematic

După 5 ani ...
 bugetul iniţial al Axei 2 (646 M€) a fost suplimentat la
715 M€ prin realocări de la alte Axe ale POS-CCE
 peste 1200 proiecte depuse din care peste 500 selectate
 aprox. 400 contracte de finanţare în derulare pentru care
asistenţa nerambursabilă este de 430 M€
 120 M€ fonduri private atrase în proiecte
 44% din fondurile contractate sunt în Buc-Ilfov; regiunile
NE, SV, Vest, NV şi Centru au atras fiecare cam 9-11% din
fondurile contractate
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- întreprinderi: contractare 62% - plăți 18%
- publici: contracte reziliate în valoare de 1 mil euro
- întreprinderi: contracte reziliate în valoare de 29 miloane euro

Dezvoltarea cercetării vs dezvoltare economică
 Proiectele de cercetare ale beneficiarilor privaţi sunt puţine în
comparaţie cu oferta generoasă de finanţare a Axei 2.
 Cererea de cercetare din partea mediului privat a scăzut. Economia se
confruntă cu propriile disfuncționalități independent de sistemul CDI.
 Cercetarea, prin toate tipurile de intervenții pe care le-a creat pentru a
susține întreprinderile, nu poate suplini lipsa cererii din partea mediului
economic și în special din partea industriei.
 Dar oferă cercetarea competențele de care este nevoie, acolo unde

există cerere?

 În ce măsură afectează lipsa unor politici consolidate de dezvoltare

economică domeniul CDI?

Politica de coeziune 2014-2020
 11 obiective tematice prioritare, din care obiectivul 1:

consolidarea cercetării-dezvoltării și inovării

 orientată pe creştere economică
- investiția fondurilor structurale în CDI trebuie să
contribuie la creșterea rapidă a competitivității
economice
 Cum putem răspunde obiectivului 1 când cererea de CDI

din partea sectoarelor economice scade?

Strategii bazate pe specializare inteligentă
Condiție ex-ante a politicii de coeziune pentru obiectivul 1:
- existența unor strategii naționale/regionale
de CDI pentru specializare inteligentă
 Să identificăm caracteristicile și atuurile fiecărei țări/regiuni, avantajele

comparative și potențialul de excelență, să alegem sectoarele prioritare
după aceste criterii și să concentrăm resursele pe un număr limitat de
priorități, oportunități și necesități cheie pentru transformare economică
 context: creștere inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii (EU2020)
 totuşi ... “competitivitatea întreprinderilor”, “dezvoltarea digitală”,

“educația” nu sunt condiționate de specializarea inteligentă

Susţinerea cercetării prin coeziune
Propunerile Comisiei Europene

 Finanţarea publică a cercetării în cadrul unei strategii
naţionale orientate pe cerere
 Concentarea pe centrele de excelenţă
 Promovarea cu prioritate a cercetării private
 Integrarea în reţele internaţionale şi europene
 Sincronizarea cu universităţile pentru a asigura aptitudinile
de cercetare necesare

Susţinerea cercetării prin coeziune
Viziune vs puncte forte
 Dacă identificăm, alegem și să ne focalizăm pe punctele forte

existente ...
care va fi gradul de acceptare a unui număr limitat de priorități
tematice ?

 Dacă sunt identificate foarte puţine domenii economice cu potenţial

de creștere real ...
vom fi capabili să propunem top-down anumite sectoare care pot fi
dezvoltate în lipsa unei strategii naţionale de dezvoltare economică?

 Cum vom aborda aspectele privind sinergia cu politica europeană de

cercetare care recomandă folosirea fondurilor structurale pentru
creşterea nivelului de excelenţă în CDI?

Susţinerea cercetării prin coeziune
Curaj vs prudenţă
 S-au identificat probleme și slăbiciuni ale sistemului CDI,

ale strategiei, ale instrumentelor de finanţare.
Sunt recunoscute? Sunt asumate?
 Cum vor fi promovate valorile?

 Cum va fi armonizat exerciţiul de consultare cu alegerea

priorităţilor?

 Cum vor fi integrate excelența şi competitivitatea

economică?

Good strategy vs bad strategy
 'Bad strategy is long on goals and short on policy or action'
 'The most important responsibility is identifying the biggest
challenges to forward progress and devising a coherent
approach to overcoming them'
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Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters
Richard Rumelt (2011)

The Strategy Paradox:
the strategies likeliest to succeed are also likeliest to fail

