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1. INTRODUCERE

1.1. Ce este un studiu foresight?
Foresight-ul este definit ca fiind un proces orientat către viitor,
participativ și sistematic de identificare a etapelor pentru a construi și
pregăti un viitor mai bun (ETF, 2014). Similar, Cagnin și Scapolo (2007)
definesc foresight-ul ca fiind un set de procese sistematice și intenționate de
deliberare orientată spre viitor între diferiți actori cu scopul de a sprijini
identificarea măsurilor care pot fi luate în prezent pentru construirea unui
viitor mai bun. De asemenea, autorii evidențiază faptul că un studiu de
previziune reprezintă un instrument, lansat în general prin programe și
exerciții care ajută la identificarea domeniilor promițătoare pentru
dezvoltarea strategică. Astfel, se urmărește să fie sprijinită conceperea de
politici și măsuri mai coerente, bazate pe dovezi (ETF, 2014). Procesul de
foresight poate fi descris de un triunghi format din Gândirea viitorului –
Dezbaterea viitorului – Formarea viitorului (EFP, s.a)1. Principalul scop al
foresight-ului nu este să prezică viitorul ca pe ceva predestinat, ci să ajute la
construirea și transformarea acestuia (EFP, s.a).
Comisia Europeană (2009) distinge principalele caracteristici care
diferențiază foresight-ul de alte procese de planificare strategică ca fiind
următoarele:
 Înglobează o abordare sistematică – înglobează o abordare bine
construită în mai multe faze cu instrumente adecvate;
 Participativitate – aduce în acest proces diferiți stakeholderi
încurajând interacțiunea, învățarea și crearea de rețele;

1

Platforma Europeană de Previziune (EFP) este o rețea susținută de Comisia Europeană.
Acesta are ca scop dezvoltarea unei rețele globale care reunește comunități și experți diferiți
pentru a împărtăși cunoștințele despre previziune, prognoză și alte metode pentru studii
prospective studies http://www.foresight-platform.eu/
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 Adună informații despre viitor - studiază tendințele și factorii de
influență, interacțiunile lor și posibilele perturbări, permițând
utilizarea mai multor abordări bazate pe evidențe de analizare a
politicilor, îmbunătățind totodată și anticiparea viitoarelor nevoi;
 Construiește viziunea – explorează scenarii alternative,
conducând la o viziune comună bazată pe consens;
 Modelează luarea deciziei – oferă posibilitatea participanților să
treacă dincolo de explorarea viitorului, permițând modelarea
acestuia;
 Mobilizează către acțiune – implică stakeholderii sprijinind
implementarea eficientă a politicilor prin abordări integrate.
Principalele atribute ale Foresight-ului pot fi: creativitatea, expertiza,
interacțiunea și dovezile. Aceste atribute pot fi regăsite în diferite grade în
funcție de metoda de foresight utilizată (Comisia Europeană, 2009). Adesea
foresight-ul (sau previziunea) este confundat cu forecastul sau prognoza
(UNIDO, 2005, Bakule et al, 2016). Acestea nu ar trebui confundate una cu
alta, prognoza se concentrează mai mult pe ipotezele sale despre cum ar
trebui să se desfășoare viitorul și astfel se aspiră către o precizie cât mai
mare (UNIDO, 2005). În schimb, foresight-ul își propune să construiască
viziuni comune cu privire la viitor și astfel să creeze viitorul, nu să îl prezică
(UNIDO, 2005).
În concluzie, procesul de foresight poate fi definit prin trei elemente
sau abordări principale: abordări orientate către viitor, abordări sistematice
sau orientate către planificare (creare și stabilire de politici) și abordări
participative (prin includerea în acest proces a mai multor surse de
cunoaștere și a stakeholderilor) (Comisia Europeană, 2009).
1.2. Obiectivul studiului de previziune pentru producția și
transferul de cunoaștere
Acest studiu de previziune va explora cât mai detaliat posibil
evoluția pieței muncii în următorii 10 ani pentru posturile de manager de
inovare (în conformitate cu clasificarea posturilor), producător de cunoștințe
și promotor de transfer de cunoștințe, așa cum le denumim. Studiul
8

analizează tendințele și evoluțiile viitoare la nivel global și oferă o viziune
mai detaliată pentru România dintr-o perspectivă comparativă.
Mediul de afaceri se confruntă deja cu necesitatea implementării
inovației în activitatea curentă, în special a IMM-urilor. Marile companii
sunt obișnuite să aibă propriile departamente de cercetare și dezvoltare și
sunt mult mai avansate în implementarea propriei producții de cunoștințe,
precum și pe cea pe care o pot dobândi de la alții. Acesta este motivul
pentru care IMM-urile care nu au capacitatea de a avea departamente
dedicate de cercetare și dezvoltare trebuie să aibă persoane specializate care
să aibă responsabilitatea inovației și să caute cele mai bune modalități de a
introduce noutatea, de a promova parteneriate și de a identifica cei mai buni
parteneri.
Acest studiu de previziune va asigura un cadru bazat pe dovezi
pentru îmbunătățirea capacității universităților de a răspunde mai bine
cererilor viitoare ale pieței muncii pentru transferul și producția de
cunoaștere. Studiul propus răspunde la necesitatea învățământului superior
de a dezvolta competențe pentru viitor și de a înțelege mai bine care vor fi
principalele nevoi și caracteristici ale lumii muncii în anii următori, în
special în sectoarele care sunt foarte dinamice și intensiv inovatoare. Este de
așteptat ca studiul de previziune să sporească performanța universităților în
furnizarea unei educații de calitate legată de viitoarele nevoi ale pieței
muncii pentru producerea și transferul de cunoștințe. Studiul va documenta
tendințele și factorii determinanți la nivel global și național pentru sectorul
producției și transferului de cunoștințe pe piața muncii și diverse sectoare,
va prezenta scenarii de succes și va oferi o viziune comună, priorități pentru
universități în viitorul deceniu.
Rezultatul prezintă un potențial ridicat de transferabilitate către alte
instituții de învățământ superior din domeniul socio-economic, precum și
către universități din alte domenii care ar putea aplica același cadru de
abordare în alte domenii specifice.
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2. OBIECTIVE ȘI ABORDĂRI ÎN FORESIGHT

În acest capitol, vom intra în detalii despre ceea ce ghidează
procesele de previziune și modul în care acestea sunt realizate. Aceasta
include, în special, o discuție despre modul în care procesele de previziune
diferă între ele, atât din punctul de vedere al metodelor, cât și al
obiectivelor. Prezentarea generală rezultată poate, în acest mod, să sprijine
luarea deciziilor informate a practicienilor și a altor factori interesați
implicați în procesele de previziune și evaluarea activităților și a rezultatelor
previziunii.
Începem cu identificarea unei selecții de obiective care inițiază în
mod obișnuit procesele de previziune. Referitor la acest subiect, există un
acord semnificativ între diferite resurse. De exemplu, EFP în ghidul
ForLearn identifică patru obiective posibile pe care le poate avea procesul
de foresight:
1. Informarea deciziilor luate de către actorii cheie într-un mod mai
conștient referitoare la evoluțiile pe termen lung și la modul în care
acestea pot interacționa cu deciziile politice actuale. Aceasta poate
include colectarea de informații cu privire la posibile evoluții pe termen
lung și modul în care acestea pot interacționa cu deciziile politice luate în
prezent sau furnizarea de semnale de alarmă cu privire viitoarele riscuri
și oportunități.
2. Construirea de rețele care reunesc oameni din diferite sectoare și instituții
implicate pentru modelarea viitorului cu privire la un anumit subiect.
Aceasta îi poate sprijini să înțeleagă mai bine provocările și oportunitățile
cu care se pot confrunta și strategiile și obiectivele pe care le-ar putea
urmări alții.
3. Dezvoltarea capacității de anticipare la nivel regional/sectorial și
dezvoltarea unei culturi a „foresight-ului”.
10

4. Construirea viziunilor strategice și crearea unui simț comun de
angajament față de aceste viziuni în rândul stakeholderilor. Foresight-ul
este un proces mai mult decât este un studiu academic, iar implicarea și
mobilizarea actorilor regionali este unul dintre factorii cheie de succes.
European Trening Foundation (ETF) (2014) pe de altă parte,
identifică cinci obiective ale foresightului care se regăsesc printre cele
amintite anterior și anume:
- efectuarea unei analize strategice globale a unui sistem național,
regional sau sectorial;
- identificarea priorităților pentru acțiuni inovatoare pe mai multe
niveluri;
- construirea de viziuni comune între actori sociali și stakeholderi;
- luarea deciziilor într-un mod mai robust prin explorarea
scenariilor sau printr-o expertiză mai largă;
- creșterea probabilității de consens prin implicarea mai multor
stakeholderi prin intermediul elementelor participative.
Concluzionând, un set de obiective generale care le sintetizează pe
cele amintite anterior pot fi cele identificate de Cagnin și Scapolo (2007) și
anume (1) crearea viziunilor și/sau setarea priorităților; (2) sisteme mai bine
conectate; (3) dezvoltarea unei „culturi foresight”.
2.1. Posibile rezultate ale exercițiului de foresight
Obiectivele și rezultatele sau impactul unui proces de foresight sunt
în mod ideal puternic conectate. Cagnin și Scapolo (2007) prezintă unele
dintre cele mai comune rezultate ale exercițiilor de foresight:
- Stabilirea direcțiilor generale de inovare și cercetare;
- Informarea priorităților de finanțare și investiții;
- Înțelegerea în profunzime și schimbarea mentalităților;
- Creșterea încrederii între participanți;
- Sprijinirea colaborării în afara granițelor administrative și
epistemice;
- Evidențierea oportunităților interdisciplinare;
- Construirea de rețele și consolidarea comunităților;
- Oferirea de informații anticipative actorilor implicați în sistem;
11

-

Construirea de viziuni de viitor;
Informarea politicilor și dezbaterilor publice;
Creșterea implicării actorilor din cadrul sistemului în procesul de
luare a deciziei;
- Îmbunătățirea implementării politicilor prin implicarea în procesul
de luare a deciziei;
Conform Comisiei Europene (2009) cele mai frecvente rezultate ale
proiectelor sau exercițiilor de foresight sunt recomandările de politici,
analiza tendințelor, scenarii, prioritățile de cercetare, tehnologiile cheie,
prognoze și cartografierea tehnologiilor.
2.2. Realizarea unui exercițiu de foresight
Ghidul Forlearn (EFP) definește procesul de foresight în raport cu 7
etape generale: evaluarea fezabilității, parametrizarea, definirea scopului,
organizare, metodologie, management și evaluare.
1. Evaluarea fezabilității este etapa în care se analizează contextul
în care se va desfășura exercițiul de foresight, precum și
evaluarea impactului pe care ar putea să îl aibă asupra sistemului
(fie țara, regiunea, sistemul de cercetare și inovare etc.). Această
etapă conduce la o decizie formală și comună privind
coordonarea și sponsorizarea proiectului (EFP).
2. Parametrizarea este în mod general etapa de design al
procesului de foresight. În această etapă se analizează
eventualele consecințe și rezultate luând în calcul contextul și
resursele disponibile și astfel se începe abordarea următoarelor
aspecte: obiectivele urmărite, cui i se adresează demersul,
rezultatele așteptate, abordarea, orizontul de timp și intervalul
când se va desfășura procesul (EFP).
3. Definirea scopului este etapa în care se definește ceea ce o să
urmărească exercițiul de foresight. Astfel se aleg subiectele care
o să fie tratate în exercițiu și se definește perspectiva care o să fie
folosită pentru a atinge aceste subiecte. La finalul exercițiului
vor fi definite subiectele, aspectele esențiale ale proiectului și
perspectiva în designul exercițiului (EFP)
12

4.

Organizarea este etapa în care se decide structura actorilor
implicați în proiect, inclusiv actorii care vor oferi feed-back.
Astfel se hotărăște modul în care o să fie gestionat timpul,
experții, participanții, tipul comunicării și rolul fiecăruia în
proiect (EFP).
5. Metodologia include alegerea metodei/metodelor potrivite
pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în etapele anterioare.
Astfel, partenerii și stakeholderii implicați decid asupra metodei
având în vedere următoarele funcții: diagnoza (unde suntem),
prognoză (ce ar putea să se întâmple) și recomandări (ce ar trebui
să se facă în viitor) (EFP).
6. Managementul este etapa când designul proiectului este deja
finalizat și se gestionează procesul, timpul, resursele, participanții, comunicarea, promovarea precum și eventualele
provocări care ar putea să apară (EFP). Un alt aspect important
în această etapă este învățarea.
7. Rezultatele proiectului, fie ele tangibile, fie intangibile sunt
definite și sunt relaționate cu alți actori discutându-se utilitatea
acestora (EFP). Pe de altă parte, se diseminează rezultatele și se
evaluează eficacitatea exercițiului.
Similar, ETF (2014) a formulat un cadru comun pentru a fi utilizat în
exerciții la nivel de țară format din 4 faze și o serie de pași de urmat:
 Etapa pre-foresight include (1) definirea scopului și pregătirea
exercițiului și (2) analiza preliminară a documentelor de
referință;
 Etapa a doua, intitulată angajament (engamenent) include (1)
recrutarea suportului politic și tehnic, cât și a resurselor și (2)
recrutarea stakeholderilor relevanți pentru exercițiu;
 Procesul propriu-zis de foresight include (1) formarea echipei,
(2) analizarea tendințelor și construirea scenariilor, (3)
concentrarea pe capacitățile sectoriale (nevoile principale
referitoare la consolidarea capacităților strategice) și (3)
construirea viziunilor;
 Etapa de follow-up include (1) prezentarea formală a
rezultatelor către factorii de decizie, (2) implementarea
exercițiului într-un plan la nivel înalt, (3) comunicarea
13

rezultatelor publicului larg și (4) construirea viitorului bazat pe
exercițiul de foresight.
Pentru prezentul studiu de previziune, urmăm abordările generale
descrise de EFP și ETF. În primul rând, în faza de previziune, am evaluat
fezabilitatea diverselor abordări, am definit obiectivele, am organizat
resursele și am selectat metodologia. Presupunând provocările semnificative
ale anticipării viitorului, luăm în considerare alte studii relevante de
previziune, prin analiza rezultatelor și încorporarea acestora în viziunea
noastră. Astfel, studiul începe cu o scanare a macro-tendințelor la nivel
internațional și a evoluțiilor viitoare pe piața muncii, așa cum au fost
identificate de cele mai importante studii orientate spre viitor în acest
domeniu. În etapa următoare, ne imaginăm modul cum va arăta educația
terțiară în viitor. În urma acestei scanări a orizontului, folosim o metodă de
cercetare participativă (panel cu experți) pentru a colecta feedbackul
referitor la factorii de influență și pentru a construi scenarii privind
evoluțiile viitoare. Astfel, acest studiu integrează dovezi privind tendințele
viitoare și viziunea factorilor interesați referitoare la diverse scenarii.
2.3. Tipuri de metode foresight
Categorisirea metodelor foresight se poate face în funcție de mai
multe criterii, astfel în literatura de specialitate se disting 3 tipuri de
clasificări ale metodelor foresight. Una dintre distincții se face între
metodele normative și metodele exploratorii (Bakule et al, 2016, ETF, 2014,
UNIDO, 2005). Metodele exploratorii se referă la metodele care utilizează
prezentul ca o categorie de referință (UNIDO, 2005, Bakule et al, 2016),
pornind de la întrebări precum „Ce s-ar întâmpla dacă?” Cele mai utilizate
tehnici sunt analiza trendurilor, evaluarea impactului, studiu Delphi precum
și modelarea. Pe de altă parte, metodele normative au ca punct de început un
anumit scenariu sau mai multe scenarii de viitor dezirabile (UNIDO, 2005).
Astfel, metodele normative răspund la întrebarea ”Cum putem ajunge în
punctul pe care ni-l dorim?”.
O altă distincție se face între metodele cantitative, calitative
(UNIDO, 2005), câteodată incluzându-se o a treia categorie de metode
semi-cantitative sau chiar o categorie de alte metode (Comisia Europeană,
14

2009, Bakule et al, 2016). Metodele cantitative se sprijină puternic pe
reprezentări numerice (UNIDO, 2005). Conform Comisiei Europene (2009)
din această categorie fac parte analizele bibliometrice, modelările, simulările
și extrapolarea trendurilor. Metodele calitative se sprijină pe variabile ce nu
pot fi capturate prin indicatori în analizele cantitative. Din această categorie
fac parte backcasting, brainstormingul, paneluri cu cetățenii (citizen panels),
paneluri cu experți, scanarea mediului (environmental scanning),
workshopuri privind viitorul, simulări prin joc, interviuri, analiza literaturii
de specialitate, analiză morfologică, chestionare și sondaje, scenarii și
analiza SWOT (Comisia Europeană, 2009). Metodele semicantitative sunt
cele prin care se elaborează viziuni și priorități prin cunoașterea deja pusă la
dispoziție prin intermediul statisticilor oficiale sau al publicațiilor privind
descoperirile și evoluțiile (UNIDO, 2005).
Conform ETF (2014) foresightul se mai poate distinge în funcție de
rezultatul final, accentul fiind pus pe (1) proces ca rezultat final sau pe (2)
produs ca rezultat final (ETF, 2014). Totodată, aceștia clasifică exercițiile de
foresight după funcția de bază, diferențiind între demersuri care sprijină (1)
consolidarea capacității și demersuri care sprijină (2) construirea și
implementarea politicilor. Și nu în ultimul rând, ETF (2014) distinge între
exerciții de foresight (1) continue/în curs de desfășurare și proiecte
discrete/unice.
Conform unei analize a Comisiei Europene (2009) cele mai utilizate
metode de foresight sunt penelurile cu experți, analiza literaturii, explorarea
trendurilor și a mega-trendurilor.
2.4. Cele mai utilizate metode în foresight
Metoda Dephi, panelul cu experți, scenariile, analiza literaturii și a
statisticilor, brainstormingul sunt printre cele mai utilizate metode în
anticiparea competențelor (Bakule et al, 2016). Pe lângă acestea, autorii
prezintă metode care pot fi utile în exercițiile foresight precum analiza
SWOT, focus grupul, backcasting, scanarea orizontului, analiza comparativa
a impactului, roadmapping și analiza morfologică.
 Analiza literaturii și a statisticilor este în general utilizată la
începutul proiectului de foresight și are ca scop explorarea
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trendurilor, evoluțiilor, ideilor dintr-o multitudine de surse
(Bakule et al, 2016). Conform Bakule et al (2016) printre
principalele avantaje ale acestei metode se regăsește faptul că
furnizează o înțelegere în profunzime a cunoașterii existente și
este, totodată, o metodă care nu generează costuri ridicate;
Analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and
threats) este o metodă care identifică factorii interni, în termeni
de puncte tari și puncte slabe și factorii externi, în termeni de
oportunități și amenințări. Conform EFP (s.a), principalele
avantaje ale acestei metode sunt claritatea și flexibilitatea și faptul
că poate identifica diferite perspective;
Brainstormingul este o metodă creativă și interactivă de generare
de idei noi într-un anumit domeniu de interes (Comisia
Europeană, 2009). Această metodă ajută la atingerea unui consens
fără a incita conflicte. Printre avantajele acestei metode se numără
faptul că încurajează creativitatea, reduce conflictele și poate
genera noi idei;
Focus grupul este o metodă calitativă de cercetare care poate
ajuta la generarea unor noi idei încurajând gândirea în cadrul unui
grup (Bakule et al, 2016);
Panelurile cu experți sunt formate din experți care discută și
analizează un anumit subiect de interes (Comisia Europeană,
2009). Principalele avantaje ale acestei metode sunt perspectiva
largă pe care o oferă, feedbackul rapid, opiniile convergente și
divergente și faptul că încurajează implicarea activă (Bakule et al,
2016);
Metoda Delphi este formată dintr-un sondaj efectuat în două sau
mai multe runde și permite în a doua rundă revizuirea evaluărilor
inițiale, totodată în cadrul acestor runde răspunsurile sunt
anonime (UNIDO, 2005). Conform lui Bakule et al. (2016) unul
dintre principalele avantaje ale acestei metode este faptul că aduce
în același loc un număr mare de experți.
Scanarea orizontului (Horizon scanning) reprezintă examinarea
sistematică a potențialelor amenințări, oportunități și evoluții
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posibile viitoare; acestea explorează probleme noi și neașteptate,
precum și probleme sau tendințe cunoscute (ETF, 2014). Acesta
este un proces structurat de strângere de evidențe bazat în
principal pe cercetare și opinii ale experților (Bakule et al., 2016)
Construirea de scenarii este un instrument de analiză a
politicilor care ajută la descrierea unui set posibil de condiții
viitoare (EFP, s.a). Acestea sprijină luarea deciziilor în prezent.
Analiza comparativă de impact este denumirea generală dată
unei familii de tehnici proiectate pentru a evalua modificările
probabilității de apariție a unui set dat de evenimente care rezultă
din apariția actuală a unuia dintre acestea.
Backcasting pornește de la un viitor dezirabil unde trebuie
definite condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a ajunge la acesta
în termeni de evenimente, decizii și acțiuni, politici și programe
necesare pentru a conecta viitorul de prezent (Bakule et al, 2016)
Analiza morfologică este o metodă normativă, care începe cu
nevoile sau obiectivele viitoare și apoi încearcă să identifice
circumstanțele, acțiunile, tehnologiile necesare pentru a ajunge la
acestea (EFP, s.a). Unul dintre avantajele acestei metode este că
poate descoperi noi relații care în general pot să nu fie evidente la
o primă analiză (Bakule et al., 2016);
Roadmapping este un instrument normativ care poate reprezenta
pașii spre atingerea unei stări finale dorite sau preferate (ETF,
2014). Unul dintre avantajele acestuia este reprezentarea grafică și
faptul că poate ajuta la identificarea elementelor cheie dintr-un
sistem complex (Bakule et al., 2016).

2.5. Selecția metodei
Selectarea metodei de foresight ar trebui să țină cont de următoarele,
conform UNIDO (2005):
- Resurse (timp și bani);
- Gradul de implicare a experților sau stakeholderilor în exercițiul
foresight;
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Compatibilizarea metodei alese cu alte metode, astfel încât să existe
complementaritate între rezultatele folosite de acestea (triangulare);
- Rezultatele dorite (în funcție de orientarea către produs sau proces);
- Disponibilitatea datelor cantitative sau calitative;
- Competența metodologică (experiența cercetătorului cu anumite
metode).
Pe de altă parte, ETF (2014) recomandă alegerea metodelor în
funcție de scopul exercițiului de foresight, contextul activității în care acesta
este aplicat și resurse. În funcție de scopul exercițiului, aceștia recomandă
următoarele:
- Atunci când accentul se pune mai mult pe dezvoltarea unei culturi de
foresight și pe reflecție privind scenariile viitoare, exercițiul poate fi
de tip exploratoriu, implicând stakeholderii în dezvoltarea de
scenarii alternative.
- În cazul în care scopul exercițiului este acela de a produce o viziune,
este necesar un tip de metodă de foresight mai normativă în care
eforturile să se concentreze pe definirea unui scenariu de succes sau
a unei viziuni așteptate.
În funcție de contextul în care se aplică exercițiul de foresight, ETF
(2014) recomandă:
- Atunci când stakeholderii sunt familiarizați cu problemele existente
și sunt dispuși să se implice să dezvolte un scenariu de succes, ar
trebui să se opteze către o metodă normativă, mai ales când se
urmărește recomandarea de politici;
- Atunci când stakeholderii trebuie să se familiarizeze cu probleme și
cu abordările privind analiza viitoarelor scenarii este recomandată o
abordare exploratorie.
Această prezentare generală oferă informații despre propria noastră
decizie atunci când abordăm studiul prezent de previziune. Aici, ne uităm în
special la analiza unei varietăți de rapoarte și cercetări referitoare, în primul
rând, la tendințele și evoluțiile preconizate ale pieței forței de muncă și, în al
doilea rând, la viitorul învățământului terțiar. Aceasta este urmată de
feedback colectat de la diverși actori.
Pentru scopurile studiului de față, principalele metode aplicate
pentru realizarea studiului de previziune privind piața muncii în domeniul
-
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producției și transferului de cunoaștere pentru orizontul anului 2030 sunt
următoarele:
 Analiza literaturii și a statisticilor și Scanarea orizontului – pentru a
identifica macro-tendințe la nivel internațional și evoluții viitoare pe
piața muncii, referitoare în special la producția și transferul de
cunoaștere;
 Analiza morfologică – pentru a identifica oportunitățile și
vulnerabilitățile existente pe piața muncii din România, în mediul de
afaceri, precum și în sistemul educațional în vederea identificării
schimbărilor necesare care să răspundă nevoilor viitoare ale pieței
muncii.
 Construirea de scenarii pe baza datelor colectate de la un panel cu
experți referitoare la evoluțiile viitoare la nivel global și în
economiile emergente, cu accent pe România.
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3. MACRO-TENDINȚE LA NIVEL INTERNAȚIONAL ȘI
EVOLUȚII VIITOARE PE PIAȚA MUNCII, PRIVIRE
SPECIALĂ ASUPRA PRODUCȚIEI ȘI
TRANSFERULUI DE CUNOAȘTERE

În acest capitol analizăm tendințele internaționale pe piața muncii
referitoare la producția și transferul de cunoaștere în dinamică. Multe aspecte
din mediul socio-economic global indică faptul că suntem într-un punct cu
tranziții semnificative, uneori catalogate drept a 4-a revoluție industrială, cu
referire de exemplu, la evoluțiile în inteligența artificială (AI), internetul
lucrurilor (IoT), robotică și chiar biogenetică. Aceste evoluții relevă toate
semnele că au capacitatea de a transforma esența societăților, inclusiv a
mediului de afaceri și pieței muncii.
În acest capitol vom discuta despre impactul macro-tendințelor
socio-economice, în special din diverse perspective. Dar toate conectate la
viitorul locurilor de muncă și al pieței muncii. Începem cu triunghiul
cunoașterii referitor la cercetare, educație și inovare, apoi vom aborda aspecte
specifice referitoare la piața muncii. În primul rând, dintr-o perspectivă
globală, și după aceea mai mult concentrată pe piața muncii din Europa. În
cea de-a patra secțiune a capitolului, restrângem accentul pentru a aborda
cerințele dinamice de competențe din România pe baza tendințelor globale.
Apoi, discutăm rolul inovării în dezvoltarea economică și socială,
concentrându-ne pe producerea și transferul de cunoaștere. Următoarele
secțiuni abordează subiectul lacunelor de inovare, analizând performanța
României în comparație cu Islanda și alți indicatori.
3.1. Triunghiul cunoașterii – cercetare, educație, inovare
Borch et al. (2015) au studiat modul în care sistemul de cunoaștere
poate evolua până în anul 2050 în Europa. Studiul reflectă tendințele actuale
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și articulează scenarii care ar putea să sprijine viitoarele politici europene pe
termen mediu și lung. Totodată, prin acest raport autorii au încercat să
contribuie la discuțiile actuale despre modul în care cercetarea și inovarea
pot contribui la o economie mai puternică și o societate mai bună.
La baza acestui raport au stat proiecte de tip previziune (foresight)
realizate în trecut de Comisia Europeană (Forward Visions on the European
Research Area – VERA și Research and Innovation Futures 2030) și
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind educația
terțiară (Higher Education to 2030) în contextul globalizării (Higher
Education to 2030, Volume 2, Globalization) și al schimbărilor demografice
(Higher Education to 2030 (Vol. 1): Demography), precum și discuții cu
experți și stakeholderi din alte domenii. Autorii au formulat două scenarii:
unul de succes și unul în care Europa ratează anumite oportunități.
Scenariile acestora reprezintă proiecții narative bazate pe viziunile
experților.
Unul dintre conceptele care stau la baza lucrării este acela de
„triunghi al cunoașterii” format din componentele cercetare, educație și
inovare. Componenta de cercetare este evidențiată de autori prin capacitatea
de cercetare a unei stat (Figura 1). Conform acestora, structura sistemelor de
cercetare este diferită între țări, în unele țări ale Uniunii Europene
ministerele structurează modul în care sunt administrate granturile pentru
cercetare, acestea având o structură de „sus în jos” (sau „top down”), iar în
alte țări există o structură de „jos în sus” (sau „bottom-up”) cu sisteme de
granturi „peer-reviewed” administrate de consilii independente de cercetare
(Borch et al, 2015). Totodată, există diferențe importante între țările din
Europa și pentru fondurile acordate cercetării și dezvoltării.
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Figura 1 Cheltuieli pentru cercetare în anul 2011 în UE (% din PIB)
Sursa: Borch et al (2015) în The Knowledge Future: Intelligent policy choices for Europe
2050. Report by an expert group on Foresight on Key Long-term Transformations of
European systems: Research, Innovation and Higher Education, pag. 15

Pe de altă parte, conform autorilor, în ultimii ani universitățile au
început să joace un rol din ce în ce mai important în cercetare în anumite
țări. Sistemul educațional reprezintă componenta educațională. La fel ca și
în cazul sistemului de cercetare, sistemele educaționale din țările din Europa
sunt diverse. Atât structura, cât și finanțarea sunt diferite de la țară la țară.
Conform autorilor, în ultimii ani educația a devenit din ce în ce mai
globalizată, astfel că din ce în ce mai mulți studenți și profesori, atât din
cadrul Europei, cât și din afara ei participă la programe de mobilitate.
Totodată, educația a devenit din ce în ce mai bine conectată cu piața muncii
și cu mediul corporatist ajutând la certificarea competențelor pentru angajați
și participând la recrutarea și instruirea acestora. Autorii descriu
universitățile ca fiind centrul sistemului de cunoaștere.
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Figura 2 Distribuția studenților în mobilitate de studii în funcție de regiunea
de origine în anul 2018
Sursa de date:: Eurostat (online data code: educ_uoe_mobs02)

Ultima componentă, inovarea este mai diversă față de primele două
componente, mare parte din aceasta găsindu-se în zona afacerilor. Inovarea
este mutată de la nivel local la nivel multinațional, diverși noi actori
începând să inoveze (precum micro-companii, fundații, crowdsourced
ventures ș.a.) (Borch et al, 2015). Totodată, conform autorilor, conceptul de
„open innovation” a devenit din ce în ce mai important în ultimii ani.

Figura 3 Inovarea în Europa în anul 2020
Sursa: https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/eis2020_leader_map-01.png
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Raportul evidențiază importanța mixului între sistemul de educație,
antreprenoriat și sistemul de cercetare. Totodată, în ceea ce privește
inovarea, se recomandă dezvoltarea performanței, eliminarea decalajelor de
inovare dintre țări și reducerea disparităților de performanță între regiuni;
aceste schimbări ar putea include un mix de politici europene, regionale și
naționale. Borch et al (2015) afirmă faptul că recalificarea, îmbunătățirea
competențelor și alte forme flexibile de formare profesională larg răspândite
o să fie obligatorii/vitale în viitor. Totodată, conform acestora, universitățile
vor fi obligate să ofere competențele necesare pentru intrarea pe o piață a
muncii semi-automatizată, în continuă schimbare.
Conform Borch et al (2015), mega-tendințele care influențează
sistemul de cunoaștere includ globalizarea, accelerarea schimbărilor
tehnologice și a schimbărilor demografice. Globalizarea influențează
procesul de inovare, acesta mutându-se de la nivel local la nivel global prin
intermediul rețelelor de persoane și organizații. Educația este de asemenea
influențată de procesul de globalizare, universitățile devenind spații
multiculturale (Borch et al, 2015). Schimbările demografice, precum
urbanizarea, vor deveni din ce în ce mai puternice și vor juca un rol
important în investițiile în cercetare, inovare și în educație terțiară.
Dinamica de gen se va schimba până în 2050 cu din ce în ce mai multe
femei intrând în domeniul cercetării și al tehnologiei. Totodată, stilurile de
viață se vor schimba (Borch et al, 2015).
Schimbările în tehnologie sunt facilitate în sine de tehnologie prin
data-sharing, open science, iar dezvoltarea unor noi tehnologii ar putea
influența procesul educațional prin dezvoltarea curriculei personalizate, dar
ar putea duce și la creșterea popularității jocurilor și a software-urilor de tip
educațional (Borch et al, 2015).
OECD (2017) discută de asemenea despre influența acestor mega
tendințe asupra pieței muncii. Se subliniază faptul că globalizarea,
schimbările demografice și progresul tehnologic împreună cu alte schimbări
ale valorilor și preferințelor vor modifica natura muncii așa cum o știm în
prezent, afectând cantitatea, calitatea locurilor de muncă disponibile,
precum și accesul indivizilor la aceste locuri de muncă.
Așa cum s-a menționat, Borch et al. (2015) prezintă două scenarii
referitoare la viitorul Europei în 2050 în contextul mega-tendințelor
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prezente și în funcție de succesul oamenilor de pe continent de a face față
provocărilor și a utiliza oportunitățile oferite. Primul scenariu propus de
Borch et al. (2015) pentru anul 2050 descrie un continent de succes, care a
fost capabil să se adapteze și să utilizeze oportunitățile, și include
următoarele aspecte:
- Europa și economia bazată pe cunoaștere sunt competitive pe piața
globală;
- Tensiunile sociale se diminuează iar dezvoltarea socială și
tehnologică bazată pe cunoaștere crește, în timp ce cunoașterea
bazată pe modelul triunghiului cunoașterii este modelul principal
utilizat;
- Țările din Europa colaborează pentru a taxa multinaționalele
coordonând în acest fel dezvoltarea la nivel regional, educând de
asemenea și cetățenii;
- Reglementările din legislație mobilizează din ce în ce mai mult
capitalul privat pentru cercetare, educație și inovare;
- Parteneriat între marile universități și instituțiile regionale;
- Există o cerere din ce în ce mai mare pentru educație continuă;
- Există module de cursuri comune într-un cluster de universități,
cursuri online, bazate pe inteligență artificială, iar specializările sunt
oferite atât de instituții publice cât și de cele private;
- Există „Open innovation”, iar disparitățile dintre regiuni dispar.
Al doilea scenariu propus pentru 2050 este mai puțin optimist și
arată o Europă în declin. Acesta include următoarele aspecte:
- Capacitatea de inovare, educare și cercetare este în declin în Europa;
- Europa este împărțită în regiuni bogate și regiuni sărace cu o minimă
coordonare, putând fi descrisă de fragmentare puternică;
- Universitățile și laboratoarele depind puternic de resursele private;
- Doar câteva universități domină;
- Multe universități din regiuni sărace fuzionează;
- Puține companii europene ajung să domine piețele internaționale;
- Valorile europene de libertate individuală, egalitate și securitate
socială încep să se destrame din ce în ce mai mult.
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Conform lui Borch et al (2015), principiile care pot sprijini
dezvoltarea Europei și o pot îndrepta spre o Europă similară primului
scenariu propus sunt:
1) Un sistem de cunoaștere deschis (open knowledge);
2) Flexibilitate și experimentare pentru a putea inova;
3) Cooperare la nivel european.
După cum am menționat anterior, OECD (2017) a avut în vedere
aceleași mega-tendințe menționate și în lucrarea lui Borch et al (2015).
Aceștia sunt de părere că aceste tendințe ar putea duce la apariția unor noi
locuri de muncă, dar și la o flexibilizare și mai mare a muncii (cu ajutorul
noilor tehnologii) în care angajații ar putea avea mai multe de spus despre
cum să lucreze, unde să lucreze, pentru cine să lucreze și cât de mult să
lucreze, sprijinind astfel grupuri slab reprezentate pe piața muncii precum
seniori, persoane cu dizabilități și femei (OECD, 2017). Totodată, aceștia
remarcă și efectele negative pe care ar putea să le aibă precum șomajul
ridicat sau dispariția unor locuri de muncă (OECD, 2017). Pe de altă parte
aceștia propun tipuri de măsuri care ar putea răspunde la viitoarele
schimbări provocate de globalizare, dezvoltarea tehnologică și schimbările
demografice:
- Pregătirea tinerilor pentru viitoarele tipuri de locuri de muncă prin
dezvoltarea competențelor acestora pentru a-i ajuta la viitorul loc de
muncă puternic tehnologizat și într-o continuă schimbare;
- Reproiectarea instituțiilor de pe piața muncii (salariu minim,
protecția ocupării forței de muncă, reglementări privind sănătatea și
siguranța);
- Regândirea sistemelor de securitate socială prin construirea sau
adaptarea unor noi forme de angajare;
- Consolidarea cadrelor de activare;
- Promovarea unor noi forme de dialog social care să permită apariția
unor soluții adaptate la noi provocări la nivel de firmă, consolidând
în același timp vocea acelor lucrători care lucrează tot mai
independent și separați de distanță, limbă și context legal (OECD,
2017).
Lamy et al (2017) au adăugat într-o publicație recentă comentarii
relevante referitoare la calea către un viitor european de succes. Autorii au
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urmărit formularea de viziuni și recomandări care să sprijine impactul
viitoarelor programe ale Uniunii Europene de cercetare și inovare, în special
ca răspuns și pe baza viitoarelor mega-tendințe. Recomandările formulate de
autori s-au bazat în primul rând pe dezbateri între membrii grupului. În al
doilea rând, recomandările au fost formulate folosind evaluarea proiectului
Orizont 2020 (Horizon 2020), documente și rapoarte ale Comisiei Europene,
precum și opiniile și informațiile stakeholderilor implicați în evaluarea
preliminară a proiectului Orizont 2020. Principalul mesaj al acestora este că
investirea în cercetare și inovare este esențială pentru dezvoltarea Uniunii
Europene și a țărilor membre. Lamy et al (2017) au formulat următoarele 11
recomandări pentru dezvoltarea viitoarelor programe europene de cercetare
și inovare:
 Prioritizarea cercetării și inovării în bugetele naționale – pentru a
stimula colaborarea și competiția transnațională în Europa, se
recomandă dublarea bugetului total pentru viitoarele programe de
cercetare și inovare, precum și o creștere a investițiilor pentru
cercetare și inovare la nivel național;
 Construirea unei politici de inovare care să creeze noi piețe – ca prim
pas, se recomandă ca definirea inovației să includă și să valorifice
orice tip de cunoaștere (tehnologică, bazată pe un model de business,
pe finanțare, pe guvernanță, pe reglementări și socială), mai exact se
recomandă consolidarea tuturor tipurilor de ecosisteme de cercetare,
inovare, guvernare. Pe de altă parte, se recomandă promovarea și
investirea ideilor inovative cu potențial rapid de creștere prin
intermediul unui organism intitulat Consiliul European de Inovare
(European Innovation Council);
 Educație pentru viitor și investirea în oameni care pot conduce la
schimbare – se recomandă modernizarea universităților,
recompensarea și oferirea de resurse pentru educație și formare
pentru a sprijini creativitatea și inovarea;
 Proiectarea programului de cercetare și inovare al Uniunii Europene
pentru a avea un impact mai mare – cei trei piloni care au sprijinit
programul Orizont 2020 – comunitatea științifică pentru excelență în
cercetare, industrie pentru leadership în industrie și societate pentru a
adresa viitoarele provocări sociale – să fie în viitoarele programe
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axați pe scop și impact; totodată se recomandă ajutarea mai precisă a
sistemului de evaluare a programelor precum și creșterea
flexibilității;
 Adoptarea unei abordări orientată către o misiune, concentrată pe
impact care să adreseze provocările globale - stabilirea unei misiuni
de cercetare și inovare care să abordeze provocările globale curente,
care să fie ușor de comunicat și care poate să mobilizeze cercetătorii,
inovatorii și alți stakeholderi în a le realiza (atât cei din sectorul
public, cât și cei din mediul privat);
 Raționalizarea sistemului de finanțare a UE și armonizarea mai
puternică cu fondurile structurale – reducerea numărului de scheme
de finanțare și instrumente de finanțare în cercetare și transformarea
celor rămase astfel încât să se consolideze reciproc și să se
armonizeze cu alte programe;
 Simplificare – simplificarea proceselor incluse în program, crearea
celui mai atractiv sistem de finanțare în cercetare și dezvoltare din
lume, punând un accent mai mare pe impact decât pe proces;
 Mobilizarea și implicarea cetățenilor – să se pună accentul mai mult
pe co-creare și co-design prin implicarea cetățenilor în aceste
procese;
 Alinierea mai bună a investițiilor de cercetare ale UE cu cele
naționale – asigurarea alinierii dintre sistemele UE și sistemele
naționale de cercetare și dezvoltare pentru a îndeplini misiunile
Uniunii Europene;
 Cooperarea internațională în cercetare și dezvoltare să devină o
marcă a cercetării și inovării din Europa – transformarea
programului de cercetare și inovare într-un program deschis și
pentru alte state (ex: Canada, Australia, Regatul Unit al Marii
Britanii și al Irlandei de Nord) pe baza unei cofinanțări reciproce sau
acces către finanțare în țara parteneră;
 Captarea și comunicarea mai bună a impactului – să se facă un
brand din cercetarea și inovarea din Europa și să se asigure
comunicarea pe scară largă a rezultatelor și a impactului acesteia.
Al treilea studiu din această secțiune se bazează pe analizele
realizate de European Training Foundation (2019) referitoare la impactul
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evoluțiilor globale și mega-tendințelor asupra cererii de competențe în țările
partenere ale ETF și implicațiile reformelor politice pentru gestionarea
tranzițiilor sistemelor de educație, formare și învățare continuă în viitor.
Studiul se bazează pe o analiză a literaturii de specialitate existente, pe
datele naționale asigurate de experți, precum și pe discuțiile cu experți
naționali. Cadrul analitic al acestui studiu a beneficiat de o abordare de tip
foresight în patru pași, ilustrată în Figura 4.

Figura 4 Cadrul analitic de previziune pentru analizarea muncii, pieței muncii
și competențelor
Sursa: European Training Foundation (ETF). (2019). The future of work and skills in ETF
partner countries: ETF issues paper, pag. 9 (traducere)

Primul pas din acest cadru analitic a fost analiza tendințelor globale,
la nivel general și analizarea impactului acestora asupra economiilor,
locurilor de muncă și ocupării forței de muncă. Tendințele globale
identificate sunt:
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1. schimbările demografice – conform autorilor pot duce la urbanizarea
anumitor zone, însă acestea pot influența și apariția mai multor locuri
de muncă în anumite domenii precum sănătate, asistență socială și
educație.
2. migrația, mobilitatea și exodul creierelor/intelectualilor (sau
brain-drain) – migrația și mobilitatea pot duce la fenomenul de
brain-drain și brian-gain; autorii subliniază importanța educației în
acest context, deoarece pregătește multe persoane să învețe și să
lucreze în afara țării;
3. digitalizarea, inteligența artificială și automatizarea – digitalizarea
influențează din ce în ce mai mult piața globală și dinamica
cunoașterii, inovării și educației; astfel este importantă dezvoltarea
competențelor și facilitarea mobilității lucrătorilor cât și generarea de
inovații pentru a crea noi locuri de muncă; pe de altă parte este
necesară reforma în educație, în învățământul profesional și tehnic și
în sistemele de învățare pe tot parcursul vieții pentru a include noile
tehnologii existente ;
4. schimbările climatice și diminuarea resurselor naturale - acestea
influențează multe state să creeze strategii pentru o economie mai
sustenabilă, existând pe de altă parte și efecte negative precum
foametea sau migrația;
5. instabilitatea și riscurile politice – inegalitatea, polarizarea socială și
politică sunt asociate cu riscurile economice și cu foarte puține
schimbări tehnologice.
Al doilea pas este o analiză aprofundată a impactului tendințelor
globale asupra structurii locurilor de muncă și ocupării forței de muncă, a
piețelor muncii și a compoziției competențelor și abilităților, astfel încât
oferta să corespundă cererii (European Training Foundation, 2019).
Impactul digitalizării asupra naturii muncii și a locurilor de muncă se poate
observa în primul rând la nivelul locurilor de muncă cu sarcini rutiniere,
afectând în primul rând persoanele cu nivel de educație scăzut (ETF, 2019).
Un alt impact al digitalizării ar putea fi schimbarea modelului locurilor de
muncă într-un model bazat pe sarcini, asemănător modelelor de afaceri
emergente ale platformelor digitale Uber, Airbnb și Amazon, care reunește
clienții și vânzătorii în același loc, în mod spontan. Automatizarea și
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robotizarea pot avea două tipuri de efecte asupra ocupării forței de muncă pe
care autorii le menționează: un efect de capitalizare (prin care ocuparea
crește în anumite domenii pentru că se creează noi locuri de muncă) și un
efect distructiv (unele locuri de muncă sunt înlocuite de tehnologie). Pe de
altă parte autorii subliniază importanța previziunilor (foresights),
prognozelor (forecasts) și proiecțiilor (projections) ale viitoarelor tendințe
ale competențelor și ocupațiilor (ETF, 2019).
Al treilea pas a inclus identificarea schimbărilor necesare în
educație, în învățământul profesional și tehnic (VET) și în sistemele de
învățare pe tot parcursul vieții și modul cum pot fi sprijinite aceste sisteme
de noile tehnologii de învățare și educare (ETF, 2019). Al patrulea pas a fost
explorarea strategiilor și politicilor necesare pentru tranziția muncii și
competențelor către viitor astfel încât obiectivele stabilite să fie atinse și
totodată ce tip de sistem este necesar pentru a monitoriza impactul unor
astfel de strategii și politici în muncă și competențe (ETF, 2019).
Principalele tipuri de recomandări făcute European Training Foundation
(2019) au inclus:
 Anticiparea impactului tendințelor globale asupra economiei, muncii
și competențelor;
 Studierea impactului asupra locurilor de muncă, piețelor muncii și
compoziției ocupaționale;
 Studierea impactului asupra educației, învățământului profesional și
tehnic și asupra sistemelor de învățare pe tot parcursul vieții;
 Introducerea unor strategii și politici pentru muncă și competențe
bine coordonate;
 Monitorizarea impactului strategiilor și politicilor pentru a atinge
obiectivele stabilite;
 Eliminarea inegalităților sociale și garantarea incluziunii pentru toată
lumea.
3.2. Evoluții viitoare ale pieței muncii în lume
În această secțiune vom trece în revistă rezultatele celor mai
relevante studii de anticipare a evoluțiilor pieței muncii pe termen mediu și
lung.
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Studiul “The Long View: Scenarios for the World Economy to 2060”
(Guillemette & Turner, 2018) prezintă evoluția nivelului de trai în țările OECD
pentru un scenariu de bază, dar ilustrează de asemenea cu scenarii
alternative potențialul unor reforme ce pot lumina perspectivele viitoare.
Acest raport publicat de OECD oferă o viziune largă asupra economiei
tuturor statelor din această zonă pe baza unor scenarii diferite pentru
următoarele patru decenii. Unul dintre aspectele importante apărute în
cadrul acestui studiu este legat de îmbătrânirea populației și consecințele
acesteia. Astfel, îmbătrânirea generalizată a populației, fertilitatea din ce în
ce mai redusă și creșterea speranței de viață vor conduce la scăderea
nivelului de trai. Însă, consecințele pot fi prevenite sau reduse dacă se iau
măsuri imediate precum realizarea de reforme ce au potențialul de a
contracara efectele negative.
Astfel, în urma mai multor cercetări efectuate de OECD s-a constatat
că reglementarea pieței produselor influențează productivitatea, investițiile
și performanțele pieței muncii în țara respectivă. În acest context, o reformă
a pieței muncii este de dorit pentru a încuraja creșterea ocupării și o durată
mai lungă a vieții în câmpul muncii, ceea ce ar putea compensa consecințele
apărute din cauza schimbării demografice. Reducerea taxelor și creșterea
beneficiilor familiale vor conduce de asemenea la creșterea ocupării și la o
mai bună integrare a femeilor pe piața muncii. Astfel, aplicarea reformelor
în zona OECD conduce la creșterea nivelului de trai cu 4% la orizontul
anilor 2030 și cu 10% la orizontul anilor 2060, față de scenariul de bază care
nu ia în considerare aplicarea acestora.
O altă reformă necesară este cea de creștere a vârstei de pensionare
în concordanță cu creșterea speranței de viață, ceea ce ar putea crește
PIB-ul și asigura sustenabilitatea sistemului public de pensii. Astfel, multe
state iau în considerare această variantă în anii următori, însă fiecare poate
opta pentru numărul de ani cu care va crește vârsta de pensionare. Deși o
variantă este creșterea cu același număr de ani cu care speranța de viață a
crescut, există țări (ex: Portugalia) care au decis să crească vârsta legală de
pensionare cu două treimi din creșterea speranței de viață pentru ca
persoanele să se poată bucura mai mult și de perioada de pensionare. O
astfel de reformă ar avea un impact important asupra participării populației
în vârstă de 55-74 de ani la ocuparea forței de muncă în următoarele decenii.
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Figura 5 Impactul creșterii vârstelor legale de pensionare în țările OECD cu
cel puțin două treimi din creșterea speranței de viață specifice fiecărei țări
Sursa: Yvan Guillemette & David Turner (2018). The Long View: Scenarios for the World
Economy to 2060, p.31.

Un alt aspect important discutat este inovarea, care este considerată
un factor important ce conduce la creșterea eficienței muncii. Astfel, este
important ca fiecare țară să investească în sectorul de Cercetare, Dezvoltare
și Inovare un procent mai mare din PIB față de momentul prezent deoarece
inovarea poate crește eficiența muncii precum și diseminarea cunoștințelor
în interiorul țării dar și în afara acesteia.
Raportul privind viitorul locurilor de muncă realizat de Forumul
Economic Mondial (2018) furnizează informații specifice cu privire la
impactul viitoarelor tendințe legate de piața muncii (locuri de muncă, nivel
de ocupare, competențe) în perioada 2018-2022.
Cea de-a patra revoluție industrială în interacțiune cu alți factori
socio-economici și demografici creează un mediu perfect pentru schimbări
viitoare majore pe piața muncii, care vor consta în dezvoltarea unor noi
categorii de locuri de muncă precum și în desființarea altora vechi. Astfel,
piața globală a muncii va suferi transformări majore în perioada imediat
următoare, care dacă vor fi realizate cu înțelepciune vor conduce la crearea
și menținerea unor locuri de muncă mai bune și la o calitate ridicată a vieții,
însă dacă vor fi realizate ineficient vor conduce la creșterea decalajelor de
competențe, creșterea inegalităților precum și la o largă polarizare
socio-economică.
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Perioada analizată 2018-2022 este marcată de o creștere semnificativă
a noilor tehnologii, acestea conducând la creșterea afacerilor, crearea de noi
locuri de muncă și creșterea cererii pentru angajați înalt calificați, însă
contribuie și la dispariția unor locuri de muncă în care anumite sarcini devin
învechite sau automatizate. Astfel, până la finalul perioadei analizate se
preconizează că ponderea locurilor de muncă noi va crește de la 16% la 27%
în timp ce cele aflate în declin vor scădea de la 31% la 21%. De asemenea,
în urma unui studiu realizat pe 15 milioane angajați și ulterior extrapolat pe
forța de muncă din firmele mari la nivel global (în afara agriculturii) s-a
estimat că până în anul 2022 vor dispărea 75 milioane locuri de muncă în
timp alte 133 milioane noi locuri de muncă vor fi create. Printre locurile de
muncă pentru care cererea va crește semnificativ se numără: analiști de date,
dezvoltatori de software și aplicații, specialiști în comerț electronic și social
media, specialiști în inteligență artificială și învățare automată, specialiști în
big data, experți în automatizarea proceselor, analiști în securitatea
informațiilor, ingineri de robotică și specialiști în blockchain. De asemenea,
în afara acestor locuri de muncă create și bazate pe ultimele tehnologii
apărute, o creștere semnificativă se așteaptă și pentru: angajați la serviciul
clienți, profesioniști în vânzări și marketing, specialiști în instruire și perfecționare, specialiști în resurse umane, cultură și dezvoltare organizațională
precum și manageri de inovare. Pe de altă parte, printre locurile de muncă
care vor deveni redundante se numără: operatori introducere date, funcționari la contabilitate și salarizare, secretari, auditori, personal bancar, casieri.
Figura 6 prezintă schimbarea estimată a rolurilor stabile, redundante, noi.

Figura 6 Ponderea rolurilor stabile, noi și redundante, 2018 vs. 2022
(proiectat)
Sursa: World Economic Forum (2018). The Future of Jobs Report 2018, p.8.
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Deși reducerea unor sarcini datorită automatizării prin utilizarea
noilor tehnologii poate părea un efect negativ din perspectiva anumitor
angajați, adevăratul efect general al acestui aspect este dat de faptul că
amplifică creșterea competențelor persoanelor respective ce vor fi nevoite să
realizeze sarcini non-rutiniere care implică un nivel mai înalt de competențe
comparativ cu cel de dinaintea automatizării respectivelor sarcini. Astfel,
așa cum a reieșit din studiul efectuat pe angajatori în cadrul acestui raport,
aceștia consideră că doar 58% dintre competențele cerute în prezent vor fi
cerute și în viitor în timp ce restul de 42% se vor schimba. Astfel, va exista
o continuă scădere pentru competențele manuale și abilitățile fizice precum
și pentru cele în tehnologii de bază în timp ce creșterea continuă va fi pentru
abilități de gândire analitică, inovare, învățare activă și strategii de învățare.
om
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Figura 7 Raportul orelor de lucru între om-mașină, 2018 vs. 2022 (proiectat)
Sursa: World Economic Forum (2018). The Future of Jobs Report 2018, p.11.

În condițiile prezentate mai sus, nevoia de recalificare sau
îmbunătățire a competențelor profesionale va fi din ce în ce mai mare pentru
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majoritatea angajaților, în special pentru cei ale căror locuri de muncă vor
intra în etapa de automatizare sau declin. În acest sens, cercetări similare au
descoperit faptul că eforturile de recalificare și îmbunătățire a competențelor
profesionale se concentrează în principal pe angajații deja înalt calificați și
pe cei care pot oferi o valoare adăugată mare. De asemenea, angajatorii
doresc să minimizeze costurile cu recrutarea și se concentrează pe investiții
în proprii angajați. Datele care relevă necesitatea recalificării angajaților
estimează că mai mult de 50% din locurile de muncă au nevoie de
recalificare în perioada 2018 – 2022.

Figura 8 Necesități medii preconizate de recalificare în companii, în funcție de
ponderea angajaților, 2018–2022
Sursa: World Economic Forum (2018). The Future of Jobs Report 2018, p.13.

3.3. Evoluții viitoare ale pieței muncii în Europa
Raportul „Skills forecast: trends and challenges to 2030” (Cedefop and
Eurofound, 2018) prezintă rezultatele și constatările celei mai recente
actualizări ale previziunilor referitoare la creșterea economică în cele 28 de
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Rata creșterii anuale (%)

state membre ale Uniunii Europene, precum și în alte trei state (Norvegia,
Elveția și Islanda), implicațiile pe care aceasta le aduce în ocuparea forței de
muncă, tendințele forței de muncă și perspectivele de ocupare, precum și
dezechilibrele prezente și viitoare între cererea și oferta de forță de muncă
până în anul 2030. De asemenea, sunt prezentați factorii care influențează
ocuparea forței de muncă, cererea de expansiune și cererea de înlocuire
precum și nivelul calificărilor și competențelor necesare la orizontul anilor
2030.
În urma realizării raportului privind prognoza competențelor la
orizontul anilor 2030 de către Cedefop și Eurofound au fost semnalate
tendințele viitoare cu privire la diverse aspecte legate de ocuparea forței de
muncă. Astfel, este așteptată o creștere moderată a ocupării pe termen
mediu, care va scădea considerabil după anul 2025. Aceasta se datorează
faptului că deși există sectoare în care ocuparea va crește, alte sectoare vor
suferi descreșteri semnificative în perioada analizată.

Figura 9 Rata de creștere anuală a ocupării forței de muncă, EU-28+3
Sursa: Cedefop, Eurofound (2018). Skills forecast: trends and challenges to 2030, p.19 .

Ocuparea în sectorul de producție european va suferi scăderi
deoarece progresul în domeniul automatizării și robotizării va conduce la
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crearea a din ce în ce mai puține și mai prost plătite locuri de muncă în acest
sector. Pe de altă parte, se preconizează că va exista tranziția către o
economie bazată în mare parte pe servicii. Printre cele ce vor cunoaște
creșteri rapide în ocupare se numără activitățile juridice și contabile,
cercetarea și dezvoltarea, publicitatea și cercetarea de piață precum și alte
activități profesional administrative și de suport. De asemenea, și sectorul
public va cunoaște o creștere a ocupării datorită creșterii cererii de servicii
de sănătate în contextul îmbătrânirii populației. Deși, așa cum am spus și
mai sus, ocuparea în sectoarele de producție de bază (ex: textile, pielărie,
lemn, metal) va suferi o scădere în următoarea decadă, sectoare de producție
cu valoare adăugată mare (ex: echipamente electrice și alte mașini și
echipamente pentru autovehicule) vor fi pe un trend ascendent în ceea ce
privește ocuparea. În cazul României, printre sectoarele ce vor cunoaște o
creștere semnificativă în ocupare se numără: activitățile imobiliare, juridice,
contabilitate și servicii de consultanță, arhitectură dar și sectorul
autovehiculelor.
Tabelul 1: Scenariul de bază privind evoluția ocupării în sectoarele economice
(% pa), EU-28+3
2010-15 2016-20
2021-25 2026-30
Agricultură
-2.6
-1.1
-0.8
-0.9
Industria extractivă
-0.3
-1.5
-2.0
-1.4
Industrie prelucrătoare
-0.9
-0.2
0.0
-0.1
Inginerie și echipamente de
0.6
-0.4
-0.2
-0.1
transport
Utilități
-0.4
0.4
0.1
0.4
Construcții
-1.7
-0.2
0.4
0.5
Distribuție și comerț
0.4
1.0
0.7
0.4
Transport și comunicații
0.1
0.1
0.4
0.4
Servicii pentru afaceri
1.7
1.2
1.1
0.9
Servicii publice
0.6
0.4
0.3
0.0
Sursa: Cedefop, Eurofound (2018). Skills forecast: trends and challenges to 2030, p.21.

În ceea ce privește forța de muncă în cadrul statelor analizate,
trendul va fi unul descendent pentru populația tânără, în timp ce populația în
vârstă va fi pe un trend ascendent în perioada analizată, situație apărută pe
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fondul următorilor factori: îmbătrânirea populației, rate de natalitate și
mortalitate scăzute, creșterea vârstei de pensionare și faptul că populația
tânără rămâne un timp mai îndelungat în educație având în vedere că accesul
la educație și formare a devenit din ce în ce mai ușor dar și din cauza
faptului că piața muncii devine din ce în ce mai competitivă și necesită mai
mulți angajați cu studii superioare și cu un nivel de competențe ridicat.
Factorii care influențează ocuparea forței de muncă, respectiv
cererea de competențe sunt schimbarea structurii sectoriale a ocupării forței
de muncă în economie precum și impactul tehnologiilor și al altor
modificări asupra modelului cererii de competențe în sectoare. În ultimii ani
a crescut cererea de persoane cu studii superioare, înalt calificate, însă și
cererea de persoane cu competențe scăzute a crescut mai ales în domeniul
serviciilor, unde activitățile sunt destul de dificil de automatizat. În urma
analizelor s-a constatat că aceste trenduri vor continua și în următoarea
decadă, cele două categorii de persoane anterior menționate beneficiind în
continuare de o cerere crescută, în timp ce cererea pentru persoanele cu
nivel mediu de calificare va avea un trend descendent în următoarea
perioadă. Pentru statele EU-28+3 în perioada 2016-2030 se preconizează o
creștere de 10% pentru trei categorii de locuri de muncă destinate
persoanelor cu studii superioare, înalt calificate (manageri, profesioniști
asociați și locuri de muncă tehnice), precum și o creștere tot de 10% pentru
persoanele cu competențe scăzute (vânzări, securitate, curățenie, catering).
De asemenea, pentru profesioniștii din administrație și afaceri precum și din
domeniul juridic se așteaptă o creștere de peste 20% în această perioadă. Pe
de altă parte, cele mai mari rate de pierdere a locurilor de muncă vor fi
înregistrate de muncitorii cu competențe scăzute și medii care realizează
muncă manuală în sectorul de producție și în agricultură, fapt datorat
automatizării activităților rutiniere.
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Figura 10 Schimbarea structurii ocupaționale a ocupării forței de muncă
(EU-28+3)
Sursa: Cedefop, Eurofound (2018). Skills forecast: trends and challenges to 2030, p.53.

Cererea totală de forță de muncă (locurile vacante) se compune din
cererea de înlocuire și cererea de expansiune. În urma acestei analize a
rezultat faptul că cererea de înlocuire este semnificativ mai mare față de cea
de expansiune. Astfel, se preconizează o creștere de 6% în perioada
2016-2030 pentru toate ocupațiile, ceea ce pentru EU-28+3 reprezintă
aproximativ 15 milioane de locuri de muncă. Pentru ocupațiile cu o pondere
mare de persoane în vârstă, rata cererii de înlocuire va fi mare, în timp ce
pentru ocupațiile cu forță de muncă tânără precum și pentru cele cu un trend
descendent al cererii, cererea de înlocuire va fi mai scăzută iar cererea de
expansiune poate avea o rată mai mare în aceste cazuri.
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Figura 11 Ratele cererii de înlocuire (% pa) per nivel un-digit ISCO:
prezentare generală pe ocupație
Sursa: Cedefop, Eurofound (2018). Skills forecast: trends and challenges to 2030, p.58.

Având în vedere că cererea pentru persoane cu studii superioare
urmează un trend ascendent în perioada următoare, se preconizează că în
intervalul 2016-2030 numărul persoanelor cu nivel înalt de calificare va
crește cu aproximativ 43 milioane, cei cu calificare de nivel mediu vor fi cu
11 milioane mai mulți, în timp ce persoanele cu nivel scăzut de calificare
sau cei fără nici o calificare vor fi pe un trend descrescător, cu aproximativ
37 milioane mai puține.

Scăzut
Mediu
Ridicat

Cererea de înlocuire anuală în procente

Figura 12 Ratele cererii de înlocuire (% pa) per nivel un-digit ISCO:
prezentare generală pe nivele educaționale
Sursa: Cedefop, Eurofound (2018). Skills forecast: trends and challenges to 2030, p.58.
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Perspectivele arătă că va fi o scădere a sarcinilor fizice precum și o
creștere a celor intelectuale și sociale. Se dorește reducerea rutinei în muncă,
creșterea autonomiei dar și creșterea utilizării competențelor digitale. De
asemenea, identificarea sarcinilor realizate de fiecare este importantă în
contextul identificării competențelor necesare și cerute pentru locurile de
muncă din prezent dar și pentru cele din viitor. Astfel, în urma analizelor
efectuate se preconizează că în viitor piața muncii va fi una polarizată,
situație ce va fi vizibilă și în România. Per total, 4 din 5 locuri de muncă vor
fi în ocupații înalt calificate. Toate aceste modificări se vor datora atât
schimbărilor structurale cât și celor tehnologice, ce vor face unele ocupații
mai relevante față de altele.
3.4. Evoluția economiei și a cererii de competențe pentru România
Prognoza de iarnă 2020 realizată de Comisia Națională de Strategie
și Prognoză pentru perioada 2020-2023 indică o creștere economică pe
termen mediu care se situează la circa 4% anual. La nivel sectorial, se
estimează o continuare a creșterii sectorului de construcții, însă la o
intensitate mai mică față de trecut. La nivelul sectorului terţiar, se
anticipează dezvoltarea serviciilor cu valoare adăugată ridicată. Sectorul
serviciilor va continua să rămână un susținător important al creșterii
economice în România.
Tabelul 2. Proiecția PIB pe termen mediu (modificare procentuală față de
perioada corespunzătoare an anterior, %)
PRODUSUL
INTERN BRUT
- creştere reală, %
din care, valoarea
adăugată brută în:
Industrie
Agricultura,
silvicultura, pescuit
Construcţii
Servicii

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4.4

4,1*

4.1

4.2

4.2

4.0

4.4

-1.7

2.9

3.1

3.3

2.9

10.8
-1
3.6

-4.4
17.5
4.8

2.5
6.2
4.2

1.1
7.0
4.5

1.1
7.2
4.5

1.1
6.8
4.3

Sursa: Comisia Națională de Strategie și Prognoză
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Raportul realizat de Cedefop (2018) referitor la prognoza
competențelor oferă previziuni cantitative ale tendințelor viitoare în ocupare
pe sectoare economice de activitate și grupuri ocupaționale, estimând de
asemenea și viitoare tendințe ale necesarului nivelului de educație al
populației precum și al forței de muncă în România.
Începând cu anul 2016 se așteaptă o ușoară creștere a nivelului de
ocupare în România, această tendință continuând până în anul 2026, ulterior
așteptându-se o stagnare până în 2030, finalul perioadei de prognoză.
Creșterea totală pe întreaga perioadă de prognoză (2016-2030) este de 2,8%,
semnificativ mai mică față de media UE-28 (6%).

Figura 13 Creșterea procentuală a ocupării forței de muncă în România și
EU-28, 2011-30
Sursa: Cedefop (2018). Skills forecast Romania, p. 3.

În perioada analizată, se așteaptă ca oferta de forță de muncă din
România să scadă cu aproximativ 10%, fapt datorat îmbătrânirii populației
și diminuării populației în vârstă de muncă. De asemenea, structura forței de
muncă se va schimba, previzionându-se o scădere de aproximativ 25%
pentru categoria cu vârsta cuprinsă între 25-49 ani, în timp ce numărul
muncitorilor de peste 60 de ani va crește cu aproximativ 23%.
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Categorii economice

Deși se așteaptă ca nivelul de ocupare în România să crească în
perioada analizată, creșterea nu va fi una egală în toată economia, fiind de
așteptat ca anumite sectoare să cunoască o creștere în timp ce altele vor
suferi un declin. Se preconizează o creștere mare a sectorului de afaceri și a
altor servicii în perioada 2016-2021 în timp ce sectorul serviciilor
non-comerciale va cunoaște o creștere semnificativă în perioada 2021-2030.
Pe de altă parte, cele trei sectoare care vor suferi un declin semnificativ
sunt: sectorul primar, sectorul de producție și cel al construcțiilor.

Creștere anuală, %

Figura 14 Creșterea ocupării forței de muncă în funcție de sectorul de
activitate economică, 2011-30
Sursa: Cedefop (2018). Skills forecast Romania, p. 4.

Cererea totală de locuri de muncă în perioada analizată este în
proporție de 94% cerere de înlocuire și doar 6% cerere de expansiune. Cele
mai multe locuri de muncă se vor crea pentru profesioniști (21%), în mare
parte prin cererea de expansiune, dar și pentru muncitorii calificați în
agricultură și pescuit (26%), în cea mai mare parte prin cererea de înlocuire.
Cele mai multe locuri de muncă vor fi pentru profesiile juridice, sociale și
culturale, dar și pentru cei din sănătate și pentru muncitorii din agricultură,
silvicultură și pescuit.
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Legislativ, oficiali seniori și manageri
Profesioniști
Tehnicieni și profesioniști asociați

Ocupații

Clerici
Lucrători în servicii, magazine și vânzări
Lucrători în agricultură și pescuit
Meșteșugari și comercianți adiacenți
Operatori și asamblori de fabrici și
echipamente
Ocupații elementare

Posturi libere, mii

Figura 15 Locuri de muncă în funcție de grup ocupațional larg, 2016-30
Sursa: Cedefop (2018). Skills forecast Romania, p. 5.

În ceea ce privește calificarea necesară pentru viitoarele noi locuri de
muncă, în România 35% dintre acestea vor necesita un nivel ridicat de
calificare (43% media UE-28), 40% vor necesita un nivel mediu de
calificare (46% media UE-28) și 25% vor necesita un nivel scăzut de
calificare (11% media UE-28).

România

România proiecție

EU-28

EU-28 proiecție

Figura 16 Ponderea forței de muncă după nivelul de calificare, 2011-30
Sursa: Cedefop (2018). Skills forecast Romania, p. 8.
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Raportul de sinteză al discuțiilor Conferinței „Unlocking the
Potential of Universities in Entrepreneurship” (UEFISCDI, 2020) definește
trei aspecte principale pentru provocările pieței mucii din România:
- lipsa de înțelegere a rolului, rezultatelor și beneficiilor
transferului tehnologic;
- profesioniști insuficienți capabili să faciliteze, să stimuleze, să
medieze și să integreze transferul tehnologic;
- fonduri insuficiente pentru a implementa transferul tehnologic.
Strategia propusă (UEFISCDI, 2020) se concentrează pe aspectele
intangibile care trebuie abordate, precum:
- crearea unui organism național menit să gestioneze transferul
tehnologic (deplasarea capacităților tehnologice de la o entitate la
alta) și programele suport;
- instruirea personalului pentru a promova transferul tehnologic;
- crearea unui cadru și standardizarea procedurilor pentru a facilita
transferul tehnologic;
- dezvoltarea unei culturi comportamentale favorabile transferului
tehnologic și al cunoașterii.
De asemenea, se evidențiază faptul că transferul tehnologic
reprezintă un angajament pe termen lung, cu rezultate care pot apărea în
10-14 ani.
3.5. Perspective ale inovării, producției și transferului de
cunoaștere
Studiul realizat de The Global Innovation Index 2020 (Cornell
University, INSEAD & WIPO, 2020) a dezvoltat un cadru general (Figura
17) care conduce la următoarele concluzii principale:

46

Instituții

Capital Uman și
Cercetare
SUBINDEX DE
INOVARE
INTRĂRI

Infrastructură

Rafinamentul
Pieței
INDEX
GLOBAL DE
INOVARE

Rafinamentul
Afacerilor

SUBINDEX DE
INOVARE IEȘIRI

Iesiri de
Cunoaștere și
Tehnologie
Ieșiri Creative

Figura 17 Elementele cheie ale Indexului Global de Inovare 2020
Sursa: Selecție a principalilor itemi ai structurii Indexului Global de Inovare 2020, Figure
A-I.1, The Global Innovation Index 2020, Who Will Finance Innovation?, pg.205

1. Impactul crizei COVID-19 va avea impact asupra inovării. Liderii
trebuie să acționeze pe măsură ce trec de la izolare la redresare.
Înainte de COVID-19, inovarea a fost abordată ca un instrument de
creștere, îmbunătățire, gândire în prim plan și instrument de performanță. După criza provocată de COVID-19 în domeniul sănătății,
inovarea face parte din soluția de redresare. Inovarea trebuie să
reprezinte un instrument de supraviețuire, tranziție și schimbare a
mediului socio-economic. Inovarea este influențată de aspecte
pozitive precum cooperarea internațională și atitudinea de colaborare, precum și aspecte negative, de exemplu reducerea fondurilor.
2. Finanțarea inovării scade în criza actuală - alocarea fondurilor pentru
cercetare-dezvoltare și capital de risc nu este de obicei prea mare, cu
excepția câtorva țări și înregistrează un declin. Se pare că există
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centre inovatoare în 2020, în timpul pandemiei, în Singapore, Israel,
China, Hong Kong, Luxemburg, Statele Unite ale Americii, India și
Regatul Unit. Domeniile cheie ale inovării sunt în prezent sănătatea,
educația online, comerțul electronic, robotica și big data.
3. Peisajul inovării globale se schimbă; China, Vietnam, India și
Filipine sunt pe un trend ascendent. Clasamentul Indicelui de
Inovare Globală relevă o ascensiune importantă a acestor țări
asiatice, ceea ce sugerează că acestea au absorbit deja inovații din
alte regiuni iar acum finanțează și produc inovații pe scară largă.
4. Performanțe stelare ale inovării regăsite în economiile în curs de
dezvoltare. Luând în considerare aspectele relevante ale Indicelui de
Inovare Globală 2020 precum capitalul de risc, cercetareadezvoltarea, tehnologiile avansate, clasamentul mondial este relevat
în tabelul 3iar țările în curs de dezvoltare sunt bine reprezentate.
5. Decalajele regionale persistă, dar unele economii oferă un potențial
semnificativ de inovare – regiunile sunt conduse de America de
Nord și Europa, urmate de Asia. Asia de Vest și Africa se regăsesc
în partea de jos a clasamentului.
Tabelul 3. Top ten Economii cu ierarhizarea indicatorilor GII 2020
Economia
Total
Intrări
Ieșiri
inovare
inovare
Hong-Cong, China

7

5

12

Statele Unite ale Americii

3

6

9

Israel

6

2

8

Luxemburg

6

2

8

China

3

5

8

Cipru

4

3

7

Singapore

5

1

6

Danemarca

4

2

6

Japonia

3

3

6

Elveția

2

4

6

Sursa: reproducerea aurorilor a Figure E, The Global Innovation Index 2020, Who Will
Finance Innovation?, pg. XXIV
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6. Inovarea se concentrează la nivelul clusterelor în domeniul științei și
tehnologiei în economiile selectate cu venituri mari, plus în special
China - cel mai important aspect este acela că primele 100 de
clustere în domeniul științei și tehnologiei sunt concentrate în 26 de
țări, doar 6 țări sunt economii cu venituri medii. Remarcabilă este
ascensiunea în clasament a Taipei-Hsinchu în Taiwan (16),
Bengaluru în India (5) Teheran în Iran (3), Istanbul în Turcia (3) și
declinul pentru Basel din Elveția (-4), Eindhoven din Olanda (-3),
Madrid din Spania (-3), Lausanne din Elveția (-3).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2020

CH

SE

US

GB

NL

DK

FI

SG

DE

KR

2019

CH

SE

US

NL

GB

FI

DK

SG

DE

IL

2018

CH

NL

SE

GB

SG

US

FI

DK

DE

IE

2017

CH

SE

NL

US

GB

DK

SG

FI

DE

IE

2016

CH

SE

GB

US

FI

SG

IE

DK

NL

DE

CH – Switzerland
GB – United Kingdom
SE – Sweden
NL – Netherlands
US – United States of America
FI - Finland

SG – Singapore
IE – Ireland
DK – Denmark
DE – Germany
IL – Israel
KR – Republic of Korea

Figura 18 Countries Movement in top 10 GII
Sursa: reproducerea autorilor a Figure 1.5, The Global Innovation Index 2020, Who Will
Finance Innovation?, pg.12
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O imagine interesantă este prezentată în Figura 18 cu primele 10 țări
din Indicele de Inovare Globală. De exemplu, se observă intrarea Coreei în
anul 2020, ieșirea Irlandei în anul 2018, volatilitatea Olandei și stabilitatea
Elveției, Suediei și Germaniei.
Cele mai inovatoare economii din lume (Buchholz, 2020) oferă
clasamentul top zece și putem aprecia Europa ca una dintre cele mai
inovatoare regiuni având Germania, Suedia, Finlanda, Danemarca și Franța
în top zece precum și Elveția, Israel datorită conexiunii lor puternice cu UE.
Coreea de Sud și Singapore ocupă locurile 2 și 3, iar SUA deși clasată pe
locul al 9-lea al țărilor inovatoare reprezintă unul dintre cele mai bune cazuri
de bune practici.
În comparație cu cele mai inovatoare țări din lume (McCarthy,
2020), constatăm că 8 din 10 țări se regăsesc pe ambele liste. Coreea de Sud
este pe locul 11, deci nu departe de top 10 iar Olanda și Regatul Unit sunt
vedete în top 5.
Tabelul 4 Comparație top 10 economii inovatoare versus top 10 țări
inovatoare
Cele mai inovatoare economii din lume
Cele mai inovatoare țări din lume
Germania
Elveția
Suedia
Coreea de Sud
Singapore
Statele Unite ale Americii
Elveția
Olanda
Suedia
Regatul Unit
Israel
Finlanda
Finlanda
Danemarca
Danemarca
Singapore
Statele Unite ale Americii
Germania
Israel
Franța
Sursa: Blumberg în Statista
Sursa: World Intellectual Property
Index, scorul ia în considerare în Statista
intensitatea cheltuielilor E&D, activitatea Scorul este determinat pe baza
în domeniul brevetelor, eficiența educației sofisticării afacerilor, capitalului
terțiare, producția cu valoare adăugată, uman, rezultatelor creative și ale
productivitatea,densitatea tehnologiilor cercetării etc.
avansate, concentrarea cercetătorilor
Sursa: reprezentarea autorilor bazată pe (Buchholz, 2020; McCarthy, 2020)
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Publicațiile științifice reprezintă un indicator al producției de
cunoaștere. Conform datelor din 2018 (McCarthy, 2019), primele țări sunt
China, SUA, India, Germania, Japonia, Regatul Unit, Rusia, Italia (Figura
18). Putem menționa faptul că Germania, Statele Unite și Regatul Unit sunt
printre cele mai inovatoare economii și/sau cele mai inovatoare țări.

528,263
422,808
135,788

China
Statele Unite
India

104,396

Germania

98,793

Japonia

97,681

Marea Britanie

81,579

Rusia

71,240

Italia

66,376

Corea de Sud

66,352

Franța
-

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

Figura 19 Țările în topul mondial al publicațiilor științifice
Sursa: reprezentarea autorilor – numărul de articole științifice și tehnice publicate în
reviste cu recenzie (SCI și SSCI) în 2018 (mii). Sursa datelor: National Science Foundation
https://data.worldbank.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC

Publicațiile științifice sunt legate de activitatea de cercetare din
universități și alte centre de cercetare. Atkinson și Foote (2019) prezintă
finanțarea universitară pentru cercetarea științifică oferită de diferite
guverne în anul 2017. Astfel, Elveția, Germania, SUA, Regatul Unit,
Danemarca și Finlanda sunt toate reprezentate cu un procent semnificativ.
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0.76
0.72
0.64
Elveția

0.63

Danemarca

0.61

Norvegia

0.56

Suedia

0.55

Austria

0.54
0.47

Finlanda

0.47

Australia
Islanda
Olanada
Singapore

0.24

Marea Britanie
0.2

Statele Unite

0.2

Japonia
China
Rusia

0.1

Romania
0.06
0.04

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Figura 20 Cheltuieli guvernamentale pentru cercetare-dezvoltare în
universități ca procent din PIB, 2017
Sursa: reprezentarea autorilor, sursa datelor: tabelul 1, Atkinson și Foote (2019), p.7

În țările dezvoltate, rolul cercetării academice a fost sporit de
deciziile marilor companii de a investi în tehnologie și cunoaștere (Atkinson
și Foote, 2019). Diverse studii (de exemplu, Klenow și Rodriguez-Clare,
1997; Hall și Jones, 1999) susțin faptul că creșterea economică pe termen
lung este legată mai mult de inovare decât de capital. Atkinson și Foote
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(2019) concluzionează că inovarea sprijină creșterea economică în trei
moduri: (1) oferă un avantaj primordial pentru noile produse, (2) generează
noi locuri de muncă, (3) îmbunătățește stilurile de viață, inclusiv salariile
sporite și prețurile mai mici .
4.5

4.1

4
3.5

3
2.5

3.4

3.2 3.1 3.1 3.1

2.9 2.9

2.7
2.4 2.4 2.3 2.3

2

2.1 2.0

1.9

1.5
1
0.4

0.5

0

Figura 21 Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare în funcție de țări ca procent
din PIB, 2019
Sursa: reprezentarea autorilor, date UNESCO Institute for Statistics
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/

Se poate observa faptul că cheltuielile totale pentru cercetare dezvoltare și ponderea pentru cercetarea universitară nu sunt clasificate în
mod similar la nivelul țărilor, ceea ce determină concluzia că unele țări
acordă o atenție mai mare cercetării academice în locul de cercetării în
afaceri.
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Tabelul 5. Sinteza celor mai populare clasamente
1
2
3
4
5
Cele mai inovatoare
DE KR SG CH SE
economii din lume
Cele mai inovatoare țări
din lume
Top publicații științifice
la nivel mondial
Finanțare cercetare în
universități % PIB
Cheltuieli C&D % PIB

6
IL

7
FL

8
DK

9
US

10
FR

DK

SG

DE

IL

CH

SE

US

NL

UK

FL

CN

US

IN

DE

JP

UK RU

CH

DK NO SE

AT

FL

AU SG

DE

FR

KR
SP

JP
FR

CH AU FL
UK DE SE

SE
FL

DK DE
BG SK

US
RO

SL

IT

Angajați în sectoare
bazate pe tehnologii și
utilizarea intensivă a
cunoașterii UE*
Persoane cu educație
SP FR UK DE SE FL
terțiară sau angajați în
știință și tehnologie UE*
* Acesta nu este un clasament, reprezintă clustere de țări în tehnologii avansate și activități
bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii (Grigorescu et al., 2020)
Sursa: compilare autori

3.6. Perspective și particularități ale inovării în Europa
Europa este reprezentată în majoritatea clasamentelor de Elveția,
Germania, Danemarca, Finlanda, Regatul Unit, Franța, Italia, Suedia și
Olanda. Acest aspect permite să considerăm că, în comparație cu SUA și
China, există unele avantaje competitive.
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Inovare in
ecosisteme în
jurul
superstarurilor
Europene

Utilizarea punctelor tari industriale
•Întărirea cooperării peste granițele industriale
•Cutii cu nisip pentru reglare
•Politici industriale în domeniile critice cum are fi mobilitatea
•Accesul pe piață și politici de investiții

Regândirea datelor și accesul utilizatorilor
Condiții de
concurență
echitabile,
protejați datele
cetățenilor

•Date și API guvernamentale deschise (și private)
•Interfațe și reguli pentru partajarea datelor private
•Standarde pentru tehnologii deschise

Creșterea cererii publice la scară mare
Creșterea
substanțială a
sectorului public
în Europa

Conectarea
ecosistemelor și
atragerea
telentelor
internaționale

•Creșterea digitalizării guvernamentale
•Digital ID
•Reguli și grupări ale achizițiilor publice
•Fond de extindere a inovării finanțat public

Inovare deschisă și fluxuri de imigrante de înaltă
calificare
•Inovație colaborativă și deschisă
•Căi de imigrare de înaltă calificare
•Practici de compensare la pornire

Pârghie de scală pentru firmele globale
Obținerea de
cât mai multă
valoare și
beneficii de la
firmele mari
non Europene

•Trecerea la crearea valorii Europa ridică Europa

Figura 22 Modul cum Europa poate să joace punctele sale tari – Obiective,
modalități, exemple
Sursa: reproducere după Exhibit 8 (McKinsey Global Institute, 2019), p.16

Raportul Inovarea în Europa (McKinsey Global Institute, 2019) discută
despre modul în care Europa ar putea schimba jocul inovării pentru a
recâștiga un avantaj competitiv mai larg și leadershipul global. Raportul
schițează modalități, obiective și exemple despre modul cum se poate
realiza acest lucru.
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Studiu realizat pe 129 de regiuni la nivelurile NUTS2 și NUTS3,
axat pe relația dintre dezvoltarea tehnologică și capacitățile cetățenilor
(Nevado Peña, D., López Ruiz, V. R., & Alfaro Navarro, J. L.,2019), relevă
faptul că un rol important îl are capitalul uman.
Capacitatea tehnologică depinde de nivelul de educație al cetățenilor,
inclusiv de competențele tacite și explicite. Deci îmbunătățirea nivelului de
educație conduce la îmbunătățirea capacității de dezvoltare tehnologică. O a
doua constatare a studiului este aceea că, pe lângă legătura dintre
dezvoltarea tehnologică și capitalul uman, nu este foarte clar dacă
tehnologiile avansate generează competențe înalte sau dacă cunoștințele
avansate favorizează tehnologiile avansate.

Figura 23 Angajați în sectoarele bazate pe tehnologii avansate și utilizarea
intensivă a cunoașterii (% din populația totală) în 2018
Sursa: reproducere a Figurii 2 Grigorescu, A., Lincaru, C., Pirciog, S. (2020), p.36

Procentul angajaților în sectoarele cu tehnologii avansate (HT) și
activități bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii (KIA) din Europa arată
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clustere de talente în Spania, Franța, Regatul Unit, Germania, Suedia,
Finlanda, Bulgaria, Slovacia și România (Grigorescu, A., Lincaru, C.,
Pîrciog, S., 2020).

Figura 24 Comparație 2018/2008 angajați în sectoarele bazate pe tehnologii
avansate și utilizarea intensivă a cunoașterii
Sursa: reproducere a Figurii 3 Grigorescu, A., Lincaru, C., Pirciog, S. (2020), p.37

Același studiu (Grigorescu, A., Lincaru, C., Pîrciog, S., 2020) prezintă o
comparație între 2018 și 2008 a persoanelor angajate în tehnologii avansate
(HT) și activități bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii (KIA). România
include o zonă extinsă în regiunea de Vest care prezintă cea mai mare rată
de creștere, de asemenea Bucureștiul și o regiune din Slovacia. Pe de altă
parte, în Ungaria și centrul Franței, scade numărul persoanelor care lucrează
în sectoarele cu tehnologii avansate și activități bazate pe utilizarea
intensivă a cunoașterii. Pentru „[p]ersoanele cu educație terțiară sau
angajații în știință și tehnologie” (Grigorescu, A., Lincaru, C. & Pîrciog, S.,
2020), zone de concentrare regăsim în Spania, Franța, Regatul Unit,
Germania, Suedia și Finlanda.
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3.7. Profilurile României și Islandei
În continuare, atunci când comparăm profilurile de țară oferite de
Universitatea Cornell, INSEAD, WIPO (2020) pentru România și Islanda,
facem comparație și cu Elveția, ca țară lider (locul 1) și Arabia Saudită, ca
valoare mediană (locul 66). Analizăm cele șapte componente ale profilurilor
pentru a identifica domeniile în care România și Islanda ar putea îmbunătăți
performanțele și ar putea evidenția punctele lor tari.
a) Instituții

Figura 25 Scorurile clasamentului pentru instituții
Sursa: Reprezentarea autorilor pe baza figurii din profilul de țară, Cornell University,
INSEAD, WIPO (2020)

Se poate observa că ambele țări sunt mai bine poziționate decât
valoarea mediană, cu excepția României, pentru mediul politic, eficacitatea
guvernării și ușurința de a începe o afacere, iar referitor la Islanda pentru
ușurința de a începe o afacere. Islanda este foarte aproape de Elveția și chiar
o depășește în clasament în ceea ce privește mediul de afaceri. România este
aproape de lider pentru secțiunea mediu de afaceri și aproape de mediană
pentru restul, cu excepția punctului tare referitor la costul concedierii
redundante, săptămâni salariale.
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b) Capital uman și cercetare

Figura 26 Scorurile clasamentului pentru capital uman și cercetare
Sursa: Reprezentarea autorilor pe baza figurii din profilul de țară Cornell University,
INSEAD, WIPO (2020)

România înregistrează scoruri peste medie și excelează în ceea ce
privește absolvenții în științe și inginerie. Pentru această componentă, scorul
Islandei este foarte scăzut. Un al doilea aspect pentru Islanda este
clasamentul universitar QS. În toate celelalte cazuri, scorurile Islandei sunt
ridicate și chiar mai mari decât cele ale Elveției. România pierde destul de
mult în domeniile educației, cercetării și dezvoltării.
c) Infrastructura
Ambele țări au aproximativ valori similare pentru TIC și
infrastructura generală. Dar acestea diferă pentru sustenabilitatea ecologică.
De asemenea, Islanda are scoruri mai bune decât Elveția pentru accesul la
TIC, utilizarea TIC și producția de energie electrică. Punctele slabe pentru
Islanda sunt clasamentul universitar QS, scorul mediu în top 3, participarea
electronică și PIB/unitate de utilizare a energiei. Infrastructura României
este mai slabă decât mediana pentru TIC și infrastructura generală și
apropiată de lider pentru durabilitate ecologică. Clasamentul universitar QS,
media scorului în top 3, participarea electronică, accesul la TIC și utilizarea
TIC sunt puncte fierbinți pentru România.
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Figura 27 Scorurile clasamentului pentru infrastructură
Sursa: Reprezentarea autorilor pe baza figurii din profilul de țară Cornell University,
INSEAD, WIPO (2020)

d) Sofisticarea pieței

Figura 28 Scorurile clasamentului pentru sofisticarea pieței
Sursa: Reprezentarea autorilor pe baza figurii din profilul de țară Cornell University,
INSEAD, WIPO (2020)
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Ușurința de a obține credit*, rata tarifară aplicată, media ponderată,
% și scala pieței interne, bn PPP$ reprezintă punctele tari ale României care
înregistrează un scor mai bun sau similar cu liderul (CH). Pentru Islanda,
creditul intern acordat sectorului privat, % PIB, intensitatea concurenței
locale, scala pieței interne, bn PPP$ reprezintă puncte slabe. Creditul intern
acordat sectorului privat, % PIB, ușurința de a proteja investitorii minoritari,
ofertele de capital de risc/bn PPP$ PIB, intensitatea concurenței locale
reprezintă puncte slabe pentru România.
e) Sofisticarea afacerilor

Figura 29 Scorurile clasamentului pentru sofisticarea afacerilor
Sursa: Reprezentarea autorilor pe baza figurii din profilul de țară Cornell University,
INSEAD, WIPO (2020)
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GERD2 finanțate de afaceri, %, colaborare în cercetare universitară/
industrială, starea dezvoltării clusterelor, plăți pentru proprietate intelectuală, % comerț total, intrări nete de investiții străine directe, % PIB
reprezintă componentele pentru care Islanda nu are un scor bun iar ultimele
două determină scorul mediu pentru absorbția cunoștințelor, care este chiar
mai slab decât al României. Punctele slabe ale României sunt angajarea în
activități bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii, firme care oferă
formare formală și GERD realizate de către companii, ceea ce generează un
scor slab pentru lucrătorii cu cunoștințe avansate și întreaga categorie care
are legătură cu inovarea.
f) Cunoștințe și rezultate tehnologice

Figura 30 Scorurile clasamentului pentru cunoștințe și rezultate tehnologice
Sursa: Reprezentarea autorilor pe baza figurii din profilul de țară Cornell University,
INSEAD, WIPO (2020)
2

Cheltuieli interne brute pentru cercetare-dezvoltare
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Islanda este mai bine poziționată decât România pentru crearea de
cunoștințe, chiar și așa amândouă au mult de lucru. Referitor la indicele
Hirsch pentru documentele citate, ambele țări se află la același nivel cu
Arabia Saudită. Impactul cunoașterii este mai bine reprezentat în România
decât în Islanda. Pentru România, punctele tari sunt rata de creștere a PPP$
PIB/lucrător și noile afaceri, dar punctele slabe sunt cheltuielile cu software
calculatoare și producția de tehnologii avansată și medii-înalte, iar un punct
slab pentru Islanda constă în certificatele de calitate ISO 9001. Difuzarea
cunoștințelor are un scor mai bun pentru România decât pentru Islanda, cel
mai puternic punct fiind exporturile de servicii TIC. Un punct slab pentru
Islanda constă în exporturile nete de tehnologii avansate, iar ieșirile nete de
investiții străine directe sunt slabe pentru ambele țări.
g) Rezultate creative
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Figura 31 Scorurile clasamentului pentru rezultate creative
Sursa: Reprezentarea autorilor pe baza figurii din profilul de țară Cornell University,
INSEAD, WIPO (2020)
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Scorurile rezultatelor creative ale Islandei sunt apropiate de cele ale
liderului (CH), cu excepția designului industrial după origine, exporturilor
de bunuri creative, creării de aplicații mobile, unde scorurile sunt aproape de
mediană sau mai slabe. Scorul activelor necorporale din România este
similar cu mediana, având scorul cel mai slab pentru TIC și crearea
modelului organizațional. În categoria bunurilor și serviciilor creative, cu
excepția exporturilor de servicii creative și culturale, România este plasată
mai bine decât liderul. Alte scoruri prezintă punctele slabe. Islanda este mai
bine poziționată decât liderul referitor la factorii de creativitate online, este
deosebit de puternică în domeniile generice de nivel superior și editările din
Wikipedia. România este poziționată mai bine decât mediana dar nu
excelează în nicio componentă specifică.
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4. VIITORUL EDUCAȚIEI TERȚIARE

4.1. Direcții strategice pentru sectorul educației terțiare
Cadrul strategic european se bazează pe ideea că, pe termen lung,
competențele contribuie la stimularea inovării și creșterii economice,
îmbunătățind valoarea adăugată a producției. Este necesară concentrarea de
competențe de nivel mai înalt pentru a sprijini competitivitatea și inovarea la
nivelul statelor și la nivel european.
Documentul strategic „Regândirea educației: investiții în competențe
pentru rezultate socio-economice mai bune” propune o modificare de
paradigmă în educație prin creșterea accentului pus rezultatele învățării –
cunoștințele, abilitățile și competențele pe care le deprind beneficiarii
educației. Este necesar să fie făcute eforturi și acțiuni pentru ca educația să
devină mai relevantă pentru nevoile studenților și pieței muncii. De
asemenea, documentul solicită statelor să întărească colaborarea între
educație și angajatori pentru a echipa mai bine indivizii cu competențele
necesare pe piața muncii.
Noua agendă a UE pentru învățământul superior recunoaște și
subliniază rolul important al învățământului universitar pentru asigurarea
ofertei de persoane înalt calificate și implicate din punct de vedere
profesional şi social.
Documentul european stabilește patru priorități de acțiune:
Combaterea viitoarelor necorelări în materie de competențe și
promovarea excelenței în dezvoltarea competențelor – este
esențial ca programele și programa pentru învățământul superior să
fie bine concepute și concentrate pe nevoile de învățare ale
studenților. Alte acțiuni vizează realizarea de activități bazate pe
probleme din lumea reală; cooperarea cu angajatorii în vederea
creșterii oportunităților studenților de a accesa învățarea de înaltă
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calitate la locul de muncă; asigurarea unei bune pregătiri a cadrelor
didactice.
Consolidarea unor sisteme de învățământ superior favorabile
incluziunii și conectate – este esențială cooperarea sistematică
dintre instituțiile de învățământ superior, școli și furnizorii de
educație și formare profesională pentru a-i pregăti și orienta pe
studenți pe baza talentelor lor și pentru a oferi căi flexibile de
tranziție între diferitele tipuri de educație și formare. O bună
comunicare între sistemul de învățământ superior și restul societății
îi poate ajuta pe studenți să își dezvolte competențele sociale și
civice.
Asigurarea faptului că instituțiile de învățământ superior
contribuie la inovare – învățământul universitar poate contribui
semnificativ la găsirea de soluții noi la probleme economice, sociale
și de mediu. În acest sens, sunt esențiale studiile postuniversitare și
formarea doctorală de înaltă calitate, precum și consolidarea
centrelor de excelență în cercetare.
Sprijinirea unor sisteme de învățământ superior eficace și
eficiente – se impune stabilirea de obiective și standarde de calitate
pentru sistemul de învățământ superior; orientarea și echilibrarea
investițiilor; o bună conducere instituțională, cooperare internă și
gestionare eficace a resurselor în sprijinul unui accent mai mare pus
pe măsurarea și demonstrarea performanței.
4.2. Viitorul educației
Proiectul The Future of Education and Skills 2030 al Organizației
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) are ca scop să răspundă
la următoarele două întrebări:
(1) Ce cunoștințe, competențe, atitudini și valori vor fi necesare studenților
de astăzi pentru a prospera și a-și modela lumea pentru un viitor cât mai
bun?
(2) Cum pot sistemele de educație să dezvolte aceste cunoștințe, abilități,
atitudini și valori în mod eficient?
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Pentru a răspunde la aceste întrebări, OECD (2019) a creat un
instrument care să ghideze tinerii (Figura 31) format din 7 elemente: (core
foundations) elementele de bază, competențe transformative, agentitatea și
co-agentitatea studentului, cunoștințe, competențe, atitudini și valori, ciclul
anticipare-acțiune-reflecție (AAR cycle). Pe de altă parte, prin aceste
elemente, autorii încearcă să contribuie la rezolvarea următoarelor tipuri de
provocări: de mediu, economice și sociale (OECD, 2018).

Figura 32 Instrumentul OECD pentru învățare 2030
Sursa: OECD (2019), OECD Future of Education and Skills 2030 OECD Learning
Compass 2030 A Series of Concept Notes, p. 15

Prin agentitatea (capacitatea de a acționa independent, de a lua
decizii) și co-agentitatea (capacitatea de a acționa împreună cu alții)
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studentului se implică un simț de responsabilitate, deoarece studenții
participă în societate și își propun să influențeze oamenii, evenimentele și
circumstanțele în bine (OECD, 2019). Totodată, aceștia descriu agentitatea
ca ceva ce se poate învăța sau modela. Agentitatea studentului se referă la
dezvoltarea unei identități și a unui sentiment de apartenență. Aceasta se
bazează pe motivație, speranță și autoeficiență și o mentalitate pozitivă care
îi poate ghida către un scop. Aceștia disting patru tipuri de agentitate:
morală, socială, economică și creativă (OECD, 2019). Co-agentitatea
implică influența mediului unei persoane asupra simțului său de agentitate.
Co-agentitatea poate fi formată și influențată de profesori, colegi, părinți și
comunitate.
Conform OECD (2019), elementele de bază se referă la condițiile
fundamentale și competențele, cunoștințele, atitudinile cele mai importante
pentru învățare. Printre acestea se numără următoarele:
- Fundamentele cognitive includ alfabetizarea și numerația, pe care se
pot dezvolta alfabetizarea digitală și a datelor;
- Bazele pentru sănătate includ sănătatea fizică și psihică și
bunăstarea;
- Fundamentele sociale și emoționale includ și morala și etica;
Competențele transformative sunt definite de OECD (2019) ca acele
tipuri de cunoștințe, abilități, atitudini și valori ale elevilor/studenților care
pot transforma societatea. Acestea ajută la crearea unor noi valori, la
reconcilierea tensiunilor și dilemelor și duce la responsabilizare. Pentru a
crea o noua valoare studenții trebuie să aibă un simț al scopului, curiozitate
și o mentalitate deschisă, precum și gândire critică, creativitate,
adaptabilitate, flexibilitate și o bună gestionare a riscului. Reconcilierea
tensiunilor și valorilor necesită dezvoltarea următoarelor competențe:
flexibilitatea cognitivă, abilități de creare a unor noi perspective
(perspective-taking skills), empatie, respect, creativitate, abilități de
rezolvare a problemelor, competențe de gestionare a conflictelor, simț de
reziliență, toleranță pentru complexitate și ambiguitate și un simț al
responsabilității către alții. Responsabilizarea implică înțelegerea acțiunilor
și consecințele pe care le pot avea acestea asupra altor persoane. Aceasta
necesită: convingeri privind rolul efortului propriu în obținerea succesului
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(locus of control), integritate, compasiune, respect, gândire critică,
auto-conștientizare și gândire reflectivă (OECD, 2019).
Cunoașterea, conform OECD (2019), cuprinde faptele, conceptele,
ideile și teoriile consacrate despre anumite aspecte ale lumii. Aceștia disting
patru tipuri de cunoaștere de care studenții au nevoie:
- Cunoaștere disciplinară – este cunoașterea specifică unei anumite
discipline (spre exemplu: biologie, sociologie, fizică etc.);
- Cunoaștere interdisciplinară – presupune interacțiunea cunoștințelor
dintr-o anumită disciplină (disciplinară) cu cunoștințe din alte
discipline;
- Cunoaștere epistemică – este cunoașterea despre cum practicienii
dintr-o anumită disciplină lucrează sau gândesc (aceasta poate ajuta
studenții/elevii să înțeleagă mai bine propria disciplină;
- Cunoaștere procedurală – este cunoașterea despre pașii și acțiunile
necesare pentru a atinge un anumit scop; această cunoaștere poate fi
specifică unui domeniu sau poate fi transferabilă în mai multe
domenii sau situații.
Toate aceste tipuri de cunoștințe sunt inter-legate și sprijină
parcursul unui student și tranziția de succes către piața muncii.
Competențele sunt definite de OECD (2019) ca fiind abilitățile și
capacitatea de a duce la capăt procese și de a putea folosi cunoștințele
deținute într-un mod responsabil pentru a îndeplini un obiectiv. Aceștia
disting între trei tipuri de competențe:
- Competențe cognitive și metacognitive (gândire critică, creativitate,
autoreglare și abilitatea de a învăța să înveți) – multe din categoria
acestor competențe sunt de folos mai ales în contextul digitalizării și
al inteligenței artificiale pentru că acestea nu pot fi înlocuite de noi
tehnologii; pe de altă parte, tot în acest context al digitalizării,
autorii subliniază importanța competențelor digitale și importanța
învățării pe tot parcursul vieții;
- Competențe sociale și emoționale (empatie, autoeficiență,
autoreglare, responsabilitate și colaborare) – locurile de muncă care
necesită competențe sociale și emoționale au o probabilitate mică să
fie înlocuite de tehnologie; totodată, în contextul actualelor
schimbări demografice aceste competențe sunt utile;
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Competențe practice și fizice (utilizarea informațiilor, utilizarea
dispozitivelor de comunicare) – prin dezvoltarea acestor competențe
studenții pot dezvolta competențe cognitive și metacognitive;
totodată aceste competențe sprijină buna funcționare a studenților și
menținerea bunăstării;
Atitudinile și valorile sunt descrise de OECD (2019) ca fiind
principiile și credințele care influențează alegerile, judecățile, comportamentul și acțiunile cuiva către bunăstare individuală, societală și de mediu.
Valorile sunt principiile directoare care stau la baza a ceea ce cred oamenii
că este important atunci când iau decizii în toate domeniile vieții private și
publice (OECD, 2019). Atitudinile sunt bazate pe valori și credințe și
influențează comportamentul.
OECD (2019) distinge patru categorii de valori:
- Valori personale – sunt valorile pe care le are un individ care îl
ghidează în viața de zi cu zi;
- Valori sociale – influențează calitatea relațiilor interpersonale și
ghidează individul în modul în care interacționează cu alte persoane
- Valori societale – definesc valorile prioritizate de anumite culturi și
societăți fiind principii larg împărtășite care ghidează ordinea
socială, viața politică și instituțională;
- Valori umane sunt valorile care transcend culturi și națiuni
influențând bunăstarea omenirii.
Conform OECD (2019), ciclul anticipare-acțiune-reflecție este un
proces de învățare prin care elevii/studenții își îmbunătățesc continuu
gândirea și acțiunile într-un mod responsabil pentru interesul bunăstării
colective, acesta include 3 faze:
- Anticipare – în această fază se anticipează consecințele unor acțiuni
pe termen scurt sau lung, analizând cu atenție intențiile altora pentru
lărgirea și învățarea unor noi perspective;
- Acțiunea – este faza în care se acționează pentru a crea bunăstare;
- Reflecția – în această fază
studenții/elevii își îmbunătățesc
înțelegerea prin reflecție la propriile acțiuni;
Aceste trei faze includ dezvoltarea altor cunoștințe și competențe.
Totodată, acestea sunt puternic interconectate între ele și sunt puternice
-
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catalizatoare pentru agentitate și competențele transformative (OECD,
2019).
Raportul privind inovarea în educație ”Measuring Innovation in
Education 2019: What Has Changed in the Classroom?” (Vincent-Lancrin,
S., et al., 2019) oferă o prezentare generală a modului în care se poate
măsura inovarea în educație, metodologia și abordările utilizate precum și
posibili viitori pași în vederea îmbunătățirii măsurării inovării în acest
sector.
Înțelegerea inovării reprezintă un pas esențial în îmbunătățirea
educației. Pentru abordarea problemelor legate de acest aspect, OECD prin
intermediul acestui raport utilizează trei perspective: 1) compararea inovării
în educație cu inovarea din alte sectoare, 2) identificarea inovațiilor
semnificative în cadrul sistemelor educaționale și 3) examinarea relației
dintre inovarea educațională și schimbări în rezultatele educaționale.
Prima abordare mai largă cu privire la măsurarea inovației în
educație este reprezentată de adaptarea la acest sector a metodologiilor
studiilor naționale privind inovarea, ce pot oferi instrumente bine stabilite în
această direcție. O altă abordare presupune utilizarea studiilor privind
schimbările organizaționale, acestea măsurând de obicei diseminarea unor
inovații specifice în practică.
Având în vedere că informațiile disponibile pentru educația terțiară
sunt limitate, raportul de față se concentrează pe inovația pedagogică în
educația primară și secundară. Mai mult decât atât, un punct forte al
metodologiei prezentului raport constă în cunoașterea practicilor care
contribuie la inovarea din cadrul unei țări, în timp ce un alt punct forte este
dat de indicii de inovare care sintetizează un număr mare de practici
comparativ cu alți indici.
Măsurarea difuziei sau dispariției practicilor educaționale rămâne o
măsură importantă și validă a inovației sistemice, chiar dacă nu acoperă
întregul spectru al inovării educaționale. Atunci când se observă o
schimbare semnificativă în mediul de învățare într-o perioadă de 10 ani
aceasta se poate numi inovare sistemică.
În medie, a fost înregistrat un nivel moderat de inovare în practicile
educaționale în educația primară și secundară în zona OECD. Astfel, elevii
au experimentat practici diferite de predare și învățare comparativ cu cei de
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acum 10 ani. Nivelul de inovare nu diferă foarte mult de la țară la țară
precum nici între cele două tipuri de educație, primară și secundară.
Principalul focus al prezentului raport este reprezentat de inovarea
pedagogică în lecțiile de matematică, științe și lectură. Cea mai
semnificativă inovare a fost în dobândirea cunoștințelor în mod independent
(folosirea computerului în timpul lecțiilor în vederea informării și căutării
de idei noi) precum și în practicile de învățare activă. În științe și lectură,
aceste practici au crescut cu 20 pp în medie în zona OECD în timp ce în
matematică utilizarea computerului în timpul lecțiilor a crescut de la 3% la
31% în educația primară și de la 5% la 23% în educația secundară. Mai mult
decât atât, deși învățarea prin memorare este opusă învățării active,
memorarea regulilor, procedurilor și faptelor în cel puțin jumătate din
lecțiile de matematică și științe a câștigat teren.
Foarte multe persoane asociază inovarea cu tehnologia, având în
vedere digitalizarea din ce în ce mai mare a întregii lumi. Astfel, în timp ce
inovarea în practicile educaționale nu este obligatoriu legată de tehnologie,
inovarea în disponibilitatea computerelor și în utilizarea tehnologiei în școli
au condus la schimbarea înregistrată în ultima decadă. În unele țări o mare
parte a elevilor au acces la computere și laptopuri în școli, în timp ce în alte
țări accesul la acestea în școli a scăzut semnificativ în ultima perioadă pe
motiv că majoritatea elevilor au aceste echipamente acasă și le pot utiliza și
la școală în timpul lecțiilor.
În ceea ce privește cadrele didactice, se observă o creștere a celor ce
participă la învățare reciprocă față de cei ce urmează o formare profesională
formală. Aceasta a reprezentat cea mai mare inovare experimentată de elevii
din zona OECD, în special în educația secundară.
Inovația reprezintă și îmbunătățirea rezultatelor academice. Este
importantă monitorizarea politicilor de inovare în educație pentru a se vedea
dacă produce nivelurile așteptate de inovare. Astfel, în țările în care au
existat schimbări în practicile educaționale, scorurile elevilor la evaluările
internaționale au crescut mai mult în medie. Însă, inovarea nu este
întotdeauna acompaniată de rezultate mai bune, anumite țări neînregistrând
rezultate mai bune la matematică în educația secundară.
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Printre factorii cheie ai inovației în educație se numără: resursele
umane, organizațiile care învăță, tehnologia, reglementarea și organizarea
sistemului, cercetarea educațională precum și dezvoltarea educațională.
De asemenea, pentru măsurarea inovației în educație ar trebui
dezvoltat un instrument de studiu internațional dedicat. De asemenea,
factorii de decizie din domeniul educației ar trebui să dezvolte politici
adecvate de inovare, să identifice factori cheie ai schimbării și să găsească
abordări eficiente de diseminare a inovației. Mai mult decât atât, este
importantă încurajarea dezvoltării de noi idei, monitorizarea schimbărilor în
sistemul educațional precum și abilitatea de a lega inovațiile cu performanța
educațională.
4.3. Modelul universității antreprenoriale
a) Definirea universității antreprenoriale
În mod tradițional, universitatea reprezenta o instituție ce pregătea
tinerii și îi îndemna să gândească liber și independent, precum și locul unde
valorile fundamentale și cultura se transmiteau din generație în generație
(Audretsch, 2014). Mai mult decât atât, focusul principal al acesteia era cel
de contribuție la cunoaștere prin cele două activități de bază: predare și
cercetare, declarațiile de misiune tinzând să sublinieze obiectivele
non-economice (Sadek et al., 2015). Însă, universitatea este o instituție
capabilă ce are abilitatea de a se reinventa periodic și de a încorpora
multiple misiuni (Etzkowitz, 2013).
În prezent există un nou concept de universitate, respectiv
Universitatea Antreprenorială. Aceasta încorporează cele două activități de
bază (predare și cercetare) pe care le duce la un nivel superior de dezvoltare,
în timp ce o a treia particularitate este reprezentată de înființarea unor
societăți economico-sociale pe baza unor așa numite “contracte sociale”
între universitate și societate în general. Tranziția la o universitate
antreprenorială poate pleca și de la una orientată pe predare și cercetare,
având în vedere că predarea, cercetarea și antreprenoriatul pot fi construite
fiecare pe baza alteia (Etzkowitz, 2013).
Universitatea antreprenorială implică extinderea de la idei la
activitatea practică, valorificarea cunoștințelor, organizarea de noi entități
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precum și gestionarea riscurilor. Astfel, aceasta extinde rolul constitutiv al
mediului academic de la inovarea guvernamentală la cea industrială
(Etzkowitz, 2013). De asemenea, prin antreprenoriat academic se înțelege
implicarea universităților în comercializarea rezultatelor cercetărilor prin
mecanisme formale precum: start-up-uri academice, brevete universitare,
colaborări universitate-industrie și licențe dar și informale ce includ:
consultanță, alte rețele și activități legate de personal cu parteneri industriali
(Baldini et al., 2015).
Principalele modalități prin care universitățile tind spre
antreprenoriat sunt reprezentate de comercializarea cunoștințelor și
cercetărilor, precum și de construirea competențelor antreprenoriale ale
studenților (Gibson and Foss, 2017). Astfel, universitatea antreprenorială se
poate baza pe rolul de predare al universității prin introducerea formării
antreprenoriale în cadrul curriculumului (Etzkowitz, 2013).
Idealul academic al tranziției unei universități tradiționale către o
universitate antreprenorială implică transferul de tehnologie, formarea unor
firme precum și dezvoltarea regională (Etzkowitz, 2013). Mai mult decât
atât, se consideră că o universitate are o cultură antreprenorială atunci când
aceasta nu se teme să maximizeze potențialul de comercializare al ideilor și
valorilor create în societate fără a vedea acest aspect reprezentând o
amenințare asupra valorilor academice (Sadek et al., 2015).
Rae et al (2012) au observat că universitatea antreprenorială este un
concept larg acceptat în comunitatea științifică, însă foarte puțin înțeles.
Pentru a face mai clară definiția universității antreprenoriale și cum se
diferențiază aceasta de alte concepte, Sam și Van Der Sijde (2014) disting
între activități antreprenoriale și universitate antreprenorială. Activitățile
antreprenoriale pot include activități precum parteneriatul cu organizații
private și schimbare organizațională (Sam și Van Der Sijde, 2014), iar
realizarea unor activități antreprenoriale nu transformă neapărat o
universitate în una antreprenorială. Conform lui Sam și Van Der Sijde
(2014) o universitate antreprenorială este o universitate care poate lua mai
multe roluri într-o societate cât și în ecosistemul inovației. Conform
autorului, ecosistemul inovației include rețelele complexe de actori precum
industrii private, instituții financiare, universități, agenții guvernamentale

74

legate una de alta pentru a atinge anumite scopuri tehnologice sau financiare
(Mars, Bronstein, și Lusch, 2012, Sam și Van Der Sijde, 2014).
Conform lui Röpke (1998) universitatea antreprenorială poate
semnifica trei lucruri:
1. O universitate, ca și organizație, devine antreprenorială;
2. Membrii universității: departamente, studenți, angajați – devin
într-un fel sau altul antreprenori;
3. Interacțiunea universității cu mediul în legătura universității cu
regiunea urmează un model antreprenorial.
O altă definiție descrie universitatea antreprenorială ca o instituție
prezentă într-un mediu competitiv cu o strategie comună pentru a excela în
toate activitățile implicate (finanțe, studenți și profesori de calitate și
cercetare performantă) încercând totodată să fie productivă și creativă
creând legături între educație și cercetare (Kirby, 2005, Guerrero și Urbano,
2012)
b) Etape de evoluție/modele/tipologii de universități
Rolul universităților a evoluat considerabil în timp. Acestea, în
special cele americane, au evoluat de la inițiale extensii ale instituțiilor
religioase la instituții independente de educație terțiară în secolul XX
(Audretsch, 2014).
Literatura de specialitate prezintă existența a două mari revoluții
academice de-a lungul timpului. Prima revoluție academică, ce a avut loc la
sfârșitul secolului XIX, a avut ca scop adăugarea unei noi funcții pe lângă
cea de bază (predarea), cercetarea. Cea de-a doua revoluție academică a
transformat universitatea tradițională într-o întreprindere pentru predare,
cercetare și dezvoltare economică. Această tranziție a avut loc inițial la
Massachusetts Institute of Technology (MIT), ulterior modelul
antreprenorial academic fiind transferat către Stanford (Etzkowitz, 2013).
Universitatea tradițională implică în general două activități
principale: predarea și cercetarea. Această nouă abordare a rolului
universităților vizează o schimbare structurală a misiunii tradiționale,
implicând o a treia sarcină reprezentată de comercializarea noilor cunoștințe
în vederea dezvoltării economice. Integrarea dezvoltării socio-economice în
misiunile universității conduce la schimbarea universității tradiționale într-o
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universitate antreprenorială (Bikse et al., 2016). Astfel, în timp ce
cunoașterea a devenit din ce în ce mai importantă și rolul capitalului fizic a
scăzut semnificativ, rolul universităților în economie s-a schimbat, trecând
de la un rol marginal la unul central, reprezentând o sursă importantă de
cunoaștere. Acestea au devenit niște motoare importante ale societății ce
conduc la creșterea economică (Audretsch, 2014).
Există trei etape ce ar trebui parcurse de către universități pentru a
deveni “antreprenori”. În prima etapă, instituțiile academice prezintă o
viziune strategică asupra direcției lor, câștigând abilitatea de a-și seta
propriile priorități și de a atrage propriile resurse prin diferite modalități. În
cea de-a doua etapă, instituțiile academice prezintă un rol activ în
comercializarea proprietății intelectuale ce reiese din activitățile desfășurate
de personalul și studenții facultăților. În această etapă universitățile își
stabilesc propriile capacități de transfer a tehnologiilor. În cea de-a treia
etapă, instituțiile academice prezintă un rol proactiv în îmbunătățirea
eficacității mediului inovativ regional, adesea în colaborare cu alți actori,
din mediul guvernamental și industrial (Etzkowitz, 2013).
În prezent, universitățile trec prin schimbări rapide în contextul
expansiunii sarcinilor acestora, ceea ce conduce la dezvoltarea universității
antreprenoriale precum și la crearea unor incubatoare de afaceri pentru
studenți în vederea asigurării unei educații superioare sustenabile.
Abordarea complexă privind transformarea universității tradiționale într-o
universitate antreprenorială implică: redefinirea misiunii universității,
dezvoltarea unor planuri de dezvoltare strategică, implementarea
schimbărilor organizaționale necesare, introducerea unor noi module de
formare privind educația antreprenorială și implicarea studenților în noile
mecanisme organizaționale precum incubatoare de afaceri, centre inovative,
precum și dezvoltarea de rețele în jurul acestora (Bikse et al., 2016). De-a
lungul întregii planete, presiunea de schimbare a instituțiilor este în creștere.
Astfel, globalizarea, mobilitatea socială, dezvoltarea tehnologiei, presiunile
economice și demografice, precum și alți factori au contribuit la acest mediu
incert și imprevizibil pentru educația terțiară (Hannon, 2013).
Dezvoltarea universității antreprenoriale a necesitat crearea unor noi
domenii interdisciplinare și a unor noi zone de cercetare în vederea
furnizării unor soluții pentru problemele și provocările specifice societății
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actuale, împreună cu o serie de mecanisme și instituții dedicate facilitării
răspândirii cunoștințelor din cadrul universității către firme și organizații
non-profit (Audretsch, 2014).
Evoluția universității antreprenoriale este prezentată de Etzkowitz
(2004) ca fiind formată din 3 etape istorice fiind strâns conectată de rolul
sau misiunea universității de-a lungul timpului. Prima etapă istorică poate fi
localizată în timpul perioadei medievale. Aceasta avea rolul de a conserva și
a transmite cunoștințele, un rol strict educațional. A doua etapă este strâns
legată conform autorului de ceea ce acesta numește „prima revoluție
academică” (Etzkowitz, 2004, p. 71). Prima revoluție academică a avut loc
la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX și a adus cercetarea, pe
lângă educație, ca o funcție nouă în spațiul academic. A treia etapă este
intitulată de autor a „doua revoluție academică” și este legată mai ales de
evoluțiile recente în spațiul academic (Etzkowitz, 2004, p. 72). În această
etapă, pe lângă educație și cercetare a apărut o nouă funcție a universității
care presupune dezvoltarea economică și socială prin dezvoltarea
antreprenoriatului științific și prin transferul de cunoștințe către firme
existente sau noi. Pe de altă parte, conform lui Sam și Van Der Sijde (2014)
a treia revoluție este legată de conceptul de a treia misiune a universităților,
care este descrisă pe larg ca fiind rolul universității de a ajuta la dezvoltarea
socio-economică. Loi și Guardo (2015), analizând valorile expuse ale
universităților italiene au identificat patru categorii de concepte privind
principiile legate de ideea de universitate antreprenorială sau a treia misiune
a universităților: dezvăluirea brevetelor, difuzia de cunoaștere, coerența cu
propriile interese și deschidere către satisfacerea nevoilor externe.
Un alt model al evoluției universității antreprenoriale este cel
intitulat spirala triplă (în engleză triple helix) propusă de Etzkowitz și Viale
(2010) într-o altă lucrare recentă. Modelul de evoluție al spiralei triple
presupune o trecere de la un model singular denumit spirală singulară
(single helix), la o spirală triplă. Natura polivalentă a cunoașterii cu
implicații teoretice, practice, cât și interdisciplinare conduce către o mutare
la modelul spiralei multiple care include colaborarea între trei piloni:
universități, industrie și instanțele guvernamentale (Etzkowitz și Viale,
2010).
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Conform lui Etzkowitz și Viale (2010), în spirala singulară,
universitatea a fost formată în principal din inventatori individuali izolați,
existând puțină colaborare în interiorul universității și aproape deloc
colaborare între universități sau colaborări cu industria. În această fază
cunoașterea este puțin formalizată, fiind mai degrabă un proces de
„încercare și eroare”, care este foarte dificilă de transferat către alte
persoane (Etzkowitz și Viale, 2010). Modelul spiralei duble a presupus
colaborarea dintre industrie și universitate datorită nevoii actorilor din
industrie de rezolvare a unor probleme tehnice (Etzkowitz și Viale, 2010).
Totodată, în această etapă, conform autorilor, cunoașterea devine
formalizată prin intermediul publicațiilor academice și patentărilor,
începând să existe totodată și o convergență între normele metodologice și
epistemologice dintre universitate și industrie. Modelul spiralei triple
presupune transformarea relațiilor dintre universitate, industrie și instituțiile
guvernamentale, astfel prin cooperare și leadership indivizii din cadrul
universității, industriei și guvernului participă la formarea unor noi instituții
hibride în care rolul fiecăreia dintre acestea este valorificat (Etzkowitz și
Viale, 2010). Ca urmare a acestei colaborări, studenți doctoranzi pregătiți în
cadrul universității încep să lucreze în laboratoare din cadrul industriei, și
apare fenomenul universității antreprenoriale prin care cercetătorii devin
antreprenori (Etzkowitz și Viale, 2010). Pe de altă parte, apar noi forme de
cunoaștere integrată multidisciplinară.
Etzkowitz (2004) a formulat în lucrarea sa trei faze/stagii de
dezvoltare a universității ca antreprenor, faze interconectate una cu alta.
Astfel, în primul stadiu universitatea își analizează strategic direcția sa ca
instituție și își stabilește propriile priorități, de obicei prin negocieri repetate
cu furnizorii de resurse (Etzkowitz, 2004). Conform lui Etzkowitz (2004), în
al doilea stadiu, universitatea își asumă un rol activ în comercializarea
proprietății intelectuale rezultată din activitățile facultății, personalului și
studenților. În al treilea stadiu, instituția academică își asumă un rol proactiv
pentru îmbunătățirea eficacității mediului regional de inovare în colaborare
cu actorii din industrie și actorii guvernamentali. Aceste faze pot fi
secvențiale sau pot avea o ordine diferită în funcție de țară.
Pentru a înțelege conceptul de universitate antreprenorială din
prezent, Sam și Van Der Sijde (2014) descriu evoluția istorică a celor 4
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modele de educație terțiară. Astfel aceștia disting: modelul humboldian,
napoleonic, anglosaxon și cel anglo-american. Conform autorilor, modelul
humboldian, care mai este numit și modelul de cercetare a originat în
Germania, aceasta avea un model de învățare bazat pe cercetare, libertate
academică pentru cercetare și învățare și un sistem centralizat de guvernanță
(Sam și Van Der Sijde, 2014). Acest model este important și în prezent
deoarece componenta cercetării este încă prezentă în majoritatea
universităților.
Modelul napoleonic, intitulat și modelul francez are ca principale
caracteristici importanța pusă pe educația vocațională (în special în
matematică și științe inginerești) și pe educație profesională, având, la fel ca
în cazul modelului humboldian un sistem centralizat de guvernanță (Sam și
Van Der Sijde, 2014).
Al treilea model prezentat de Sam și Van Der Sijde (2014) este
modelul anglo-saxon, un model axat pe dezvoltarea personalității studenților
prin intermediul educației liberale, axat pe profesionalism și bazat pe
autonomie instituțională sau instituții de auto-guvernare. Autorii remarcă
importanța pusă de acest tip de model pe dezvoltarea competențelor soft ale
studenților (Sam și Van Der Sijde, 2014).
Tot Sam și Van Der Sijde (2014) prezintă un al patrulea model,
modelul anglo-american, un model hibrid care înglobează caracteristici din
toate cele trei modele amintite anterior. Astfel acest model include un accent
puternic pe cercetare, pregătire tehnică și profesionalism. Acest model are la
bază descentralizarea sistemului de guvernanță și masificarea educației în
masă. Autorii remarcă faptul că acest model a influențat într-o mare măsură
toate sistemele de educație terțiară din lume, iar conceptul de universitate
antreprenorială se bazează pe acest model.
Pe de altă parte, tot Sam și Van Der Sijde (2014) prezintă ideile lui
Gibbons et al (1994) privind teoretizarea cercetării. Acesta din urmă
teoretizează producția de cunoaștere ca realizându-se în două moduri sau
procedee, și arată că există o tranziție de la modul 1 la modul 2. Modul 1 se
referă la producția de cunoaștere disciplinară dintr-un anumit domeniu, iar
modul 2 se referă la o formă de cunoaștere trans-disciplinară în care, în afară
de universitate sunt implicați mai mulți actori din exterior (Sam și Van Der
Sijde, 2014). Sam și Van Der Sijde (2014) remarcă faptul că această
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tranziție de la modul 1 la modul 2 poate fi văzută ca o tranziție către
universitatea antreprenorială.
Modelele preexistente de universitate antreprenorială menționate de
Etzkowitz (2004) sunt modelul universității suedeze și modelul universității
braziliene, cât și modelul universității americane (acesta oferind exemplu
universitatea Massachusetts Institute of Technology - MIT).
Modelul american, conform exemplului oferit de autor cu
universitatea MIT include dezvoltarea unei rețele universitate-industrieguvern care să ajute la transferul cunoștințelor și al noilor tehnologii către
industrie prin patentare, consultare și licențiere. Astfel, acest model
promovează dezvoltarea inovației la nivel regional prin intermediul
legăturilor cu guvernul și industria, prin comercializarea ideilor științifice cu
ajutorul antreprenoriatului.
Modelul suedez include dezvoltarea antreprenoriatului prin
intermediul introducerii în curricula academică a educației antreprenoriale,
dezvoltând cursuri specializate de antreprenoriat. Astfel, Etzkowitz (2004)
observă faptul că în unele universități suedeze, există o așteptare ca studenții
să joace un rol antreprenorial prin aplicarea cunoștințelor învățate în
universitate în dezvoltarea unor noi firme. Astfel, autorul remarcă faptul că
introducerea cursurilor de antreprenoriat a impulsionat în ultimii ani
deschiderea unui număr mare de noi firme în Suedia.
Modelul brazilian conform autorului poate fi văzut ca un mixt între
sistemul american și cel suedez. Astfel, urmărind modelul american,
universitățile braziliene au creat centre sau incubatoare prin care au mutat
cercetarea academică într-o activitate economică. Iar pe de altă parte,
acestea au introdus și educația antreprenorială ca parte a educației generale.
c) Caracteristici ale universității antreprenoriale
Etzkowitz (2004) descrie trei norme sau principii ale universității
antreprenoriale care sunt într-o relativă tensiune una cu alta și care pot
genera inovație:
(1) Capitalizarea – crearea și transmiterea de cunoștințe pentru a
avansa într-un domeniu cât și capitalizarea cunoștințelor sunt
baze pentru dezvoltarea socială și economică;
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(2) Interdependență – universitatea interacționează cu industria și
organizațiile guvernamentale;
(3) Independență – universitatea antreprenorială este văzută ca o
instituție independentă;
(4) Hibridizare – tensiunea dintre interdependență și independență
produce configurații hibride pentru a fi atinse ambele obiective
(interdependență și independență);
(5) Reflexivitate – universitatea antreprenorială este într-o continuă
schimbare a structurilor interne și a relației cu schimbările
guvernamentale și industriale.
Guerrero și Urbano (2012) au identificat prin intermediul literaturii
mai mulți factori care pot caracteriza o universitate antreprenorială. Aceștia
au construit un model conceptual format din patru tipuri de factori:
1. Factori formali: structura antreprenorială și organizațională,
măsuri de suport pentru dezvoltarea antreprenorială și educație
antreprenorială.
2. Factori informali: atitudinile cercetătorilor și studenților privind
activitățile antreprenoriale, metodologiile de predare a antreprenorialului, modele antreprenoriale și sistemul de recompense;
3. Resurse: capital uman, capital financiar, capital fizic și capital
comercial;
4. Capacitate: statut și prestigiu, rețele, alianțe și localizare.
Caracteristicile universității antreprenoriale includ:
 Libertatea de gândire, învățare, schimbul intelectual, cercetare
(Audretsch, 2014);
 Leadership și guvernanță; Dezvoltarea antreprenoriatului în predare
și învățare (Bikse et al., 2016);
 Universitatea antreprenorială este o instituție internaționalizată
(Bikse et al., 2016);
 Măsurarea impactului universității antreprenoriale (Bikse et al.,
2016);
 Schimbul de cunoștințe în relația universitate – mediul de afaceri
(Bikse et al., 2016);
 Valorizează atât inovația, cât și execuția; Situează cultura înaintea
structurii (Bikse et al., 2016);
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 Încurajează parteneriate între cadrele academice și antreprenori
(Bikse et al., 2016);
 Se adaptează organizațional la schimbările de mediu (Bikse et al.,
2016);
 Realizarea de noi activități orientate către dezvoltarea culturii
antreprenoriale la toate nivelele (Bikse et al., 2016);
 Contribuie la dezvoltarea economică prin crearea de noi asociații;
Comercializarea cercetărilor (Bikse et al., 2016);
 Furnizarea către studenți de idei noi, competențe și abilitatea de a
gândi și răspunde antreprenorial la provocările societății (Bikse et
al., 2016);
 Îmbunătățirea co-creării cu parteneri externi reprezintă o sursă
motrice pentru realizarea învățământului superior durabil (Bikse et
al., 2016);
 Universitatea antreprenorială generează mai multe rezultate directe
din activitatea de predare, cercetare și activități antreprenoriale
(Bikse et al., 2016);
 Universitatea oferă spații și sfaturile unor mentori – tot ceea ce este
necesar pentru fondarea și administrarea unei întreprinderi (Bikse et
al., 2016);
 Colaborarea cu mediul extern și părțile interesate externe –
comunități, organizații locale, camerele de comerț ale administrației
locale și alți studenți (Bikse et al., 2016);
 Colaborarea cu părțile interesate externe – în special tineri
antreprenori deoarece aceștia necesită cel mai mult sfaturile
mentorilor precum și contacte din lumea afacerilor (Bikse et al.,
2016);
 Interacțiune:
universitatea
antreprenorială
interacționează
îndeaproape cu industria și guvernul – nu este o universitate de fildeș
izolată de societate (Etzkowitz, 2013);
 Independență: universitatea antreprenorială este o instituție relativ
independentă – nu este dependentă de o altă sferă instituțională
(Etzkowitz, 2013);
 Hibridizare: rezolvarea tensiunilor dintre principiile interacțiunii și
independenței reprezintă un impuls în crearea de formate
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organizaționale hibride pentru realizarea ambelor obiective simultan
(Etzkowitz, 2013);
 Reciprocitate: există o renovare continuă a structurii interne a
universității în relație cu schimbările industriale și guvernamentale,
precum și a acestora deoarece relația lor cu universitatea este
revizuită (Etzkowitz, 2013).
d) Funcții/roluri ale universității antreprenoriale
Printre funcțiile menționate de Röpke (1998) pe care universitatea
antreprenorială le poate avea se numără: crearea de cunoștințe, transferul
cunoștințelor noi dar și al celor tradiționale studenților (acestea două fac
parte dintre funcțiile clasice ale universității), inovarea – aplicarea noilor
cunoștințe create în cadrul universității în domenii practice prin transferul
cunoștințelor către industrie (ccea ce conduce la dezvoltarea la nivel
regional și național), construirea și crearea de competențe și abilități utile
pentru transferul de cunoștințe (dezvoltarea competențelor antreprenoriale în
rândul studenților și profesorilor), crearea competențelor necesare pentru
inovare.
Funcțiile universității antreprenoriale includ:
 Dezvoltarea universității antreprenoriale dă universităților un dublu
mandat: să producă noi cunoștințe dar și să își modifice activitățile și
valorile în așa fel încât să faciliteze transferul extern al tehnologiei și
cunoașterii (Audretsch, 2014).
 Rolul universității antreprenoriale este de a crea noi afaceri, asociații
și de a comercializa acolo unde anterior nu exista, sau cel puțin să
crească transferul de tehnologie dinspre universitate către
organizațiile și firmele private și cele non-profit (Audretsch, 2014).
 În cadrul acestei noi politici bazate pe antreprenoriat, universitățile
joacă un rol important în furnizarea externă a cercetării academice și
a capitalului uman sub forma unor studenți bine educați și formați
(Audretsch and Lehmann, 2005).
 Antreprenoriatul academic poate contribui, de asemenea, indirect la
consolidarea unui set general de oportunități de interacțiune cu
lumea industriei (Baldini et al., 2015).
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 Universitățile joacă un rol important în furnizarea necesarului de
educație viitorilor antreprenori ce necesită dezvoltarea luării de
decizii intuitive, capacitatea de a face lucrurile să se întâmple
autonom, identificarea de oportunități, rezolvarea problemelor,
gândire strategică, eficacitate și eficiență, precum și capacitatea de a
face față unui mediu extern imprevizibil (Bikse et al., 2016).
 În cooperare cu incubatoarele de afaceri, universitățile contribuie la
angajarea de noi antreprenori în afaceri; afacerile din incubatoare
creează noi locuri de muncă și dezvoltă diverse produse ce joacă un
rol considerabil în dezvoltarea sustenabilă a educației terțiare (Bikse
et al., 2016).
 Incubatoarele de afaceri pot ajuta nu numai noii antreprenori, ci și
personalul academic și oamenii de știință universitari să-și
transforme descoperirile și ideile într-un produs sau serviciu de
succes economic, și pot, de asemenea, să întărească cooperarea
dintre oamenii de știință și antreprenori în general (Bikse et al.,
2016).
 Rolul universității antreprenoriale este considerat din ce în ce mai
important pentru găsirea de noi modalități de a concura și de a reuși
în mediile incerte și imprevizibile și pentru a găsi noi soluții la
multiplele provocări ce necesită a fi abordate pentru binele public,
fie local sau global (Hannon, 2013).
 Pentru a-și justifica statutul de universitate antreprenorială, există
câteva activități stabilite și administrate de o universitate:
 O strategie antreprenorială;
 Realizarea unui model de coordonare și integrare a
activităților antreprenoriale la toate nivelele universității
precum și o largă varietate de surse de finanțare (inclusiv
investiții de la părțile interesate externe);
 Investiții în dezvoltarea personalului pentru a putea susține
agenda antreprenorială;
 Stimuli și sprijin pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin utilizarea unei varietăți de metode: studii de caz,
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jocuri și simulări, rapoarte de experiență reală prin
start-up-uri și studii de eșec în afaceri;
Furnizarea de oportunități pentru experimentarea antreprenoriatului: acces gratuit la incubatoarele de afaceri,
parcuri științifice, laboratoare, facilități de cercetare și
servicii IT, formare, mentorat;
Sprijin pentru mobilitate internațională și participare activă în
rețele internaționale pentru studenți și personalul
universității;
Monitorizarea și evaluarea regulată a impactului educației
antreprenoriale precum și a activităților de sprijin pentru
start-up-uri și schimbul de cunoștințe (Bikse et al., 2016).

e) Recomandări pentru sprijinirea tranziției universităților la modelul
antreprenorial
Etzkowitz (2004) remarcă faptul că o universitate poate să devină
antreprenorială dacă există un grad un grad considerabil de independență
față de stat și industrie, dar în același timp și un grad ridicat de interacțiune
între acestea. Tot acesta remarcă faptul că primul pas pentru a deveni o
universitate antreprenorială este acordarea unei importanțe ridicate
rezultatelor cu potențial practic. Al doilea pas este conștientizarea din
partea universităților că munca pe probleme practice fără potențial academic
poate avea efecte benefice atât pentru parteneri, cât și pentru universitate în
sine.
Carayol (2003) recomandă pe de altă parte colaborarea
universităților cu firme care au interese similare de cercetare și astfel
potrivirea agendei de cercetare cu specificul firmei cu care se dorește
colaborarea.
Röpke (1998) afirmă în lucrarea sa că modelul universității
antreprenoriale poate fi sprijinit prin dezvoltarea competențelor
antreprenoriale în cadrul universității prin intermediul introducerii unor
cursuri de educație antreprenorială Altă recomandare a acestuia include
dezvoltarea economiei și crearea de locuri de muncă prin incorporarea
noilor cunoștințe în produse și tehnologii inovative. Această transformare a
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ideilor și cunoștințelor în tehnologii inovative presupune canale prin care
aceste noi cunoștințe pot fi aplicate. Unul dintre canale poate fi adoptarea și
adaptarea acestor cunoștințe de către firme consacrate, un alt canal poate fi
includerea indivizilor implicați în producerea noilor cunoștințe precum
cercetători, ingineri sau studenți. Mai exact pentru a aplica cunoștințele,
cercetătorul are următoarele opțiuni: transferarea cunoștințelor către firme
consacrate, transferarea cunoștințelor către persoanele care își deschid noi
firme, și deschiderea propriile firme.
Totodată, pentru a sprijini tranziția către o universitate
antreprenorială, universitățile ar trebui să dezvolte strategii, structuri și o
cultură care să promoveze metode mai bune de educare și formare de
calitate bazate pe dezvoltare personală care să susțină creativitatea și
experiența antreprenorială, cât și strategii mai bune de recompensare
(Guerrero și Urbano, 2012).
Pentru a fi un “antreprenor”, o universitate trebuie să aibă un grad
important de independență față de stat și industrie, dar și un grad ridicat de
interacțiune cu aceste sfere instituționale (Etzkowitz, 2013).
Pentru o instituție de educație terțiară este esențial să furnizeze
servicii precum incubatoarele de afaceri. Prin utilizarea acestora, studenții
pot dezvolta abilități unice având posibilitatea să lucreze practic pe întreaga
perioadă a studiilor lor. Un incubator de afaceri este un instrument
important ce poate fi folosit de către universități pentru a susține noi
start-up-uri și spin-off-uri dar și pentru a construi legături cu industria în
vederea asigurării dezvoltării economice a anumitor teritorii la nivel
regional sau chiar național. Aceste incubatoare de afaceri ar trebui să fie
interesate în mod permanent să ajute noii antreprenori (Bikse et al., 2016).
Universitățile ar trebui să colaboreze mult mai activ cu noii
antreprenori, să mențină un contact regulat cu aceștia și să organizeze
activități ce integrează experiența și expertiza acestora în educația
antreprenorială și în serviciile de sprijin pentru start-up-uri. De asemenea, ar
trebui să introducă noi module de formare privind educația antreprenorială
și să implice studenții în activități legate de incubatoarele de afaceri (Bikse
et al., 2016).
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Este important ca universitățile să gândească și să acționeze într-un
mod strategic antreprenorial pentru a face față multiplelor presiuni ce apar
asupra acestora. Mai mult decât atât, universitățile ar trebui să realizeze și
următoarele activități în vederea tranziției la modelul antreprenorial:
 Realizarea de noi module și cursuri antreprenoriale în vederea
creșterii accesului la oportunitățile de învățare antreprenorială;
 Realizarea de pagini web dedicate antreprenoriatului pentru a
coordona toate activitățile și oportunitățile și pentru a furniza o
abordare coerentă și coezivă;
 Realizarea unei noi scheme “Donate a day” în care firme mici locale
se vor angaja în sprijinirea studenților și în furnizarea către aceștia a
unor experiențe și acțiuni reale de antreprenoriat;
 Participarea seniorilor din personalul universității la programe
naționale de leadership în vederea integrării unei înțelegeri mai
profunde la un nivel strategic în cadrul instituției;
 Realizarea unui grup de cercetare antreprenorială pentru a oferi
interese de cercetare în diverse discipline (Hannon, 2013).
Universitățile trebuie să își stabilească o infrastructură și să promoveze o
cultură care să semnaleze validitatea comercializării activităților. De
asemenea, acestea necesită trei capacități principale pentru a crește un
ecosistem antreprenorial:
 Capacitatea de a deschide noi căi de acțiune;
 Capacitatea de a echilibra interesele academice și cele comerciale;
 Capacitatea de a crea noi resurse (Sadek et al., 2015).
Transformarea
universităților
tradiționale
în
universități
antreprenoriale reprezintă un beneficiu nu numai pentru universități,
studenți și absolvenți, ci și pentru societate în ansamblu (Bikse et al., 2016).
4.4. Concluzii principale pentru România și Islanda și modalități
propuse de abordare
La nivel european, principalele obiective pentru dezvoltarea inovării
și a activităților bazate pe cunoaștere sunt următoarele:
 Stimularea ecosistemului de afaceri inovatoare cu o piață adecvată,
investiții, cooperare, politici industriale;
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Îmbunătățirea sectorului public prin implementarea digitalizării pe
scară largă;
 Deschiderea fluxurilor de inovații și tehnologii avansate în interiorul
UE;
 Modificarea modului de creare a firmelor mari în Europa;
 Creșterea procentului populației ocupate în activități bazate pe
tehnologii avansate și utilizarea intensivă a cunoașterii;
 Stimularea educației terțiare și a ocupării forței de muncă în
cercetare și dezvoltare.
Este evident că întreaga lume este concentrată pe economia bazată
pe cunoaștere și inovare. Luând în considerare Indicele Global al Inovării
(GII) ca „bornă zero” pentru evaluarea nivelului de inovare al țărilor,
clasamentul României și Islandei pentru anul 2020 oferă informații despre
componentele mai puțin dezvoltate.
Așa cum se poate observa în figura de mai jos, Indicele Global al
Inovării (GII) cuprinde șapte categorii, fiecare având trei subcategorii.
Subcategoriile sunt grupuri de două până la cinci componente.
Următoarele patru categorii din cele șapte categorii sunt legate de producția
și transferul de cunoaștere, inovare și capacitatea companiilor de a schimba
abordarea afacerii și de a deveni inovatoare, dezvoltarea activităților bazate
pe utilizarea intensivă a cunoașterii:
 Capital uman și cercetare
 Sofisticarea afacerilor
 Cunoștințe și rezultate tehnologice
 Rezultate creative
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INSTITUȚII

•Mediul Politic
•Mediul de reglementare
•Mediul de afaceri

•Educație
•Educație terțiară
CAPITAL
UMAN & •Cercetare & Dezvoltare
CERCETARE
•Tehnologia Informațiilor & Comunicațiilor (TIC)
•Infrastructură generală
INFRASTRUC
•Sustainabilitate Ecologică
TURĂ
•Credite
•Investiții
SOFISTICAR
EA PIEȚII •Comerț, competiție și dimensiunea pieței
•Lucrători în domeniul cunoașterii
SOFISTICAR •Legaturi de inovare
EA
•Absorbție de cunoaștere
AFACERILOR

•Creare de cunoaștere

IEȘIRI DE
CUNOAȘTER •Impactul cunoașterii
E&
•Difuzia cunoașterii
TEHNOLOGI
E

IEȘIRI
CREATIVE

•Active necorporale
•Bunuri și servicii creative
•Creativitate online

Figura 33 Structura Indicelui de Inovare Globală
Sursa: reprezentarea autorilor

Am comparat scorurile României și Islandei pentru toate
componentele cu scorurile Elveției, clasată pe primul loc și cu Arabia
Saudită, clasată în mijlocul a 131 de țări. În opinia noastră, îmbunătățirea
scorurilor va deriva din câteva direcții:
 Îmbunătățirea capitalului uman cu competențe legate de producția și
transferul de cunoaștere;
 Utilizarea unui comportament inovator de către companii, în special
IMM-uri;
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Stimularea tinerilor, dar nu numai, să urmeze educație terțiară;
Atragerea talentelor pentru a lucra în companii locale și în
cercetare- dezvoltare;
 Stimularea sectoarelor bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii
(KIS) și a activităților bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii
(KIA) precum și a producției de tehnologii avansate;
 Îmbunătățirea programelor și a facilităților de formare prin utilizarea
educației electronice.
Modulele educaționale pe care le propunem, Tehnici avansate pentru
producția de cunoaștere (ATKP) și Transferul de cunoștințe pentru IMM-uri
(KT4SMEs) vor contribui la îmbunătățirea educației terțiare, a sprijinului
pentru programele de instruire și vor echilibra ecosistemul Educație Lumea muncii (EE-WW).
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5. CONSULTAREA EXPERȚILOR

5.1. Metodologia de consultare
Procesul de consultare se bazează pe metoda scanării orizontului
care reprezintă o examinare a potențialelor amenințări, oportunități și
evoluții posibile viitoare ce explorează aspecte noi și neașteptate, precum și
subiecte sau tendințe cunoscute. Acesta s-a desfășurat ca un proces
structurat de strângere de evidențe bazat, în principal, pe opiniile experților
din state cu economii emergente și aflate în curs de dezvoltare.
Colectarea datelor a avut loc în a doua parte a anului 2020 prin
aplicarea unui chestionar de consultare online. Au fost consultați 77 de
experți din 5 țări din Europa și Asia de Sud-Est (România, Republica
Moldova, Filipine, Indonezia și Vietnam). Experții au inclus reprezentanți ai
mediului academic (profesori, cercetători, reprezentanți ai studenților) și
reprezentanți ai mediului de afaceri (manageri și antreprenori).

Figura 34 Structura experților consultați
Sursa: reprezentarea autorilor
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Obiective și teme
Procesul de consultare a urmărit să răspundă la întrebarea:
Ce putem spune despre piața muncii la orizontul anului 2030? și cum va fi
aceasta conturată de evoluțiile înregistrate de sistemul de educație și de
mediul economic ca răspuns la provocările și tendințele majore care se
manifestă la nivel național și internațional.
De asemenea, consultarea a urmărit să pună în evidență care sunt
particularitățile de evoluție naționale anticipate în statele cu economii
emergente, în special la nivelul României.
Temele de consultare au inclus următoarele aspecte:
 Factori și tendințe globale care influențează piața muncii
 Evoluții ale sectoarelor bazate pe cunoaștere și implicații pentru
piața muncii
 Mediul de afaceri și transferul de cunoaștere
 Rolul universităților în viitorul deceniu
 Evoluții ale decalajelor de inovare.
Scenariile investigate
Cu toate că viitorul nu poate fi prezis cu acuratețe, ne putem propune
să identificăm scenarii probabile de evoluție. Astfel, experții au fost
consultați cu privire la probabilitatea de manifestarea a următoarelor tipuri
de scenarii:
Creștere accelerată

Creștere moderată

Evoluție constantă

Scădere moderată

Scădere accelerată
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5.2. Rezultatele consultărilor
Factori și tendințe globale care vor influența piața muncii
Datele colectate arată impactul anticipat al diferiților factori și
tendințe majore asupra evoluțiilor pieței muncii în următorii 10 ani la nivel
național și internațional. Respondenții consideră că cel mai mare impact la
nivel național îl vor avea progresul tehnologic și digitalizarea, migrația și
creșterea nivelului de educație în rândul populației active. Pe de altă parte,
topul factorilor cu cel mai mare impact asupra evoluțiilor pieței muncii la
nivel internațional include globalizarea, progresul tehnologic și
digitalizarea, precum și schimbările climatice și dezvoltarea sustenabilă. Se
constată că migrația, schimbările demografice și expansiunea participării la
educație vor influența în aceeași măsură piețele de muncă atât la nivel
național, cât și internațional. România se diferențiază printr-un impact mai
accentuat la nivelul pieței muncii generat de schimbările demografice,
migrația, progresul tehnologic și digitalizarea, precum creșterea participării
la educație în următoarea perioadă de timp. Impactul mai accentuat al
migrației preconizat la nivelul României este explicat de faptul că România
a fost și continuă să fie predominant țară de origine în migrația
internațională, înregistrând și fluxuri de migrație importante în rândul
persoanelor cu studii superioare (en. Brain drain). De asemenea, declinul
demografic este mai accentuat în România în comparație cu alte economii
emergente. În ceea ce privește progresul tehnologic și digitalizarea, precum
și creșterea participării la educație, România s-a înscris într-un proces de
recuperare a decalajelor importante pe are le are față de alte state europene,
fapt ce va conduce la un ritm mai accelerat al schimbărilor generate de
acestea pe piața muncii.
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Figura 35 Cum apreciați impactul următorilor factori asupra evoluțiilor pieței
muncii în următorii 10 ani la nivel național și internațional? (valori medii pe o
scală de la 1 la 10, unde 1=nu există nici un impact și 10=are un impact
puternic)
Sursa: reprezentarea autorilor

Datele colectate indică o importanță ridicată atribuită anticipării
evoluțiilor viitoare ale pieței muncii. Atât la nivel internațional, cât și la
nivelul României, toți respondenții consideră importantă și foarte importantă
anticiparea evoluțiilor viitoare ale pieței muncii, ceea ce arată că acest
demers este unul absolut necesar, în special în această eră a schimbării. La
nivelul eșantionului în ansamblul său, trei sferturi dintre respondenți
consideră că este foarte importantă anticiparea evoluțiilor viitoare ale pieței
muncii, iar un sfert consideră acest aspect important. Luând în considerare
țara de origine a experților, se remarcă faptul că respondenții care provin din
România consideră chiar în procent mai mare față de ansamblul eșantionului
că demersul de anticipare este foarte important.
Luând în considerare domeniul din care provin cei consultați, se
constată că experții din mediul de afaceri consideră că anticiparea evoluțiilor
viitoare este foarte importantă într-o pondere mai mare (85,7%) față de cei
din mediul academic (75.7%). Aceste rezultate pun în evidență
magnitudinea și impactul semnificativ al evoluțiilor și schimbărilor de pe
piața muncii, fapt conștientizat în mai mare măsură de mediul de afaceri
care se confruntă cu provocări importante în procesul de planificare și
dezvoltare a afacerilor.
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Figura 36 Cât de importantă este anticiparea evoluțiilor viitoare ale pieței
muncii? (%)
Sursa: reprezentarea autorilor
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Figura 37 Cât de importantă este anticiparea evoluțiilor viitoare ale pieței

muncii?, în funcție de domeniul de proveniență a respondenților (%)
Sursa: reprezentarea autorilor
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Evoluții viitoare ale sectoarelor bazate pe cunoaștere. Implicații pentru
cererea de forță de muncă
În ceea ce privește contribuția sectoarelor bazate pe utilizarea
intensivă a cunoașterii la progresul economic în următorii 10 ani,
aproximativ 60% dintre respondenți consideră că aceasta va crește într-un
ritm mai accelerat față de ultimul deceniu, iar 25% consideră că ritmul de
creștere se va menține pe un trend similar ultimilor 10 ani. O proporție
foarte redusă de respondenți consideră că sectoarele bazate pe utilizarea
intensivă a cunoașterii se vor contracta în următorul deceniu. De asemenea,
se remarcă viziunea mai optimistă cu privire la dezvoltarea accelerată a
acestor sectoare la nivel internațional față de nivelul național. Comparativ,
la nivelul României, doar 42,1% dintre respondenți consideră că ritmul de
creștere a acestor sectoare va fi mai ridicat în următorii 10 ani, în timp ce o
altă pondere importantă (36,8%) consideră că ritmul de dezvoltare va fi
similar cu cel din ultimii 10 ani. Anticipări mai puțin favorabile sunt
manifestate de mai mult de 20% dintre respondenți care consideră că
sectoarele bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii nu se vor dezvolta sau
chiar se vor contracta în următorul deceniu în România.

Figura 38 Cum estimați că va evolua în următorii 10 ani contribuția

sectoarelor bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii la progresul
economic? (%)
Sursa: reprezentarea autorilor
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În ceea ce privește nevoia de personal calificat în sectoarele bazate
pe utilizarea intensivă a cunoașterii, estimările pentru următorii 10 ani sunt
în acord cu dezvoltarea anticipată a acestora. Astfel, două treimi dintre
respondenți consideră că cererea de forță de muncă în aceste sectoare va
crește mai accelerat în următorul deceniu comparativ cu ultimii 10 ani la
nivel internațional. De asemenea, peste jumătate dintre respondenți se
așteaptă ca necesarul de forță de muncă să își intensifice ritmul de creștere
la nivel național. Estimările sunt mai puțin favorabile în cazul României,
însă viziunea dominantă este că sectoarele bazate pe cunoaștere vor necesita
mai multă forță de muncă, păstrând cel puțin ritmul de creștere manifestat în
ultimul deceniu. Totuși, peste 20% dintre respondenții din România se
așteaptă la stagnarea sau contractarea cererii de forță de muncă în aceste
sectoare în următorii 10 ani.
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Figura 39 Cum estimați că va evolua în următorii 10 ani nevoia de

personal adecvat calificat în sectoarele bazate pe utilizarea intensivă a
cunoașterii? (%)
Sursa: reprezentarea autorilor

Evoluția automatizării și robotizării muncii în următorul deceniu este
văzută diferit pe plan național comparativ cu cel internațional. La nivelul
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eșantionului în ansamblul său, puțin peste jumătate dintre respondenți
consideră că ritmul de creștere a automatizării și robotizării muncii va fi mai
ridicat în următorii 10 ani la nivel internațional, 14,3% consideră că acest
ritm va fi similar cu cel din ultimul deceniu, iar 16,9% consideră că
robotizarea muncii se va reduce moderat. La nivel național, o treime dintre
respondenți anticipează că ritmul automatizării va fi mai ridicat, o altă
treime estimează menținerea ritmului din ultimul deceniu, în timp ce un
sfert se așteaptă la o încetinire moderată. Viziunea mai puțin optimistă
asupra evoluției automatizării la nivel național este chiar mai puțin
favorabilă în cazul României. Structura generală a răspunsurilor indică o
atitudine rezervată față de evoluția automatizării și robotizarea muncii în
România, punând în evidență un scenariu conservator de evoluție.
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Figura 40 Cum credeți că va evolua automatizarea și robotizarea muncii

(% ore de muncă automatizate) în următorii 10 ani? (%)
Sursa: reprezentarea autorilor

În ceea ce privește nevoia de recalificare a forței de muncă pentru a
răspunde noilor evoluții, două treimi dintre respondenți se așteaptă ca
aceasta să se crească mai accelerat, iar 22,1% să își păstreze ritmul de
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creștere în următorul deceniu la nivel internațional. La nivelul țărilor incluse
în studiu, inclusiv în România, așteptările sunt mai puțin optimiste, însă
viziunea dominantă indică o creștere a nevoii de recalificare a forței de
muncă pentru a răspunde noilor evoluții de pe piața muncii.
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Figura 41 Cum credeți că va evolua în următorii 10 ani nevoia de

recalificare a forței de muncă pentru a răspunde noilor evoluții? (%)
Sursa: reprezentarea autorilor

Estimările cu privire la evoluția cererii pentru personal cu nivel
ridicat de specializare arată că majoritatea covârșitoare a respondenților
(70,1%) consideră că ritmul de creștere va fi mai ridicat la nivel
internațional în următorii 10 ani. Anticipările sunt mai puțin optimiste în
legătură cu evoluțiile de la nivel național, inclusiv în România. Comparativ,
doar 31,6% dintre respondenți se așteaptă ca ritmul de creștere a acestei
cereri să fie mai ridicat în următorii 10 ani în România, în timp ce 47.4%
consideră că cererea va evolua similar cu ultimul deceniu, 10.5% estimează
că cererea va rămâne la nivelul anului 2020 și doar 10% dintre respondenți
se așteaptă la o contractare a cererii.
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Figura 42 Cum estimați că va evolua cererea pentru personal cu nivel

ridicat de specializare în următorii 10 ani? (%)
Sursa: reprezentarea autorilor

Mediul de afaceri și transferul de cunoaștere
Capacitatea de adaptare și orientare a mediului de afaceri este
percepută într-o manieră similară în România comparativ cu eșantionul
total. În viziunea experților consultați, mediul de afaceri este moderat
pregătit pentru dezvoltarea unor servicii și produse bazate pe cunoaștere,
orientat spre inovare și la curent cu progresul din TIC și High-Tech (scoruri
medii în jurul valorii de 3). Atât în România, cât și la nivelul întregului
eșantion, experții consideră că mediul de afaceri este pregătit într-o măsură
mai redusă să facă față unor schimbări majore sau să se adapteze unor
situații de criză.
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Figura 43 ”În ce măsură mediul de afaceri de la nivel național este…?”

(valori medii pe o scală de la 1 la 5, unde 1=deloc și 5=în foarte mare
măsură)
Sursa: reprezentarea autorilor

Cei mai mulți experți și stakeholderi consultați consideră că în
majoritatea firmelor este nevoie de angajarea/formarea unei persoane
specializată în producerea și transferul de cunoaștere, iar restul este de
părere că acest este lucru necesar doar în unele companii. Această viziune
este valabilă și pentru România, cu mențiunea că ponderile celor care
consideră că o astfel de specializare este necesară în majoritatea sau doar în
unele firme sunt mai echilibrate. Cu toate acestea, opinia dominantă se
menține în favoarea existenței unui astfel de post în majoritatea firmelor.
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Figura 44 Considerați că angajarea/formarea unei persoane specializată

în producerea și transferul de cunoaștere este necesară în firme? (%)
Sursa: reprezentarea autorilor

Atât în rândul reprezentanților mediului academic, cât și în rândul
reprezentanților mediului de afaceri se poate observa că majoritatea
consideră necesară angajarea/formarea unei persoane specializată în
producerea și transferul de cunoaștere în majoritatea firmelor (61,4% din
rândul reprezentanților mediului academic și 86% din rândul managerilor/
antreprenorilor). Totuși, se poate observa că o proporție semnificativ mai
mare de manageri/antreprenori consideră necesară angajarea unei persoane
responsabile cu producerea și transferul de cunoaștere în majoritatea
firmelor (86%), față de proporția respondenților din mediul academic
(61%). Așadar, în viziunea managerilor și antreprenorilor, consensul
covârșitor indică necesitatea unei astfel de poziții în majoritatea
companiilor.
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Figura 45 Considerați că angajarea/formarea unei persoane specializată

în producerea și transferul de cunoaștere este necesară în firme? (%)
Sursa: reprezentarea autorilor

Rolul universităților viitorului deceniu
Stakeholderii și experții consultați consideră că gradul de adecvare a
cursurilor și programelor educaționale pentru a sprijini dezvoltarea
economiei bazate pe cunoaștere se găsește la un nivel peste mediu și poate fi
îmbunătățit, atât în privința producerii și transferului de cunoaștere, cât și
pentru a stimula activitățile bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii,
tehnologii înalte, inovare și creativitate. Comparativ cu media eșantionului,
sistemul universitar din România înregistrează decalaje mai cu seamă în
sprijinirea producerii și transferului de cunoaștere, respectiv stimularea
activităților bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii, acestea fiind direcții
importante de îmbunătățire.
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Figura 46 Din punctul dvs. de vedere, în ce măsură considerați că

universitățile oferă cursuri/programe adecvate pentru…..(valori medii
pe o scală de la 1 la 5, unde 1=deloc și 5=în foarte mare măsură)
Sursa: reprezentarea autorilor

Pentru a analiza relația între gradul de adecvare a programelor
universitare în raport cu economia cunoașterii și capacitatea de adaptare a
mediului de afaceri, au fost construiți doi indici pentru fiecare dintre cele
două aspecte. Astfel, răspunsurile privind gradul de adecvare a programelor
universitare la diferitele aspecte ce caracterizează economia cunoașterii au
fost agregate într-un indice compozit cu trei categorii: nivel scăzut, nivel
moderat și nivel ridicat. În mod similar, răspunsurile privind capacitatea de
adaptare a mediului de afaceri la evoluțiile contextului și orientarea către
inovare au fost agregate într-un indice compozit cu trei categorii: nivel
scăzut, nivel moderat și nivel ridicat. Consistența internă a celor doi indici a
fost validată cu ajutorul coeficientului Cronbach alfa. Rezultatele analizei de
corespondență confirmă relația puternică dintre cele două. Acolo unde
programele universitare creează în mod adecvat condiții pentru dezvoltarea
economiei cunoașterii, mediul de afaceri prezintă nivel ridicat de adaptare la
schimbare și înglobare a componentelor de inovare și progres tehnologic.
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Figura 47 Analiză de corespondență între gradul de adecvare a

programelor universitare în raport cu economia cunoașterii și
capacitatea de adaptare a mediului de afaceri
Sursa: reprezentarea autorilor

În ceea ce privește evoluția rolului învățământului superior în
următorul deceniu, majoritatea experților și stakeholderilor consultați
consideră că rolul pe care îl au universitățile va crește în importanță, fie
într-un un ritm similar cu ultimii 10 ani, fie chiar mai accelerat. Astfel,
învățământul universitar își va spori rolul într-un ritm mai accelerat față de
ultimul deceniu în ceea ce privește furnizarea de competențe antreprenoriale
și participarea la eco-sistemul antreprenorial. De asemenea, învățământul
universitar își va păstra ritmul de creștere a implicării în ceea ce privește
desfășurarea de activități de cercetare-dezvoltare, cooperarea cu alți
stakeholderi pentru a contribui la dezvoltarea regională și promovarea
inovării sociale și a participării civice. În privința furnizării competențelor
necesare pe piața muncii, opinia dominantă arată că universitățile viitorului
deceniu își vor spori mai mult contribuția în asigurarea stocului necesar de
competențe tehnice și vor menține un ritm similar de creștere a rolului în
asigurarea competențelor transversale. Per ansamblu, în timp ce contribuția
învățământului universitar la inovare, dezvoltare regională și asigurarea
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stocului de competențe va rămâne importantă, acesta își va diversifica și
intensifica într-un mod mai accelerat contribuția la eco-sistemul
antreprenorial.

Figura 48 Cum credeți că va evolua rolul învățământului superior în

următorii 10 ani? (%)
Sursa: reprezentarea autorilor

Per ansamblu, profilul răspunsurilor la nivelul întregului eșantion
este similar cu profilul răspunsurilor din România. Conform viziunii celor
consultați, învățământul universitar românesc își va spori mai accelerat
contribuția la furnizarea competențelor antreprenoriale, dezvoltarea
activităților de cercetare-dezvoltare promovarea inovării sociale și a
participării civice în următorul deceniu.
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Figura 49 Cum credeți că va evolua rolul învățământului superior în

România în următorii 10 ani? (%)
Sursa: reprezentarea autorilor

Pentru a înțelege mai bine resorturile care explică evoluția rolului
învățământului universitar în societate, a fost construit un indice compozit
care agregă toate aspectele de mai sus, valorile sale fiind grupate în trei
categorii de intensitate: creștere accelerată, stagnare sau creștere moderată și
reducere. Rezultatele analizei de corespondență confirmă ideea că
învățământul universitar răspunde la nevoile și cererea existente la nivelul
mediului de afaceri. Astfel, acolo unde mediul de afaceri are capacitate mare
de adaptare la schimbare și este orientat către cunoaștere și inovare, rolul
învățământului universitar se va păstra constant sau va crește moderat.
Acolo unde mediul de afaceri are capacitate de adaptare și orientare spre
cunoaștere moderate, se anticipează că sistemul de învățământ superior își
va spori accelerat rolul în asigurarea condițiilor necesare economiei
cunoașterii.
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Figura 50 Analiză de corespondență între capacitatea de adaptare și

orientare a mediului de afaceri și evoluția rolului învățământului
superior în următorii 10 ani
Sursa: reprezentarea autorilor

Un alt rezultat relevant este că acolo unde capacitatea de adaptare și
orientarea spre economia cunoașterii sunt reduse la nivelul mediului de
afaceri, învățământul universitar își va reduce contribuția în această direcție.
Astfel, se confirmă rolul învățământului terțiar de a răspunde cererii venită
din economie și de a susține orientarea acesteia în direcția cunoașterii și
inovării.
În mod similar, a fost construit un indice cu privire la intensitatea
schimbărilor anticipate pe piața muncii în următorul deceniu prin agregarea
răspunsurilor cu privire la cererea de forță de muncă în sectoarele bazate pe
cunoaștere, robotizarea muncii, nevoia de recalificare a forței de muncă și
cererea de forță de muncă înalt calificată. Rezultatele analizei de
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corespondență arată o relație semnificativă între evoluția rolului
învățământului superior și intensitatea schimbărilor pe piața muncii.

Analiză de corespondență între evoluția rolului
învățământului superior și intensitatea schimbărilor pe piața muncii în
următorii 10 ani
Figura

51

Sursa: reprezentarea autorilor

Astfel, acolo unde ritmul schimbărilor menționate pe piața muncii va
fi accelerat, rolul învățământului universitar va crește și el accentuat, iar
unde se anticipează evoluții constante pe piața muncii și rolul
învățământului terțiar se va menține stabil sau va crește moderat. O
contractare sau inversare a schimbărilor menționate pe piața muncii se
asociază cu o restrângere a contribuției învățământului universitar la
dezvoltarea socială și economică.
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Evoluții ale decalajelor de inovare
Cea mai mare parte a respondenților consideră că decalajele de
inovare dintre țări vor crește ușor în următorii 10 ani. Ponderea acestora este
chiar mai mare printre respondenții din România comparativ cu tot
eșantionul în ansamblul său. Mai mult, o pondere semnificativă dintre
stakeholderii din România (31,6%) anticipează chiar o creștere accelerată a
decalajelor de inovare dintre țări, net superioară proporției înregistrate la
nivelul întregului eșantion (20,8%). Viziunea mai pesimistă a respondenților
români se manifestă și prin ponderea mică a celor care anticipează o
reducere a decalajelor (5,3%), comparativ cu aproximativ 20% de
răspunsuri în favoarea reducerii sau dispariției decalajelor în următorul
deceniu la nivelul eșantionului total.
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Figura 52 Cum credeți că vor evolua în următorii 10 ani decalajele de

inovare dintre țări? (%)
Sursa: reprezentarea autorilor

În concluzie, la nivel internațional, stakeholderii consultați
anticipează o accelerare a dezvoltării sectoarelor bazate pe cunoaștere și un
ritm mai mare de creștere a cererii de forță de muncă înalt specializată,
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concomitent cu o nevoie crescută de recalificare. Aceste tendințe majore se
vor manifesta și la nivelul țărilor surprinse în studiu, inclusiv România, însă
intensitatea schimbărilor se anticipează să fie mai moderate.
Acolo unde programele universitare creează în mod adecvat condiții
pentru dezvoltarea economiei cunoașterii, mediul de afaceri va manifesta un
nivel ridicat de adaptare la schimbare și înglobare a componentelor de
inovare și progres tehnologic. De asemenea, rezultatele obținute au pus în
evidență o relație semnificativă între contribuția învățământului universitar
și intensitatea schimbărilor pe piața muncii, ceea ce subliniază rolul
important pe care acesta îl poate juca în relație cu trendurile majore care se
vor manifesta pe piața muncii în următorul deceniu.
Comparativ cu media eșantionului, România înregistrează un ușor
decalaj în sprijinirea producerii și transferului de cunoaștere, respectiv
stimularea activităților bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii, acestea
fiind direcții importante de îmbunătățire și furnizare de competențe pe
termen scurt și mediu.
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