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ABORDĂRI PRIVIND INOVAŢIILE, PROCESUL ŞI MANAGEMENTUL INOVAŢIONAL
ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE

DANIELA DUCA, drd., IEFS

Researchers have tried to place innovation as unitary systems within enterprises, or to associate them to an
individual, but the fact that they can take place at the sector, industry, region levels, or across the globe has puzzled
scientists, who were not able so far to develop a common innovation model system or make radical contributions to
Schumpeterian theory. This article makes a foray into the definition of innovation, innovative process, and innovational
management in the specialized literature.
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Introducere. Inovaţia şi procesul inovaţional sunt teme studiate în literatura de specialitate de la sfârşitul
secolului XVII şi mai aprofundat în ultimii 30 de ani. În această perioadă, fiecare autor a reuşit să dezvolte o definiţie a
inovaţiei şi a procesului inovaţional particulară situaţiei analizate în cercetările efectuate, astfel întemeind o multitudine
de concepte şi dimensiuni ale acestora. Freeman, de exemplu, a definit inovaţia în 1982 ca o totalitate de activităţi
tehnice, comerciale, de management, design şi de fabricaţie, care contribuie la marketingul unui produs nou sau
îmbunătăţit sau al unui proces/echipament nou sau îmbunătăţit [2].

În 1986, Van den Ven caracterizează inovaţiile ca un proces de dezvoltare şi implementare al ideilor noi de către
persoanele, care în viitorul apropiat vor intra în contracte tranzacţionale cu alţii, ca parte componentă a unei organizări
sau rânduieli instituţionale [3].

Conţinutul de bază. Definiţiile mai recente plasează accentul pe dezvoltarea reuşită a unei idei noi, care duce la
implementarea unui proces, produs, serviciu sau metodă de livrare, care la rândul lor îmbunătăţesc semnificativ
eficienţa, calitatea şi eficacitatea pe piaţă [4]. Într-un studiu actual asupra inovaţiilor pe pieţele în curs de dezvoltare,
autorii includ în definiţia procesului inovaţional un şir de activităţi, care promovează transferul de cunoştinţe, cum ar fi
asocierile cu partenerii străini, acordurile de licenţe, deschiderea instalaţiilor noi şi externalizarea activităţii productive
[5]. O definiţie mai largă prezintă inovaţia ca un proiect nou cu un rezultat incert [6].

Potrivit Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, inovaţiile înglobează şi conceptul de nou
pentru instituţie, chiar dacă acelaşi proces a fost deja dezvoltat pe altă piaţa/regiune/industrie [7]. O definiţie din
literatura populară în rândul managerilor compară inovaţiile nu cu unul, ci cu orice pod existent sau creat, care
conectează necesităţile cu o soluţie anume [8]. Dougherty defineşte inovaţia ca un curent de acţiuni ce creează şi
difuzează produse noi şi utile [9].

Analizând toate aceste definiţii, se observă o varietate de caracteristici şi probleme ce pot fi atribuite inovaţiilor,
care diferă între ele în dependenţă de circumstanţe şi de autori. Cu toate acestea, toţi autorii sunt de acord în unanimitate
cu un element al procesului inovaţional, şi anume că acesta aduce la schimbarea sau înnoirea unui produs, serviciu sau
proces. Diferenţele rămase constituie nu altceva decât dimensiunile procesului inovaţional.

Înainte de a expune aceste dimensiuni, este important să se distingă inovaţia sau procesul inovaţional de invenţie,
antreprenoriat şi management. În anul 1942, Schumpeter a fost primul care a clarificat diferenţa dintre invenţie, sau
procesul prin care are loc crearea unei noi idei, unui nou produs, serviciu sau metode, şi inovaţie, care, de fapt, constă în
realizarea acestora pe piaţa de desfacere cu ajutorul diferitor resurse, inclusiv comercializare şi marketing [10]. Astfel, o
analiză recentă defineşte inovaţia ca un proces, prin care o invenţie este transformată într-un bun comercial ce poate fi
vândut cu o anumită dobândă [11].

Antreprenoriatul, sau activitatea antreprenorială, este un concept, care se referă la capacitatea de a transforma o
invenţie într-o inovaţie, cuprinzând calităţi ca abilitatea de a selecta invenţia cu potenţial pe piaţă, de a mobiliza
resursele necesare pentru suportul inovaţiei şi creării bazei de cunoaştere [12]. Astfel, precum a identificat şi
Schumpeter mai mult de jumătate de secol în urmă, antreprenorii sunt agenţii reformelor care promovează schimbările
structurale şi inovaţia [10].

O întrebare foarte actuală rămâne diferenţa dintre manageri şi antreprenori sau inovatori. Managerii, la fel ca şi
antreprenorii, contribuie la dezvoltarea şi menţinerea unui produs sau serviciu oferit pe piaţă. Dacă
antreprenorii/inovatorii sunt cei care promovează schimbările şi inovaţiile, managerii au un rol/caracter mult mai
administrativ. O dată cu debutul managementului strategic şi confirmarea legăturii dintre inovaţie, creşterea la nivel
microeconomic şi progresul economic, unul din scopurile majore ale managerilor devine promovarea inovaţiei. Astfel,
managementul inovaţional reprezintă organizarea şi monitorizarea activă a executării activităţilor ce determină
inovaţiile [13].

Managementul inovaţional nu trebuie confundat cu inovaţiile de management, care implică introducerea şi
implementarea unei invenţii legate de domeniul practicilor, tehnicilor, ideilor sau structurilor manageriale şi
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intenţionează să dezvolte sau să schimbe obiectivele organizaţiei [14]. Christensen diferenţiază managementul
inovaţiilor şi managementul tehnologiilor, susţinând că managementul tehnologiilor se referă la organizarea
departamentului tehnologic al organizaţiei, pe când managementul inovaţional inlcude organizarea contextului pentru
procesele inovaţionale, care poate include şi managementul tehnologiilor [15].

În baza studiilor efectuate până la momentul actual, inovaţia şi procesul inovaţional pot fi descompuse în câteva
dimensiuni, pe baza cărora mai apoi pot fi construite strategiile de management şi promovare ale acesteia în societate.
Figura de mai jos sintetizează aceste dimensiuni.

În primul rând, elementul comun în majoritatea definiţiilor este tipul inovaţiei: cercetătorii şi consultanţii
recunosc faptul, că inovaţiile sunt reflectate prin prisma bunurilor, serviciilor, proceselor sau practicilor de management
noi sau celor semnificativ îmbunătăţite. Klepper, spre exemplu, susţine că inovaţiile în sfera produselor sau a bunurilor
sunt introduse de noii veniţi pe piaţă şi, de obicei, măresc funcţionalitatea şi performanţa acestora, pe când inovaţiile de
proces sunt caracteristice instituţiilor deja stabilite, care au lansat produse şi acum au scopul principal de a micşora
costurile şi de a continua să servească clienţii existenţi [16]. Schumpeter a deosebit 5 tipuri de inovaţii: bunuri noi,
metode de producţie noi, resurse noi, pieţe noi, şi moduri noi de organizare a businessului [17].

În al doilea rând, experţii au diferite opinii în ceea ce priveşte gradul de noutate. Christensen explică diferenţa
dinte acestea: inovaţiile incrementale sunt necesare pentru creşterea unei companii, dar de multe ori se ajunge la punctul
în care acestea oferă o creştere în calitate mai mare decât consumatorii şi-ar putea permite. Acest fapt creează o
oportunitate pentru inovaţiile distrugătoare sau radicale, care de obicei rezultă în bunuri/servicii mai ieftine, de o calitate
cu mult mai proastă, mai puţin sofisticate, însă mai simple şi mai adecvate pentru uz. Ca exemplu ilustrativ, Christensen
utilizează introducerea laptopului şi a discurilor pe piaţă [18].

O altă dimensiune prin care poate fi caracterizat procesul inovaţional este tipul de noutate. O inovaţie poate fi
nouă pentru instituţia în care a fost dezvoltată, dar deja existentă pe piaţă şi adoptată de alte instituţii, care deseori este
numită „reinvenţie” inovaţională [19]; nouă pentru toată industria sau ecosistemul mai larg din care instituţia face parte,
sau chiar nouă pe piaţa regională ori globală [20].

În mare măsură, literatura de specialitate se concentrează în jurul inovaţiilor din întreprinderile existente sau
start-up-uri, inclusiv private şi publice, şi mai puţin în sfera instituţiilor de stat. În baza unui studiu efectuat anterior,
poate fi diferenţiat antreprenoriatul [21] şi intraprenoriat [22], care, respectiv, asociază procesul inovaţional cu un
individ sau un grup de persoane şi echipe, care colaborează în interiorul unei organizaţii.

Sursa invenţiei distinge în continuare tipurile de inovaţie: invenţia poate fi împrumutată sau achiziţionată din
exteriorul instituţiei sau ecosistemului care o va pune în practică, sau din interiorul acesteia [23].

Fig. 1. Dimensiunile inovaţiei şi ale procesului inovaţional
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O altă dimensiune caracterizează modelele de continuitate ale inovaţiei, adică sincronia dintre nivelul de
dezvoltare al companiei şi tipul de inovaţie sau stadiul în care se află procesul inovaţional. Dougherty identifică
prezenţa a două astfel de modele: modelul ciclului de viaţă, care depinde de procese perceptive, şi modelul inovaţiei
persistente, care depinde de procese endogene [9]. Modelul ciclului de viaţă decurge în patru etape şi în fiecare din ele
sunt create resursele necesare pentru inovare, în timp ce sistemul inovaţional parcurge aceste etape una după alta. În
prima etapă are loc crearea ideilor şi a bazei de cunoaştere, etapa a doua continuă cu inovaţii de produs, iar a treia
generează inovaţiile de proces [24]. Etapa a patra determină inovaţiile incrementale de produs şi proces, dar odată ce
acestea nu mai aduc un beneficiu care merită un premium din partea consumatorilor, instituţia trebuie să revină la prima
etapă de fermentare a ideilor în scopul de a menţine cota pe piaţă [16]. Modelul inovaţiei persistente reprezintă o
îmbunătăţire a ciclului de viaţă pe baza criticilor aduse acestuia, şi anume prin includerea resurselor şi proceselor
endogene, care schimbă direcţionalitatea procesului inovaţional, permiţând mici ecosisteme de feedback ce pot rezulta
în inovaţii de proces, produs sau incrementale, nu neapărat urmând această succesiune [9]. Modele ale procesului
inovaţional şi strategiile de management vor fi discutate mai târziu în acest capitol.

A şaptea dimensiune a inovaţiei este mediul în care inovaţia a fost creată. Acesta, respectiv, determină tipul
inovaţiei şi joacă un rol important în determinarea deciziilor strategice pentru înaintarea sau stoparea procesului
inovaţional. Zahra demonstrează, că mediile statice încurajează inovaţiile din cauza lipsei de competiţie [25], iar sărăcia
sau recesiile stimulează inovaţiile [26], pe când Ayyagari şi colegii săi, într-un studiu extins al întreprinderilor din ţările
în curs de dezvoltare, conclud că întreprinderile ce se confruntă cu o concurenţă străină au tendinţa de a produce mai
multe inovaţii [5]. De asemenea, mediile ostile promovează inovaţiile în dependenţă de prezenţa sau absenţa diferitor
caracteristici: munificenţa tehnologică rezultă în inovaţii de produs, creşterea rapidă a industriei favorizează inovaţiile
de proces [25; 27].

Precum demonstrează şi această rubrică, nici până acum cercetătorii nu au ajuns la o concluzie unanimă privind
definiţia inovaţiei şi a procesului inovaţional, unii susţinând că aceasta poate fi cauza principală care a dus la creşterea
volumului de studii în acest domeniu, însă mai puţin al conţinutului util pentru societăţile private şi cele de stat [20].
Totuşi, propulsarea procesului inovaţional sau transformarea bazei de cunoştinţe în mijloace materiale rămâne una din
cele mai studiate dificultăţi ale societăţii umane [28]. Pentru a evita o discuţie în jurul complexităţii acestui concept şi
pentru a crea acest studiu pe o măsură cât mai comparabilă,va fi utilizată definiţia inovaţiei din manualul Oslo al
CEDO, care descrie inovaţia ca introducerea unui bun, serviciu, proces de producţie, management sau marketing nou
sau îmbunătăţit semnificativ în interiorul întreprinderii sau în relaţiile externe ale acesteia [29]. Această definiţie nu
capturează toate dimensiunile inovaţiei, însă unele dintre acestea au fost descrise mai sus şi se va ţine cont de ele în
analizarea rezultatelor.

Un studiu al literaturii utilizând metodele bibliometrice în investigarea bazei de date Google Scholar [30; 40]
arată, că numai în ultimi zece ani au fost scrise, cel puţin, 49 500 de articole, brevete şi cărţi, care abordează problema
inovaţiilor, pe când în ultimii 30 de ani, aceasta cifră este de numai 66 000. Google Scholar este cea mai completă sursă
de publicaţii, deoarece include toate bazele de date utilizate în sfera academică, precum JSTOR, EconLit, Business
Source Premier, WileyBlackwell etc. Utilizând aceeaşi metodă de investigare, pe tema managementului inovaţional au
fost scrise respectiv 4 300 şi 5 030 articole, cărţi şi brevete.

Tema inovaţiilor tehnologice a fost abordată în peste 9 mii de articole în ultimii zece ani şi doar 13 000 – în 30
de ani. Articole ce tratează conceptul de open innovation [31] cotează cifra aproximativă de 3 000 în ultimii 10 ani.
Inovaţiile organizaţionale au fost studiate în numai 2 000 de articole şi numai în jur de 100 de articole sunt dedicate
celui mai actual aspect al inovaţiilor – cele dirijate de utilizatorul final – user-driven innovation [32]. În jur de 2 000 de
articole şi cărţi sunt dedicate inovaţiilor corporative şi mai puţin de 1 000 abordează conceptul de crowdsourcing [33].
Alte teme actuale mai puţin studiate sunt intraprenoriatul [22], oamenii şi inovaţiile, inovaţiile radicale [20], factorii şi
tehnicile care promovează inovaţiile [34] – toate numărând mai puţin de 1 000 de cărţi, articole şi brevete.

De remarcat este faptul, că toate aceste subiecte menţionate mai sus nu pot fi clasificate într-un singur domeniu
de bază, în alte cuvinte sursele unde acestea au fost publicate sunt atât reviste din sfera economiei, cât şi management,
sociologie şi psihologie. Prezenţa şi influenţa cercetărilor inovaţionale în fiecare din aceste sfere a fost studiată mai
detaliat de Muhammad Shafique, care prin intermediul metodelor bibliometrice, identifică şi analizează 134 din topul
celor mai importante studii inovaţionale [35].

Shafique demonstrează, că domeniul economic şi cel de management au adus cele mai mari contribuţii bazei de
cunoştinţe inovaţionale începând cu anul 1988, însă volumul articolelor şi influenţa lor, măsurată prin numărul de
citaţii, a descrescut în economie, pe când acelaşi număr a crescut în management. În acelaşi timp, cercetările care
abordează inovaţiile efectuate în fiecare dintre aceste domenii tind spre uni-disciplinaritate, judecând după volumul de
referinţe ale acestor articole în sferele alternative [35]. Aşadar, cu toate că volumul bazei de cunoaştere la tema
inovaţiilor creşte, acesta devine mult mai fragmentat şi compartimentalizat, fapt care nu a ajutat la unificarea
materialului ştiinţific sub egida unui singur domeniu.

O mare parte a publicaţiilor în domeniul managementului o constituie studiile la tema activităţilor
antreprenoriale, continuând cu o evoluare mai rapidă de la începutul anilor ’90, odată cu debutarea noii tradiţii a
managementului strategic [35]. Tehnicile bibliometrice utilizate de Santos şi Teixeira [36] identifică teoria
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antreprenoriatului, psihologia şi trăsăturile demografice, contextul antreprenorial, antreprenoriatul corporativ, capitalul
de risc, educaţia antreprenorială, politicile, creşterea şi dezovltarea regională printre cele mai citate subiecte.

De fapt, primii care au prezentat antreprenorii ca agenţi productivi sunt Cantillon şi Say în anul 1759 şi,
respectiv, 1803 [37] [38]. Numai începând cu Schumpeter [39], aceştia sunt asociaţi cu schimbările structurale şi
inovaţia. În ultimii ani, însă, un subiect nou ce a atras atenţia este educaţia antreprenorială, inclusiv
universităţile antreprenoriale, productivitatea centrelor de transfer tehnologic, crearea noilor companii şi contextul
ambiental [36].

O apreciere ştiinţifică a cercetătorilor şi universităţilor din topul managementului inovaţional condusă de Yang şi
Tao confirmă, că cele mai studiate teme din acest domeniu sunt resursele companiilor dedicate inovaţiei şi
managementului inovaţional, abordările structurate, relaţiile interne şi externe, atributele organizaţionale, mediul,
strategiile, competenţele de lansare, inovaţiile legate de bunuri, cerinţele consumatorilor şi viteza de desfacere pe piaţă
[11]. Autorii remarcă faptul, că puţine articole din cele studiate tratează problema tehnologiilor sofisticate şi a preţurilor
produselor de pe piaţă.

O analiză la fel de detaliată a 815 de articole din anul 1989 până în 2004 în domeniul dezvoltării produselor noi,
efectuată de Page şi Schirr, demonstrează o creştere fundamentală în volumul şi rafinamentul sau complexitatea
cunoştinţelor cantitative şi calitative, care explică modelele şi teoriile dezvoltării proceselor inovaţionale. Autorii
identifică puţine studii despre inovaţiile în sfera serviciilor şi observă o concentraţie a cercetărilor asupra proceselor
inovaţionale şi caracteristicilor acestora [40].

În literatura populară, însă, dinamica volumului articolelor care menţionează temele inovaţionale este şi mai
accentuată în ultimii zece ani. În figura de mai jos [39], se observă o creştere substanţială a articolelor scrise pe teme
inovaţionale în ziare şi reviste începând cu sfârşitul anilor ’90, merg\nd spre criza cauzată de dot-com bubble în 2000 şi
până în prezent. Un total de mai mult de 130 de mii de articole din peste 300 de mii de surse mondiale începe de la 33
pe lună şi culminează cu 2 083 articole în ianuarie 2011.

Generalizând cele de mai sus, oferta de material ştiinţific şi popular la tema inovaţiilor este enormă. Fiecare oraş
din vest dispune de, cel puţin, un centru de inovaţii sau transfer tehnologic (de exemplu, BIG Innovation Centre în
Londra, Hillington Park Innovation Centre în Glasgow,The Urban Innovation Center în New York, Institut de
Recherche et d’Innovation în Paris etc.), mai mult ca atât majoritatea universităţilor administrează un centru de studii
inovaţionale (Oxford Centre for Entrepreneurship and Innovation, University of Manchester Innovation Centre,
Riverside Innovation Center, London Business School MLab etc.), dar care este cererea pentru această informaţie?

Un studiu al consumatorilor literaturii populare demonstrează, că utilizatorii Internetului au căutat teme
inovaţionale neîncetat şi la aproximativ acelaşi nivel din 2004, când s-a născut mecanismul de căutare Google [41].
Figura de mai jos demonstrează această concluzie. Piscul din 2004 poate fi explicat prin două ipoteze – sau existenţa
acestui mecanism de căutare a impulsionat persoanele deţinatoare de conexiune internet să caute exagerat răspunsuri la
această temă, sau aceste căutări au rămas de pe urma crizei dot-com.

Fig. 2. Evoluţia articolelor pe tema inovaţiilor din ziare, reviste şi alte surse de literatură populară
Sursa: Bloomberg [39].
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Fig. 3. Evoluţia interesului la tema inovaţiilor în literatura populară şi de specialitate
Sursa: GoogleTrends [ HYPERLINK \l "Goo13" 51 ].

Figura 4 ilustrează volumul de căutări pe tema inovaţiilor în direct contrast cu alte teme curente, ca produsul
intern brut sau schimbările climatice. În mediu, interesul pentru inovaţii egalează cu cel pentru PIB, însă este cu mult
mai mare decât interesul în schimbările climatice, care în realitate poate fi considerat cel mai mediatizat subiect din
ultimii zece ani.

Fig. 4. Evoluţia interesului la tema inovaţiilor în contrast cu schimbările climatice în literatura populară şi
de specialitate

Sursa: GoogleTrends [41].
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Ceea ce este interesant şi de aşteptat este că majoritatea căutărilor au loc din oraşele majore în Europa, Asia şi în
coasta de Est a Americii – Singapur, Berlin, Sidnei, Londra şi Toronto sunt primele cinci. Însă, la nivel regional se
observă o concentraţie foarte mare în multe dintre ţările în curs de dezvoltare, în special din Sudul Africii şi Asiei.
Printre primele 20 de ţări cu cel mai mare interes pentru inovaţii, dezvoltate sunt numai 7, inclusiv 4 din Europa:
Danemarca, Marea Britanie, Germania şi Irlanda. Moldova figurează la nivelul 0, deoarece nu a avut loc o creştere
suficientă în volumul de căutări pentru a desfăşura această analiza. România, Rusia şi Ukraina sunt, respectiv, la nivelul
de 8, 7 şi 6%.

Acelaşi studiu demonstrează, că printre temele legate de inovaţii, care sunt la fel de întrebate, se numeră şi
managementul inovaţional, inovaţiile tehnologice, inovaţiile în business, centrele inovaţionale, inovaţiile în domeniul
social şi definiţia inovaţiilor. Produsul şi serviciul inovaţional cel mai căutat este reţeaua de magazine germane Strauss,
care au reinventat experienţa de shopping. În mare măsură, dar cu mici excepţii, aceste subiecte reflectă oferta lor pe
piaţa literaturii ştiinţifice.

Concluzii. Numărul articolelor şi gama subiectelor ce tratează inovaţiile şi procesul inovaţional este
extraordinar, unii autori ar susţine chiar excesiv, reuşind să pătrundă în majoritatea domeniilor studiate. În orice altă
materie, aceasta ar putea însemna că este mai dificil de adus contribuţii ştiinţifice, însă nu este cazul în domeniul
inovaţiei, pentru că acest proces este atât de flexibil, atotcuprinzător şi evolutiv, încât elemente noi ies la suprafaţă
foarte des.
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