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ANALIZA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII DE CERCETARE 

DEZVOLTARE INOVARE PRIN METODA DEA 
 

Abstract: 
By this paper we intend to analyze the existing gap in the efficiency of R&D 

investment, at European level. The method employed in this respect is Data 

Envelopment Analysis (DEA).  The evaluation of the performance in R&D in 

European countries, in terms of technical efficiency (TE) thus constitutes the main 

goal of this research. Small European economies (i.e. Luxemburg and Sweden) 

have   high levels of research efficiency, while some of the larger ones, namely, 

United Kingdom, France, and Spain, show lower TE scores. Romania is 

characterized by a very low rate of knowledge production, suggesting that they are 

still in the phase of imitating and replicating existing technologies, while only little 

effort made to innovate.    
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1. INTRODUCERE 

 

Performanţele unei economii, eficienţa unei activităţi, productivităţile factorilor de 
producţie, sunt elemente esenţiale ale analizei economice. În ultimile două decenii 
s-au dezvoltat metode specifice de analiză a eficienţei, marea majoritate cu aplicaţii 
la nivel microeconomic, de firmă. Interesul crescând în creşterea eficienţei 
activităţilor economice a demonstrat faptul că aceste metode pot fi aplicate cu 

                                                 
1 O versiune a acestui articol a fost prezentată la Conferinţa The 7th International 

Conference on Management of Technological Changes, Alexandrupolis, Grecia, 2-4 
septembrie 2011. Mulţumim participanţilor pentru observaţiile făcute. 
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succes şi la nivelul activităţii de cercetare dezvoltare inovare (CDI), la nivel 
regional sau naţional. 
 Prezentul articol are drept obiectiv principal analiza eficienţei activităţilor 
de CDI în Europa, prin aplicarea metodelor cantitative cele mai adecvate.  În acest 
scop s-a studiat literatura de specialitate si s-au identificat metode cantitative, 
parametrice şi neparametrice. 
 Structura articolului este subordonată acestor obiective. În primul paragraf 
sunt prezentate succint evidenţe din literatura de specialitate recentă care confirmă 
interesul ridicat în studiul activităţii CDI. Paragraful al doilea explică metoda 
înfăşurării datelor (Data Envelopment Analysis) care este aplicată în plan 
internaţional pentru analiza eficienţei unor activităţi în care elementele de input şi 
output sunt mai greu de cuantificat. Această metodă s-a aplicat în cazul unor 
servicii sociale, cum sunt spitale, unităţi administrative sau chiar universităţi. Mai 
mult decât atât, metoda a fost aplicată cu succes în cazul evaluării eficienţei unor 
politici economice sau sociale sau pentru activităţi ştiinţifice.  
 În paragraful 3, metoda este aplicată la nivelul ţărilor europene, în scopul 
evidenţierii ţărilor eficiente sau ineficiente în utilizarea resurselor implicate în 
procesul de CDI, fiind prezentate ipotezele modelului. Rezultatele obţinute sunt 
descrise în paragraful 4, iar concluziile sumarizează lucrarea şi evidenţiază 
posibilităţi de cercetare ulterioară. 
 

2. LITERATURA DE SPECIALITATE 

 

Eficienţa activităţilor CDI se află din ce în ce mai mult în centrul dezbaterii 
ştiinţifice internaţionale. Astfel, Caselli şi Coleman II (2001) subliniază importanţa 
faptului că o creştere a eficienţei tehnice în CDI joacă un rol critic în creşterea 
economică pe termen lung. Acest fapt a determinat cercetarea ştiinţifică să se 
concentreze asupra procesului  şi datelor statistice specifice CDI. În timp ce aceste 
date sunt frecvent utilizate pentru analiza ţările dezvoltate, analiza este mai puţin 
aplicată în ţările în curs de dezvoltare. 

Mai recent, literatura empirică (Guellec and van Pottelsberghe de la 
Potterie, 2004) afirmă  importanţa nivelului şi dinamicii cheltuielilor de CDI pentru 
creşterea economică. Astfel, folosirea eficientă a resurselor limitate acordate CDI 
este considerată crucială într-o lume globalizată. Economiile naţionale sunt expuse  
unor nivele crescute ale competiţiei pentru produse şi tehnologii inovative, atât 
interne cât şi internaţionale. Acest proces determină naţiunile să îşi adapteze 
continuu posibilităţile tehnologice, iar ţările care utilizează resursele de CDI în 
mod ineficient vor fi în mod cert penalizate. 

Metoda propusă în prezenta aplicaţie pentru analiza eficienţei CDI, Analiza 
înfăşurării datelor (DEA), implică aplicarea tehnicilor de programare liniară în 
stabilirea frontierei de eficienţă. A fost aplicată cu succes în analiza unor 
organizaţii nonprofit, dar şi evaluarea unor măsuri de politică economică. Coelli, 
Rao şi Battese (1998) descriu câteva aplicaţii ale acestei metode şi prezintă 
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avantajele acesteia. În ultimii ani metoda a fost aplicată şi în analiza eficienţei 
activităţii de CDI. Între rezultatele obţinute, trebuie menţionată concluzia lui 
Schmidt-Ehmcke and  Zloczysti (2009), potrivit căreia economiile mari, cu resurse 
importante alocate activităţii de inovare, nu sunt şi cele mai eficiente. Zabala-
Iturriagagoitia et al (2007) aplică analiza la nivel regional, în cazul Spaniei, şi 
ierarhizează regiunile funcţie de eficienţa activităţilor de CDI. 

Aplicarea metodelor cantitative de analiză a eficienţei CDI în cazul 
României este până la acest moment destul de redusă. Lipsa datelor statistice a 
îngreunat derularea unor analize consistente ale eficienţei activităţii de CDI. 
Cercetările existente se constituie într-o literatură bogată care vizează, între altele, 
economia cunoaşterii şi politicile derulate în acest domeniu. Între autorii de 
referinţă în acest sens trebuie menţionaţi Iancu, A. (2006), Marin, D. (2006), Roşca 
Gh. I. (2006), Popescu, G. (2008), Drăgănescu. M., (2005) ş.a..  

Trebuie menţionat faptul lor că literatura asupra activităţilor economice 
observate în profil regional reflectă preocupări intense pentru analiza gradului de 
diversificare şi de concentrare teritorială a activităţilor economice din ţara noastră, 
pentru analiza distribuţiilor teritoriale şi sectoriale ale forţei de muncă, a ocupării, a 
şomajului, în lucrările, de ex. ale lui Jaba, E. (2010), Goschin, Z. (2008, ) ş.a. 

 
 

3. METODA APLICATĂ: ANALIZA ÎNFĂŞURĂRII DATELOR 

3. 1. Concepte folosite în măsurarea eficienţei  
 
 Farrell2 a propus (1957) ca eficienţa unei firme să consiste în două 
componente: eficienţa tehnică care reflectă abilitatea unei firme de-a obţine 
maximul de output dintr-un set dat de inputuri şi eficienţa alocativă care reflectă 
abilitatea unei firme de-a folosi input-urile într-o proporţie optimă, dându-li-se 

preţurile respective şi tehnologia de producţie. Aceste două măsuri ale eficienţei 
unei firme sunt combinate pentru a asigura măsura eficienţei economice totale.  
 Aceste componente pot fi extinse de la nivel microeconomic la nivel 
macroeconomic pentru a analiza eficienţa unei economii naţionale precum şi modul 
în care sunt utilizaţi factorii de producţie. În contextul acestei lucrări suntem 
interesaţi de eficienţa utilizării forţei de muncă la nivelul economiei naţionale.  
În literatura de specialitate sunt cunoscute cu precădere patru metode de măsurare a  
performanţei, deci, a eficienţei. Aceste metode de măsurare a eficienţei sunt: 

                                                 
2 Farrell, M.J. The Measurment of Productive Efficiency, Journal of Royal Statistical 
Society, A120, 1957, p. 253-290  
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Metoda celor mai mici pătrate;  Metoda indicilor productivităţii totale a factorilor 
(TFP); Analiza înfăşurării datelor (DEA); Metoda frontierei stochastice. 
 Primele două metode sunt cel mai des aplicate seriilor de timp agregate şi 
asigură măsurarea progresului tehnic respectiv măsurarea variaţiei productivităţii 
totale a factorilor. Ambele metode presupun că economia se află în punctul de 
ocupare completă a factorilor, deci este o economie eficientă. Metodele 3 şi 4 în 
schimb nu pornesc de la ipoteza existenţei eficienţei, şi din acest motiv se pot 
observa cauzele ineficienţei şi dimensiunea acesteia. Metoda indicilor TFP poate fi 
folosită pentru a compara productivitatea relativă a două economii la un anumit 
moment în timp. DEA şi metoda frontierei stochastice pot fi utilizate pentru a 
măsura atât modificările în eficienţa tehnică cât şi cele în eficienţa relativă, dacă 
există un panel de date semnificativ  disponibil. 
 Cele patru metode pot fi grupate după felul în care acestea recunosc 
ineficienţa sau nu. Primele două metode se încadrează în cele care nu recunosc 
ineficieţa, în timp ce ultimele două cunt din categoria celor prin intermediul cărora 
se poate recunoaşte ineficienţa.  

 O modalitate alternativă de-a gupa aceste metode se bazează pe modul în 
care aceste metode apelează la instrumentele econometrice. Metodele 1 şi 4 implică 
estimarea econometrică a funcţiilor parametrice, în timp ce metodele 2 şi 3 nu 
necesită acestă estimare. Cele două grupe astfel formate pot fi numite “metode 
parametrice” respectiv “metode neparametrice”. 
 Vom trata în secţiunea ce urmează problema măsurării eficienţei din 
perspectiva programării matematice a analizei eficienţei prinaplicarea analizei 
înfăşurării datelor (DEA). 

harnes, Cooper şi Rhodes3 definesc metodologia înfăşurării datelor 
(DEA), în studiul publicat în (1978), ca fiind “un model de programare matematică 
de observare a datelor care asigură o nouă cale de-a obţine estimaţii empirice ale 
relaţiilor extremale cum ar fi funcţiile de producţie şi/sau suprafeţele posibilităţilor 
de producţie eficiente care reprezintă piatra fundamentală a economiei moderne”. 

Farrell a propus (1957) ca eficienţa să consiste în două componente: 
eficienţa tehnică care reflectă abilitatea de a obţine maximul de output dintr-un set 
dat de inputuri şi eficienţa alocativă care reflectă abilitatea de a folosi inputurile 
într-o proporţie optimă, date fiind preţurile şi tehnologia de producţie. Aceste două 
măsuri ale eficienţei sunt combinate pentru a asigura eficienţa economică totală. 

Analiza discutată mai sus este denumită uzual măsurarea eficienţei 
orientate spre input. Măsurarea eficienţei tehnice orientată spre input  pune  
întrebarea: ” Cu cât pot fi reduse cantităţile de input fără a se schimba cantitatea de 
output produsă?”, dar, în acelaşi timp, ne putem pune întrebarea: “ Cât putem 
extinde proporţional cantităţile de output fără a afecta cantităţile de input 
utilizate?”. Obţinem de aici, o măsurare a eficienţei orientată spre output care este 
opusă celei discutate anterior. 
                                                 
3 Charnes, A., Cooper W.W.M,  Rhodes ,E. – Measuring the Efficiency of Decisions 

Making Units, in European Journal of Operations Research, 2, p. 429-444, 1978 

C 
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Există două tipuri de suprafeţe înfăşurătoare în DEA care se referă la 
randamente de scară constante (CRS) respectiv la randamente de scară variabile 
(VRS). Aşa cum indică şi numele, o presupunere implicită referitoare la 
randamentele de scară este asociată cu fiecare tip de suprafaţă iar în acest fel, 
oportunitatea unei suprafeţe înfăşurătoare particulare este frecvent determinată 
(dictată) de presupunerile economice sau de altă natură făcute asupra setului de 
date ce urmează a fi analizate. 
 
3.2. Modelul DEA cu randamente de scară constante (CRS) 
 

Unul din modurile intuitive de-a introduce DEA este dat sub formă de 
raport. Pentru fiecare firmă, dorim să obţinem o măsură a raportului dintre toate 
outputurile şi toate inputurile, cum ar fi 

i

,

i

, xv/yu , unde u este un vector de 

estimare pentru output de dimensiune M1 iar v este un vector de estimare pentru 
input de dimensiune  K1. 

Estimările optimale sunt obţinute prin rezolvarea programului: 
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Rezolvarea acestui program implică găsirea acelor valori pentru u şi v 
astfel încât să maximizăm eficienţa firmei i sub restricţia ca toate eficienţele să fie 
unitare. Un astfel de program poate avea un număr infinit de soluţii de forma (u
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) este soluţia sistemului. Pentru a evita o astfel de situaţie, 

impunem restricţia 1xv i

,   şi obţinem un nou program: 
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 Programul de mai sus este cunoscută sub denumirea de forma 

multiplicatoare sau multiplu al unei probleme de programare liniară DEA. 
Utilizând dualitatea din programarea liniară, putem determina o formă 

înfăşurătoare echivalentă a acestei probleme: 
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unde  este un scalar iar  reprezintă un vector de constante de dimensiune N1. 
Valoarea  obţinută va măsura eficienţa pentru firma i. Dacă 1, unde o valoare 
egală cu 1 reprezintă un punct de pe frontieră deci o firmă tehnic eficientă, avem 
definiţia dată de Farrell în 1957. 

Se reţine faptul că programul trebuie rezolvat de N ori, pentru fiecare 
unitate observată (firmă) în parte obţinându-se astfel câte o valoare a lui . 
 
3.3  Modelul DEA cu randamente de scară variabile (VRS) 
  
 Presupunerea randamentelor de scară constante este posibilă doar atunci 
când firmele operează la o scală optimală. Competiţia imperfectă, restricţiile 
financiare ş.a. pot face ca o firmă să nu opereze la scala optimă. Banker, Charnes şi 
Cooper4 (1984) au sugerat o extensie a modelului DEA cu randamente de scară 
constante (DEA CRS) pentru a explica situaţiile cu randamente de scară  variabile. 
Utilizarea specificaţiei CRS atunci când nu toate firmele operează la scala 
optimală, rezultă în măsurarea TE care va fi confundată cu eficienţele la scală 
(SE). Problema de programare liniară CRS pentru a explica VRS, adăugând 
condiţia de convexitate:  
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unde N1 este un vector cu elemente egale cu 1, de dimensiune N1. O suprafaţă 
înfăşurătoare VRS formează un înveliş convex a planurilor care se intersectează şi 
care înfăşoară punctele reprezentate de date mai “strâns” decât învelişul conic 
determinat de suprafaţa înfăşurătoare CRS.  
 Dacă există diferenţe între eficienţa tehnică obţinută cu CRS respectiv cu 
VRS pentru o anumită firmă, atunci firmă are o scală ineficientă iar aceasta este 

                                                 
4 Banker, R.D., Charnes, A. , Cooper, W.W. – Some Methods for Estimating Technical and 

Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, in Management Science,30:1078-1092, 
1984 
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dată de diferenţa dintre TE obţinută cu VRS (notată TEVRS)şi Te obţinută cu CRS 
(notată TECRS). 
 Modelele DEA orientate spre output sunt similare cu modelele orientate 
spre input corespunzătoare. De exemplu, un model DEA orientat spre output cu 
randamente la scară variabile (DEA VRS) este dat de programul: 
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unde 1 iar -1 reprezintă creşterea proporţională ce poate fi adusă outputului 
menţinând nivelul input-ului constant, pentru firma i. Raportul 1/ defineşte 
mărimea TE care variază între zero şi unu. 
 Trebuie să reţinem faptul că, modelele orientate spre input sau spre output 
vor estima aceiaşi frontieră şi de aceea, prin definiţie, vor identifica acelaşi set de 
firme care sunt eficiente. Pot diferi doar mărimile eficienţelor asociate firmelor 
ineficiente obţinute prin cele două metode. 
 

4. IPOTEZELE MODELULUI 

 
Un total de 28 de ţări europene este folosit în acest studiu. Datele 

mărimilor specifice de input şi de output pentru aceste ţări au fost colectate şi 
procesate. Datele oficiale, elaborate şi lansate de otganiyaţii internaţionale şi 
guverne, precum EUROSTAT şi The World Intellectual Property Organisation, 
sunt utilizate. 

Numarul de input-uri şi de output-uri a fost stabilit în funcţie de necesitatea 
maximizării discriminării existentă la nivelul unităţilor observate. Unii autori au 
propus câteva reguli în acest scop. Dyson at al (1991) recomandă ca numărul 
unităţilor observate să depăşească dublul numărului total de inpututri şi outputuri. 

 Am folosit o variabilă de output şi trei de input. Pentru a decide care 
variabile sunt cele mai potrivite spre a fi utilizate, considerăm setul de indicatori 
recunoscuţi internaţional în analizarea economiei cunoaşterii. 

Investiţia in CD este o marime de input pentru activitatea inovativă, iar 
ouptul-ul este foarte nesigur, astfel încât, folosirea unor indicatori de output de 
încredere este foarte important. Brevetele de invenţie au devenit cel mai popular 
indicator al „succesului” CD-ului, datorită accesibilităţii si obiectivităţii lor. 
Acestea sunt rezultatele standardelor aplicate de birouri patentate, ale căror 
tehnologii sunt presupuse a fi uniforme. 
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Este important a menţiona că distribuţia valorii brevetelor economice este 
foarte neechilibrată, doar puţine aducând o valoare semnificantă proprietarilor lor, 
multe fiind aproape inutile ex post. Acesta este motivul pentru care, în lucrările 
empirice în acest domeniu, apar un număr de indicatori ai „calităţii” brevetului, 
precum: citări primite (citări anterioare), numărul domeniilor tehnice acoperite de 
invenţia brevetată şi dimensiunea familiei brevetate (numărul de sisteme de 
brevetare diferite în care este solicitată protecţia pentru invenţiile individuale). 

Urmând literatura de specialitate existentă, şi folosind indicatorii prezentaţi 
anterior, folosim brevetele ca variabilă de output a modelului. Acest indicator 
cunatifică numărul de aplicaţii per milion de persoane către European Patent Office 
(EPO). Brevetele sunt contorizate într-un an de aplicaţie al EPO. Cele mai mari 
valori ale aplicaţiilor de tehnologie avansată la milion de locuitori s-au înregistrat 
în Elveţia, Finlanda şi Suedia, valorile acestor ţări fiind peste 200, pe când Belgia 
Fanemarca, Germania, Franţa, Olanda şi Austria sunt singurele State Membre ce 
înregistrează raţii sub 100. 

Pe baza indicatorilor menţionaţi anterior, cele trei mărimi de input privesc 
cheltuielile de CD, personalul din CD şi angajarea în tehnologie şi în sectoarele ce 
necesită cunoştinţe intensive. Acest ultim factor  fest ales datorită numărului mare 
de inovaţii destinate sectoarelor respective. 

 
Figura 1.  
 

 
 
 
Sursa: pe baza datelor EUROSTAT, 2011 
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Resursele financiare sunt, de obicei, măsurate în totalul anual al 
cheltuielilor pentru CD, în documente statistice oficiale (EUROSTAT). Este de 
remarcat faptul că totalul cheltuielilor CD raportat include, de asemenea, sumele 
plătite cercetătorilor şi personalului auxiliar. 

 
Figura 2. 
 

 
 
 
Sursa: pe baza datelor EUROSTAT, 2011 
 

5. REZULTATELE PRINCIPALE OBŢINUTE 

 

Din moment ce este necesară o anumită perioadă de timp înainte ca CD să 
fie completat şi outputurile realizate, trebuie luat în considerate un decalaj temporal 
între input-uri si output-uri în conducerea unei analize demistatistice DEA a 
efortului CD. Bazat pe studiul empiric al lui Cullmann, Schmidt-Ehmcke şi 
Zloczysti (2009), se defineşte decalajul de doi ani. Datele de input din 2005 sunt 
utilizate alaturi de cele de output din 200 

Modelul DEA de evaluare eficientă a CD între ţări include trei valori de 
input şi una de output. Scorurile de eficienţă din regiunile studiate în relaţie cu o 
best practice frontier sunt introduse în baza de date folosind modelul dedicat 
output-ului, întrucât regiunile ţintesc spre a maximiza outputul rezultat din valorile 
de input. Abordarea noastră se bazează atât pe ipotezele VSR, căt şi pe cele CRS. 
Statistici sumare asupra datelor de eficienţă realtivă se găsesc în Tabelul 1. 
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Prnind de la ipoteza VSR, există o creştere a TE în toate DMU. Media 
creşte de la 0,53 la 0,7 Diferenţa dintre valorile indicate de VSR si CRS reprezintă 
scara de eficienţă. Tabelul 1 arată faptul că toate unităţile care nu se află pe 
frontiera de eficienţă prezintă o ridicată reducere la scală. 

 
Tabelul 1. Rezultate din modelul DEA 

  

 Ţara CRS VRS scala 

1.  Belgium 0.944 0.967 0.976 
2.  Bulgaria 0.286 1 0.286 
3.  Czech Republic 0.209 0.327 0.639 
4.  Denmark 0.991 1 0.991 
5.  Germany 1 1 1 
6.  Estonia 0.497 0.705 0.705 
7.  Ireland 0.599 0.64 0.935 
8.  Greece 0.223 0.479 0.466 
9.  Spain 0.283 0.387 0.731 
10.  France 0.605 0.622 0.974 
11.  Italy 0.704 0.767 0.918 
12.  Cyprus 0.539 1 0.539 
13.  Latvia 0.449 1 0.449 
14.  Lithuania 0.09 0.71 0.126 
15.  Luxembourg 1 1 1 
16.  Hungary 0.389 0.589 0.66 
17.  Malta 0.78 1 0.78 
18.  Poland 0.124 0.55 0.226 
19.  Portugal 0.266 0.469 0.567 
20.  Romania 0.07 0,8 0.007 
21.  Slovenia 0.681 0.747 0.912 
22.  Slovakia 0.361 0.841 0.43 
23.  Finland 0.969 0.971 0.998 
24.  Sweden 1 1 1 
25.  United Kingdom 0.42 0.451 0.931 
26.  Iceland 0.476 1 0.476 
27.  Norway 0.697 0.722 0.966 
28.  Croatia 0.226 0.603 0.374 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor EUROSTAT, 2011 

Notă: calculele au fost efecuate  cu programul DEAP 2.1 
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Sortăm astfel unităţile observate (ţările) în trei grupuri, în funcţie de 
eficienţa de cercetare: 

 Eficient tehnic: Germania, Luxemburg şi Suedia; 
 Eficienţă medie (scor de eficienţă mai mare de 5.0): Belgia, Irlanda, 

Franţa, Italia, Cipru, Malta, Slovenia, Finlanda; 
 Eficienţă scăzută: Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Spania, 

Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Regatul Unit al Marii 
Britanii. 

Se observă variaţiuni importante între ţări. Este dovedit că regiuni cu 
resurse mai reduse dedicate cercetării (România, Bulgaria, Lituania) ating niveluri 
de eficacienţă remarcabile, iar regiuni cu resurse bogate nu prezintă niveluri de 
eficacienţă ridicate. Precum este prezentat în continuare, aceste ţări au început abia 
recent să îşi modifice nivelul cheltuielilor pentru a spori output-ul de breveatre, iar 
asta ar putea explica performanţele scăzute.  

Aceste ţări, între care se situează şi România, sunt caracterizate de o 
capacitate scăzută a producţiei informaţiei, ceea ce ar putea indica faptul ca încă se 
situează în faza de imitare şi înlocuire a tehnologiilor economice existente, în timp 
ce nu se investeşte în inovare. 

 O situaţie similară se remarcă şi în alte lucrări. Zabala-Iturriagagoitia et al 
(2007) remarcă faptul că economiile europene restrânse (Danemarca, Belgia, 
Olanda, Irlanda şi Finlanda) preyintă o eficacitate mai ridicată în contextul inovării, 
în comparaţie cu Marea Britanie, Franţa şi Spania.  O analiză mai amănunţită a 
nivelului naţional al Spaniei aduce dovezi similare. Regiunile ce acordă cantităţi 
majore de resurse pentru CD şi inovare nu sunt cele mai eficiente. 
 
6. CONCLUZII 

 
Activitatea de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  este considerată a fi 

motorul principal al creşterii economice în economia globală de astăzi. Prin 
introducerea în practică a rezultatelor cercetării şi a inovaţiilor se obţin produse şi 
servicii de calitate superioară, procese de producţie noi, ecologice, în scopul 
asigurării condiţiilor necesare unei dezvoltări durabile şi a creşterii nivelului de 
trai. La nivelul politicilor Uniunii Europene ştiinţa şi tehnologia sunt considerate 
adevăratele instrumente-cheie pentru viitorul european. Concret, Strategia 
Lisabona propune atingerea unui prag de 3% din produsul intern brut european 
pentru cheltuielile alocate în sprijinul inovării de produse şi procese. 

Pentru Romania, necesitatea de a impulsiona creşterea competitivităţii 
economice impune reducerea decalajele tehnologice care o separă de restul statelor 
membre UE, în special în contextul ritmului intensificat de implementare a 
Strategiei Lisabona. Aceasta presupune realizarea unui mediu economic dinamic, 
capabil să asimileze şi să dezvolte domenii de înaltă tehnologie şi să răspundă la 
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cerinţele strategice de dezvoltare durabilă, în contextul evoluţiei la nivel global a 
economiei bazate pe cunoaştere. 

România a cheltuit în anul 2009 2,36 miliarde lei pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare, cheltuielile pentru acest domeniu reprezentînd numai 0,48 % 
din PIB. În acest context, eficienţa cheltuirii resurselor alocate este un aspect 
fundamental pentru creşterea economică. În mod obiectiv, se ridică întrebările: care 
este eficienţa procesului de CDI şi care sunt modalităţile de cuantificare a acestei 
eficienţe? Se impune deci necesitatea cunoaşterii eficienţei activităţii de CDI, în 
contextul în care într-o ţară în curs de dezvoltare şi afectată puternic de criza 
economico-financiară, cheltuirea oricăror resurse trebuie făcută pe principiile 
eficienţei economice.  
 Cercetarea eficienţei activităţilor CDI deschide cu generozitate direcţii noi 
de aplicare a metodei DEA în studiul economiei cunoaşterii. Ne propunem în 
continuarea cercetării trecerea la analiza dinamicii eficienţei prin utilizarea 
indicilor Malmquist. Se vor rafina mărimile de input şi output, potrivit celor mai 
noi şi relevanţi indicatori, introduşi în IUS2010, astfel încât să adăugăm 
rezultatelor obţinute pînă în prezent o dimensiune dinamică, completă. 
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