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Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectiv specific 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, 
practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica 
sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului:  TISA – Training-Inovare-Specializare-Adaptabilitate pentru întreprinderile din regiunile Vest și Nord Vest - 
POCU/227/3/8/118031 
 

 

 

A4.6 : Centru de Resurse 

Domeniu : Inovare 

Tema de publicat: Inovația și calitatea forței de muncă: o investigație 
empirică în industria alimentară franceză 
 
Abstract 
 
 
Scopul lucrării noastre este de a analiza factorii determinanți ai tendinței de inovare a firmei. 

Printre numeroasele lucrări dedicate acestui subiect, interesul cercetării noastre este, în 

primul rând, utilizarea unei măsurări directe a inovației, în loc de proxy-urile obișnuite, ca 

statistici privind cheltuielile în cercetare și dezvoltare, în al doilea rând, să subliniem rolul 

calității factorului de muncă ca un determinant major al inovației. Construim mai întâi o 

definiție a calității factorului de muncă, bazată pe o dublă dimensiune: nivelul individual de 

competență și distribuția funcțională a locurilor de muncă în cadrul firmei. La final, 

considerăm că fiecare categorie de locuri de muncă poate fi implicată în procesul de inovare, 

la diferitele etape ale acesteia: concepție, decizie, implementare. Pentru a explica tendința 

de inovare la nivel de firmă, modelul nostru logit are în vedere patru dimensiuni explicative: 

calitatea factorului de muncă angajat în cadrul firmei, caracteristicile structurale ale firmei 

(ca dimensiune, de exemplu), structurile sectoriale ale pieței și, în sfârșit, calitatea factorului 

de muncă angajat în sectorul firmelor, ca reprezentant al efectului de răspândire a cercetării 

și dezvoltării. Domeniul nostru empiric reprezintă industriile alimentare franceze cu 500.000 

de angajați și 42 de sectoare, compuse în mare parte din firme mici. Rezultatele subliniază 

influența variabilelor obișnuite de structură firmă. Dimensiunea fermă, în special, este foarte 

clar pozitiv legată de tendința de inovare. În același timp, apar câteva fapte mai originale, 

cum ar fi influența statutului de firmă: după controlul influenței sectoriale, firmele 
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cooperatiste par să inoveze mai puțin decât cele private. Calitatea factorului de muncă pare 

să joace un rol foarte important de la sine, dar mai ales, ne ajută să analizăm și să specificăm 

influența altor variabile asupra inovației. La sfârșit, arată că inovația este un proces 

multifazic și că importanța relativă a fiecărei faze depinde foarte mult de tipul de inovație 

care este considerat. Concepția este cea mai importantă fază în cazul inovației radicale, care 

implică în mod considerabil categorii de locuri de muncă cu înaltă calificare, ca angajați de 

cercetare-dezvoltare sau ingineri. În același timp, faza de implementare, care pare a fi 

deosebit de importantă în cazul inovației incrementale, accentuează rolul know-how-ului 

categoriilor intermediare. 

 

La sfârșit, putem spune că întreprinderile mici industriale par a fi mai puțin inovatoare din 

două motive: argumentul obișnuit al efectului la scară este corect doar în cazul inovației 

procesului în raport cu nivelul intensității capitalului. În unele alte cazuri, ca inovație 

radicală, firmele mici sunt mai puțin inovatoare din cauza structurii lor de muncă și în special 

din cauza lipsei capacităților științifice formale (ca cea a personalului de cercetare și 

dezvoltare). 

 

Cuvinte cheie; Firma mica, Structura pieței, Inovare radicală,  Inovație organizațională, 

Dimensiune dublă 


