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A4.6 : Centru de Resurse 

Domeniu : Inovare 

Tema de publicat : Surse externe de inovare în IMM-urile alimentare 

 

 

Abstract 

Scopul acestei lucrări este de a examina rolul pe care diferite surse externe de cunoștințe îl 

joacă în inovațiile de produse, procese, piață și organizație în IMM-urile alimentare. 

 

Proiectare / metodologie / abordare 

Acest studiu se bazează pe un sondaj web efectuat pe 214 IMM-uri alimentare alimentare. 

Pentru analiza datelor au fost utilizate modele de regresie logistică binară. 

 

Constatări 

Rezultatele susțin studiile recente care sugerează că introducerea diferitelor tipuri de inovare 

este asociată cu diferite tipuri de sursă de cunoștințe. Aceștia indică faptul că colaborarea cu 

clienții contează pentru inovațiile produselor în IMM-urile alimentare, în timp ce colaborarea 

cu concurenții este mai importantă pentru inovațiile organizaționale în acest tip de firmă. În 

plus, colaborarea cu actorii bazei științifice nu pare relevantă pentru inovația în IMM-urile 

alimentare, sprijinind lucrările anterioare care evidențiază rolul predominant al actorilor de 

bază ai pieței în inovarea în acest tip de firmă. 

 



 
 
 
 
 

 

 

Limitări / implicații ale cercetării 

În conformitate cu cercetările anterioare privind inovarea în IMM-uri, generalizarea 

rezultatelor la toate IMM-urile alimentare europene poate fi limitată datorită ratei de răspuns 

reduse și a dificultăților în colectarea datelor inovatoare de la micro-firme. Datele utilizate în 

studiu au fost culese de la informatori singuri, care ar fi putut avea drept consecință auto-

raportarea. În plus, au fost folosite date în secțiune transversală, astfel încât nu s-au putut 

deduce inferențe cauzale. 

 

Originalitate / valoare 

Deși industria alimentară este un sector major pentru economia europeană, s-au acordat puține 

atenții surselor de cunoștințe care pot fi utilizate pentru inovarea în această industrie. Acest 

referat oferă perspective interesante asupra importanței surselor externe pentru inovare. Mai 

mult decât atât, cercetările anterioare care se ocupă de colaborarea pentru inovare se 

concentrează, de obicei, pe inovațiile de produse și procese. Lucrarea se adaugă la acestea 

prin încorporarea inovațiilor de piață și organizaționale. 
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