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INTRODUCERE  

 

Transferul internaţional de tehnologie, în complexitatea proceselor sale, poate fi 

considerat ca parte importantă a comerţului internaţional cu inteligenţă umană, flux comercial 

exponenţial al Societăţii Informaţionale. Dezvoltarea rapidă şi complexitatea crescândă a 

tehnologiilor bazate pe informaţie au dus la o reconfigurare a spaţiului economiei, cât şi a socio-

politicii mondiale, aducând de asemenea şi o schimbare majoră în raportul şi structura puterii la 

nivel mondial. 

 Cu cât piaţa mondială devine mai concurenţială, ţările subdezvoltate sau aflate în curs de 

dezvoltare reuşesc cu dificultate să se elibereze din cercul vicios al dependenţei de produsele 

primare, în încercarea de a produce şi exporta produse manufacturate, cu o valoare adăugată 

crescută şi care poate fi considerată o sursă a bogăţiei. Tehnologia este neo-factorul care poate 

asigura acestor naţiuni posibilitatea de a reduce ecartul faţă de principalii competitori, puternici 

şi inovativi, din ţările dezvoltate de pe mapamond. Astfel, transferul şi adaptarea tehnologiei 

devin componente de extremă importanţă în tentativa de creştere şi dezvoltare economică, dar în 

acelaşi timp, pot reprezenta costuri importante în evoluţia unei economii, privită atât la micro cât 

şi la macro-scară. 

Formele variate ale dreptului de proprietate intelectuală au ajuns, în ultimii ani, să 

reprezintă o componentă importantă a vieţii noastre cotidiene, pornind de la brevetele aferente 

reţetei cafelei de la micul dejun, a designului industrial înregistrat al telefonului mobil, a 

drepturilor de proprietate intelectuală aferente cărţilor pe care le citim şi terminând cu marca 

înregistrată a restaurantului unde luăm masa de prânz. Protecţia drepturilor de proprietate 

intelectuală a fost primul pas. Al doilea, a fost comercializarea lor, la nivel internaţional, ca şi 

orice alte bunuri şi servicii ale perioadei contemporane. 

Dintre formele de comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală, licenţierea 

internaţională s-a impus ca modalitatea cea mai adaptabilă, fiind în acelaşi timp transparentă şi 

eficientă pentru ambele părţi implicate. Ca şi dovadă a succesului internaţional a acestei metode 

de comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală, stau datele organizaţiilor 

internaţionale care dovedesc implicarea tot mai mare a tuturor naţiunilor lumii în procesele de 

licenţiere internaţională, ca şi surse sau ca şi ţinte ale acestor fluxuri. În acest sens, am decis 

studiul aprofundat a acestei forme de comercializare a tehnologiei şi am încercat să punem prin 
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acest studiu la dispoziţia celor interesaţi o serie de proceduri şi tehnici de analiză a nevoii şi 

deciziei de licenţiere, iar, mai apoi, de cuantificare a eficienţei acesteia. Am plecat de la premisa 

necesităţii documentării acestui proces mai bine la nivelul literaturii de specialitate româneşti şi 

am încercat oferirea, în acest context, a unor soluţii de analiză şi decizie specifice doar unui 

segment de top al pieţei de servicii de consultanţă din ţările dezvoltate. 

Considerăm că importanţa temei acestui studiu este una majoră şi poate avea un impact 

masiv în cadrul procesului de creştere şi dezvoltare economică, atât la nivel microeconomic, cât 

mai ales la nivel macroeconomic. Multe dintre statele cu economii în expansiune, state cu 

venituri medii, au investit în obţinerea unor licenţe care să le susţină sectoarele producătoare şi să 

le crească nivelul de competitivitate pe piaţa mondială. Există la acest moment numeroase 

exemple de succes al unor economii care şi-au susţinut dezvoltarea economică a ultimilor decenii 

pe influx de tehnologii străine, multe dintre acestea obţinute chiar prin contracte de licenţiere 

internaţională. Astfel, credem că tema abordată este una modernă, care şi-a demonstrat 

importanţa în cadrul teoriei economice contemporane şi care va avea un aport masiv, în 

continuare, în studiul teoretic şi practic al economiei şi al afacerilor internaţionale. 

Obiectivul central al lucrării este reprezentat de identificarea valenţelor actuale ale 

licenţierii internaţionale şi definirea unui cadru decizional în condiţii de eficienţă pentru aceasta. 

Ipotezele de lucru care stau la baza acestei cercetări sunt: 

 Transferul internaţional de tehnologie este o coordonată importantă a economiei 

mondiale actuale. 

 Transferul internaţional de tehnologie a dezvoltat în ultimele decenii diverse noi 

forme şi modalităţi de realizare. 

 Cadrul internaţional de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală devine din 

ce în ce mai reglementat, iar tot mai multe state aderă la aceste reguli de conduită. 

 Licenţierea internaţională este principala formă de realizare a transferului 

internaţional de tehnologie, fiind una extrem de transparentă şi adaptabilă. 

 Există numeroşi indicatori de comensurare a eficienţei licenţierii internaţionale care 

pot sta la baza unui model de analiză coerent, uşor utilizabil şi care să se preteze 

pentru marea majoritate a actorilor economici.   

Ca modalităţi practice de analiză în cadrul acestei cercetări am utilizat studiul de caz 

(spre exemplu, în analiza încălcării drepturilor de proprietate intelectuală), analiza datelor 
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statistice pentru a observa nivele prag, trenduri de evoluţie, direcţii geografice de realizare a 

fenomenelor economice etc. (spre exemplu în analiza noii arhitecturi mondiale a transferului 

internaţional de tehnologie sau a parametrilor cantitativi, calitativi şi geografici ai fluxurilor de 

licenţiere internaţională) şi modelarea unitară a unui proces economic pornind de la analiza 

componentelor sale (spre exemplu modelul de due diligence al licenţierii internaţionale sau 

scorecard-ul de analiză a eficienţei licenţierii). 

 

1 DIMENSIUNI ECONOMICE ALE TRANSFERULUI 

INTERNAŢIONAL DE TEHNOLOGIE 

 

În primul capitol am trecut în revistă terminologia asociată prezentului studiu, definind 

concepte ca şi tehnologie şi tehnică, transfer de tehnologiei, inovare, Cercetare & Dezvoltare, 

progres tehnic, precum şi analiza unor teorii şi modele economice care se grefează pe ideea de 

transfer internaţional de tehnologie. Acest prim capitol, se încheie cu un studiu practic asupra 

caracteristicilor cantitative, calitative şi de orientare geografică a fluxurilor de tehnologii la nivel 

internaţional, încercând astfel să prezentăm arhitectura contemporană a fluxurilor globale de 

transfer de tehnologie. 

În diverse surse aferente literaturii de specialitate, putem analiza diverse definiţii ale 

conceptului de tehnologie, cum ar fi: 

 totalitatea instrumentelor, uneltelor, maşinilor, ustensilelor, armelor, clădirilor, 

comunicaţiilor şi a mijloacelor de transport, dar şi cunoştinţele pentru a le crea şi ale 

utiliza;     

 informaţia necesară pentru a obţine anumite outputuri de producţie prin metode 

particularizare de selecţie şi îmbinare diverselor inputuri. Tehnologiile pot fi definite 

ca: procese particularizate de producţie, structurile organizaţionale ale unei 

companii, tehnici de management, mijloace de finanţare, metode de marketing sau 

orice combinaţie a acestora. 

Tehnologia poate fi abordată ca un concept axat pe patru componente: 

 Bunuri cu existenţă materială încorporate în alte bunuri şi/sau servicii (Technoware); 
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 Abilităţile umane încorporate în persoane (Humanware); 

 Elemente codificate, încorporate în structuri de date şi informaţii (Infoware); 

 Structuri şi procese organizaţionale (Orgaware). 

Conceptul de transfer de tehnologie este tratat într-o mare măsură în literatura de 

specialitate internaţională, mulţi autori încercând definiri sau determinări terminologice. De 

asemenea, termenul s-a impus în vocabularul economiştilor sau a altor categorii profesionale, 

fiind conţinut în marea majoritate a dicţionarelor sau enciclopediilor cu specific tehnico-

economic. În cadrul acestora, termenul de transfer de tehnologie este definit astfel: 

 atribuirea proprietăţii intelectuale asupra tehnologiei dezvoltate şi generate într-o 

locaţie, către alta, prin mijloace legale, cum sunt licenţierea tehnologiei sau franciza 

sau procesul de convertire a progreselor ştiinţifice şi tehnologice în bunuri sau 

servicii comercializabile. 

 transferul noilor tehnologii de la dezvoltatorul acestora la un utilizator secundar, în 

special din ţările dezvoltate spre cele aflate în curs de dezvoltare, în încercarea de a 

încuraja economia acestora. 

Printre primii economişti care au deschis calea studiului tehnologiei ca şi parte a 

economiei îl putem aminti pe Thorstein Veblen, cel care a preluat conceptul german Technik şi l-

a adaptat pentru a crea actualul concept de Tehnologie. Considerăm că „Paradoxul Leontief” a 

reprezentat un moment de cotitură în studiul înzestrării tehnologice, dând naştere la o multitudine 

de modele şi teorii care încearcă să ofere un răspuns situaţiei neobişnuite prezente în acesta. Ca 

răspuns la “Paradoxul Leontief” numeroşi economişti liberali neoclasici au formulat noi teorii 

despre comerţul internaţional, plecând tot de la principiul avantajului relativ. Acestea pot fi 

grupate în două categorii mai importante şi anume: teorii ale neo-factorilor şi teorii ale neo-

tehnologiilor. Pe lângă acestea, în cadrul cercetării noastre am analizat unele modele 

contemporane de transfer internaţional de tehnologie, unele care îl tratează prin prisma 

modelelor ricardiene de comerţ internaţional, iar altele prin prisma modelării fluxurilor de 

investiţii străine directe. 

În cadrul următorului subcapitol al primului capitol am analizat cadrul general de apariţie 

şi dezvoltare a tehnologiei şi a modului în care aceasta duce la evoluţia societăţii şi a economiei 

unui stat. Am început prin a determina terminologic conceptul de inovare (sau inovaţia ca şi 

rezultat al acestui proces), analizând apoi implicaţiile pe care le are activitatea de Cercetare & 
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Dezvoltare în cadrul unei economii, pentru a conchide prin analiza aportului acestor două 

concepte la progresul tehnico-economic al unei naţiuni. 

Conceptul de Cercetare & Dezvoltare se referă la efortul depus sistematic pentru a creşte 

nivelul de cunoştinţe, incluzând aici cunoştinţele umane, cultura sau cunoştinţele sociale şi 

aplicarea acestor cunoştinţe pentru dezvoltarea unor elemente noi. 

Activităţile de Cercetare & Dezvoltare se desfăşoară în unităţi specializate sau centre care 

aparţin companiilor, instituţiilor de învăţământ sau organismelor guvernamentale. Aceste 

activităţi nu pot fi considerate de la bun început a avea un impact clar asupra mediului de afaceri, 

dar pe parcursul cercetărilor se realizează numeroase studii de fezabilitate pentru a prognoza 

eficienţa economică şi rezultatele direct productive a tehnologiilor dezvoltate. 

Joseph Schumpeter definea progresul tehnic ca şi forţa motrice a creşterii economice 

reprezentând ansamblul activităţilor de inovare a sectorului productiv, având ca suport cercetarea 

ştiinţifică, îndeosebi cercetarea aplicativă. 

Progresului tehnic poate fi definit şi ca îmbunătăţirea modului în care bunurile şi 

serviciile sunt produse, introduse pe piaţă şi comercializate, jucând un rol important în stimularea 

creşterii veniturilor şi în reducerea sărăciei. De fapt, progresul tehnic poate fi considerat 

elementul cheie al progresului uman şi al dezvoltării umanităţii. 

În ultima parte a primului capitol ne-am propus realizarea unei analize cantitative şi 

calitative a procesului de transfer internaţional de tehnologie, plecând de la analiza următoarele 

grupe de indicatori: 

1. Indicatori ai balanţei de plăţi: 

a. Preţuri de licenţiere – creanţe 

b. Costuri de licenţiere – plăţi  

c. Investiţii străine directe atrase 

2. Indicatori specifici tehnologiei 

a. Exporturi high-tech 

b. Aplicaţii pentru patente: rezidenţi şi nerezidenţi 

c. Aplicaţii pentru mărci de comerţ: rezidenţi şi nerezidenţi 

d. Investiţii în Cercetare & Dezvoltare  

Ca o concluzie a acestei analize observăm o orientare evidentă, ca şi în viziunea lui 

Krugman, a orientării fluxurilor de tehnologie de la Nord la Sud, de la statele cu venituri mari, la 
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cele cu venituri medii şi scăzute şi o încercare a acestora din urmă de adaptare a tehnologiei, de 

utilizare a acesteia în ramurile exportatoare şi, de ce nu, de a deveni din ţinte ale transferului de 

tehnologie, surse ale acestuia. 

Putem, de asemenea, concluziona că efectele crizei economice mondiale s-au resimţit şi 

în domeniul tehnologiei, unde au dus la o nouă arhitectură a transferului internaţional de 

tehnologie, o arhitectură în care rolul statelor cu venituri medii este mult mai pregnant, iar 

decalajele tehnologice dintre acestea şi statele cu venituri ridicate se reduc. Relocarea producţiei 

din ramurile high-tech către statele cu venituri medii şi menţinerea ritmului de investire în 

Cercetare & Dezvoltare a acestora prezintă premisele începutului unui proces de omogenizare a 

nivelului de dezvoltare tehnologică a statelor cu venituri ridicate şi a celor cu venituri medii şi, în 

acelaşi timp, premisa pentru reorientarea şi realocarea puterii economice la nivel mondial. 

 

2 FORME, EFECTE ŞI RISCURI ASOCIATE TRANSFERULUI 

INTERNAŢIONAL DE TEHNOLOGIE 

 

În al doilea capitol am analizat transferul internaţional de tehnologie pe baza unei 

abordări procesuale, relevând o serie de mecanisme şi tehnici de transfer în cadrul acestui proces, 

trecând în revistă, de asemenea, şi o serie de modele consacrate de fundamentare a deciziei 

economice în cadrul transferului internaţional de tehnologie. Am abordat şi subiectul transferului 

involuntar de tehnologie ca şi o componentă inevitabilă a procesului de transfer internaţional de 

tehnologie. În a doua parte a acestui capitol, am analizat efectele economice ale transferului 

internaţional de tehnologie, la micro-scară, la macro-scară şi la nivel internaţional. Finalul 

capitolului este dedicat analizei riscurilor care pot apărea în cadrul proceselor de transfer de 

tehnologie şi managementului acestora. 

Transferul internaţional de tehnologie poate fi analizat procesual în sensul analizei 

activităţilor componente, într-o înşiruire logică, cu scopul identificării intrărilor şi a ieşirilor, 

precum şi pentru a determina interconexiunile între diversele activităţi şi mecanisme. Modelul 

poate fi reprezentat sub forma unei spirale, în care paşii mai sus menţionaţi se succed în sensul 

acelor de ceas, în sensul unei evoluţii continue spre succesul final al procesului.  
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La momentul actual, la nivel mondial, există numeroase canale prin care transferul de 

tehnologie se poate realiza. Unii autori au în vedere trei canale predilecte de realizare a 

transferului internaţional de tehnologie . 

Un prim canal utilizat la scară largă este comerţul internaţional cu bunuri intensive în 

tehnologie. Practic aceste bunuri devin purtătoare a tehnologiilor, din ţările gazdă (sursă), spre 

ţările ţintă, prin activităţi de import-export.  

Un al doilea canal îl reprezintă fluxurile de investiţii străine directe. Cel mai frecvent 

scenariu în acest sens este cel al investiţiilor realizate de companiile multinaţionale în 

sucursalele/filialele lor locale, aflate de obicei în state aflate pe nivele de dezvoltare inferioare, 

comparativ cu satul în care se găseşte sediul central al corporaţiei. Fluxurile de investiţii străine 

directe devin astfel purtătoare de cunoştinţe şi tehnologie matură, elemente care deseori sunt 

transferate involuntar şi la nivelul celorlalte companii de pe piaţa locală, creându-se premisele 

progresului tehnic generalizat la nivelul întregului sector economic.  

1.Înţelegerea 

contextului 

 

Analiza 

contextului 

Angajament 

pentru strategia 

de transfer 

Angajament faţă 

de planul de 

implementare 

Analiza 

implementării 

propriu-zise 

Angajament 

pentru paşii 

următori 

2.Analiza 

riscului şi 

selectarea 

strategiei 

 

3.Planificarea 

implementării 

tehnologiei 

 

4.Implement

area popriu-

zisă a 

tehnologiei 

 

5.Revizuirea 

şi aducerea 

la zi a 

planului de 

transfer 

 

Înţelegere proces 

 
Definire/Aducere 

la zi strategii 
transfer 

 Clădire/Asigurare 

sponsorship 

 

Analiză/Rezolvare 

riscuri 

 
Selectare strategie 

 

Definirea planului 
de implementare 

 

Implementare 

 
Gestiune şi 

monitorizare 

 

Analiza progresului 

 

Definirea/Aducerea la zi 

a planului de transfer 

 

Figura 1: Procesul de transfer internaţional de tehnologie. Sursa: ***, Software Productivity 

Consortium, „Using New Technologies. A Technology Transfer Guidebook”, Virginia Center of 

Excellence, 1993 
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Un ultim canal de transfer îl reprezintă comerţul cu tehnologie şi cunoştinţe prin 

intermediul licenţieri internaţionale. Ultimele două canale: licenţierea internaţională şi fluxurile 

de ISD-uri sunt considerate a fi substituibile, decizia utilizării unuia sau altuia dintre aceste 

canale depinzând de decizia strategică a companiei care realizează transferul. De obicei, un 

element important în luarea unei astfel de decizii îl reprezintă nivelul protecţiei proprietăţii 

intelectuale, atât în ţara sursă a tehnologiei, cât mai ales în ţara ţintă a acesteia. În aceste condiţii, 

se poate conchide că patentele, secretele de fabricaţiei, copyright-ul sau mărcile de fabrică şi de 

comerţ reprezintă elemente facilitatoare a transferurilor internaţionale de tehnologie. 

 Companiile străine, deseori subsidiare ale unor companii multinaţionale, sunt o sursă 

importantă de noi tehnologii pentru companiile locale. Acestea sunt posesoarele unor active 

necorporale, cum ar fi know-how-ul tehnic, competenţe manageriale şi de marketing, contacte, 

reputaţia, elemente care le oferă un aport important în lupta concurenţială de pe o anumită piaţă. 

Totuşi, aceste active necorporale, prin însăşi natura lor şi prin utilizarea intensă pe piaţă, pot 

ajunge să fie utilizate şi de companiile locale, oferindu-le şi acestora o creştere sesizabilă a 

productivităţii. 

Acest fenomen poartă numele de transfer involuntar de tehnologie (Technology 

Spillover). Literatura de specialitate ia în discuţie două tipuri de canale de realizare a 

transferurilor involuntare de tehnologie: transferuri involuntare orizontale şi transferuri 

involuntare verticale. Transferurile involuntare orizontale au loc în condiţiile intrării unor 

subsidiare ale companiilor străine pe piaţă, iar prin diverse canale: imitaţie, recrutare de personal 

din acestea etc., competitorii locali adaptează noile tehnologii şi îşi sporesc productivitatea. 

Transferurile involuntare verticale au loc în condiţiile existenţei unor contracte de furnizare sau 

de distribuţie între companiile străine nou intrate pe piaţă şi firme locale. Acestea din urmă sunt 

obligate, dar în acelaşi timp şi ajutate să ofere standarde ridicate de calitate şi o productivitate 

crescută. 

Transferul internaţional de tehnologie este un proces complex, cu o dinamicitate crescută 

şi o temporalitate variabilă. În acest context, în analiza efectelor sale, am încercat să plecăm de la 

efectele planificate, dar analizându-le şi pe cele colaterale la micro-scară (la nivelul companiilor 

implicate în transfer), evoluând cu analiza noastră la macro-scară (la nivelul statelor gazdă şi 

ţintă a tehnologiei), pentru a trece în revistă în final efectele mondo-economice ale acestuia, 

privindu-l ca şi sursă de realocare şi progres. 
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Transferul internaţional de tehnologie ca şi proces este supus fenomenelor de risc şi 

incertitudine. În condiţiile în care considerăm procesul de transfer ca un proiect, mai ales dacă 

există şi o componentă investiţională, trebuie să luăm în calcul determinarea şi managementul 

riscurilor la care se supune acesta. Din punct de vedere a tipologiei riscurilor generale aferente 

unui proiect de transfer internaţional de tehnologie, putem în primă fază să le abordăm de la 

particular la general, ca şi în figura următoare: 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 2: Tipologia riscurilor   asociate 

transferului internaţional de tehnologie 

Sursa: Neagu, C., „Eficienţa transferului 

de tehnologie în telecomunicaţii”, Teză de 

doctorat, A.S.E. Bucureşti, 2006 

 

 

 

 

În managementul riscurilor aferente transferului internaţional de tehnologie, se pleacă de 

la identificarea surselor posibile de risc, urmând a fi discutate în cadrul parteneriatului şi 

împărţite între compania gazdă a tehnologiei şi compania ţintă a tehnologiei. Fiecare în parte va 

formula apoi pentru riscurile pe care urmează să le adreseze o strategie ce va implica catalogarea 

lor şi planuri de acţiune specifice. Pasul următor va consta în analiza impactului potenţial al 

riscurilor şi determinarea probabilităţii de apariţie. Aceste două elemente vor sta la baza 

clasificării riscurilor în cel puţin patru categorii (inacceptabile, ridicate, medii şi scăzute). Pentru 

fiecare risc în parte vor fi desemnate persoane responsabile. Aceste categorii de riscuri, împreună 

cu responsabilităţile aferente, vor fi înregistrate în planul de management al riscurilor. Ultimele 

două etape vor consta în formularea şi aplicarea planurilor de atenuare a riscurilor, respectiv 

monitorizarea aplicării acestora.  
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3 DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE – CADRUL JURIDIC 

DE REALIZARE A TRANSFERULUI INTERNAŢIONAL DE 

TEHNOLOGIE  

 

Al treilea capitol este dedicat prezentării unor elemente generale de drept internaţional al 

proprietăţii intelectuale. Astfel, am analizat cadrul juridic de realizare a transferului internaţional 

de tehnologie, atât din perspectiva drepturilor suport (drepturi de autor, brevete şi invenţii, mărci 

de comerţ etc.), cât şi din perspectiva convențiilor şi tratatelor internaţionale care gestionează 

aceste drepturi la nivel internaţional. Pe finalul capitolului, ca şi o analiză practică pe baza 

conceptelor expuse, am prezentat o serie de studii de caz notabile de încălcări ale drepturilor de 

proprietate intelectuală, de o factură relativ recentă. 

Dreptul proprietăţii intelectuale reprezintă componenta dreptului care studiază aspectele 

juridice aferente efortului creativ sau aferente reputaţiei comerciale şi a clientelei. Aria de 

cuprindere a elementelor de drept al proprietăţii intelectuale este una extrem de largă cuprinzând 

opere literare şi artistice, filme, software, invenţii, design sau mărci de fabrică şi de 

comercializare utilizate în realizarea şi distribuţia diverselor bunuri şi/sau servicii. Dreptul 

proprietăţii intelectuale, în general are ca scop protejarea, reglementarea exploatării şi 

împiedicarea copierii sau a utilizării pentru obţinerea de foloase injuste a muncii sau reputaţiei 

unei alte părţi, prevăzând, în cazul în care apar astfel de acţiuni ilicite şi remediile sau elementele 

reparatorii ce ar trebui impuse. Există mai multe elemente juridice, din diverse arii de acoperire, 

care, împreună, fundamentează dreptul proprietăţii intelectuale, iar dintre acestea putem aminti: 

copyright, drepturile provenite din organizarea de evenimente, legi ale secretului în diverse 

domenii, brevete, design înregistrat, drepturi de design neînregistrat, mărci de distribuţie (Trade 

marks), drepturi de transfer, falsul în declaraţii şi declaraţiile defăimătoare (Trade libel).  

În a doua parte a acestui capitol am analizat legislaţia internaţională aferentă proprietăţii 

intelectuale, prezentînd în extenso anumite convenţii cum ar fi cele de la Paris, Berna sau 

Stockholm. Convenţia de la Paris denumită şi Convenţiei pentru protecţia proprietăţii industriale 

reprezintă prima iniţiativă legislativă internaţională în domeniul brevetării, designului industrial, 

mărcilor de comerţ şi a drepturilor conexe, a fost semnată de 11 state fondatoare, urmând ca în 

perioada contemporană să adere la aceasta marea majoritate a naţiunilor lumii. Convenţia de la 

Berna, cunoscută ca şi Convenţia pentru protecţia operelor literare şi artistice se distinge ca 
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prima măsură legislativă internaţională de protecţie a drepturilor de autor. Convenţia de la 

Stockholm este cunoscută ca şi Convenţia pentru înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 

Intelectuale (OMPI/WIPO), care a înlocuit cele două birouri internaţionale apărute ca urmare a 

Convenţiilor de la Paris şi de la Berna. 

În finalul capitolului am trecut în revistă o serie de cazuri notabile de încălcare a 

drepturilor de proprietate intelectuală: încălcări ale drepturilor de autor (RIAA vs. Napster, 

Xerox Corporation vs. Apple Computer, Inc. şi Apple Computer, Inc. vs. Microsoft Corporation, 

Princeton University Press vs. Michigan Document Services, Inc.), încălcări ale brevetelor 

(Acacia Research Corporation vs. Yahoo!, SP Technologies / EMG Technology / Softview / St. 

Clair Intellectual Property Consultants / HTC / Nokia vs. Apple), încălcări ale mărcilor de 

comerţ (Starbucks în Asia de Est şi Sud-Est), încălcări ale design-ului industrial (Honda în 

Malaezia). 

Ca şi concluzii cumulative ale acestor studii de caz de mai sus putem deduce că 

ranforsarea drepturilor de proprietate intelectuală devine din ce în ce mai pregnantă, indiferent de 

domeniu, iar limita de demarcaţie între activităţile legale şi cele ilicite este deseori una extrem de 

fină. Din această cauză, se impune odată cu demararea oricărei activităţi economice a unei 

analize care să determine riscurile la care se supune antreprenorul din perspectiva drepturilor de 

proprietate intelectuală şi a costurilor economice şi juridice ale acestora. 

 

4 LICENŢIEREA INTERNAŢIONALĂ - PRINCIPALĂ FORMĂ DE 

TRANSFER A DREPTURILOR PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

 

Capitolul al patrulea analizează licenţierea internațională ca şi formă principală de 

realizare a transferului internaţional de tehnologie. Prima parte a capitolului este dedicată 

analizei cadrului juridic a licenţierii internaţionale, din prisma organismelor internaţionale şi prin 

discuţii supra contractului de licenţiere, iar a doua parte se referă la componenta economică a 

licenţierii internaţionale, analizând efectele micro şi macroeconomice ale acesteia, precum şi 

dimensiunile cantitative şi calitative la nivel internaţional. Astfel, printr-o analiză a 

dimensiunilor cantitative, calitative şi de orientare geografică din ultimul deceniu, încercăm să 
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prezentăm evoluţia dinamică a licenţierii internaţionale şi importanţa pe care aceasta o capătă în 

evoluţia statelor cu venituri medii şi reduse. 

Din punct de vedere a componentei juridice a tranzacţiilor economice internaţionale, 

licențierea internațională include un grup de aranjamente contractuale, prin care o companie 

dintr-o anumită ţară (licențiator) transferă activele sale intangibile (patente, secrete comerciale, 

know-how, mărci de comerț sau numele) unei companii străine (licențiat), în schimbul unor 

redevențe şi/sau a altor forme de plata. De obicei, acest transfer este însoțit de asistenţă tehnică, 

pentru a asigura exploatarea corespunzătoare a activelor vândute. 

Din perspectiva posesorului unui brevet, OMPI consideră ca metode adiţionale pe lângă 

exploatarea în regim propriu a unui brevet, vânzarea şi licenţierea acestuia. Vânzarea brevetului 

este, de obicei, o opţiune în condiţiile în care posesorul acestuia nu doreşte sau nu are capacitatea 

să realizeze un studiu de fezabilitate a ideii brevetate din perspectiva pieţii („test marketing”). În 

condiţiile în care ideea are o aplicabilitate practică şi comercială dovedite, în cele mai multe 

cazuri, posesorul brevetului va licenţia brevetul, încercând să îşi lege veniturile provenind din 

licenţiere de succesul comercial al ideii sale, exploatat de o companie terţă. În acest caz, 

posesorul brevetului va acorda o licenţă „voluntară” (folosim acest termen pentru a deosebi acest 

concept în raport cu licenţele „obligatorii” sau „non-voluntare”, pe care le vom trata într-un 

subcapitol separat) cu drepturi limitate (la un anumit areal geografic, la o anumită piaţă, pe o 

anumită perioadă de timp etc.) sau nelimitate. 

Acordul TRIPS, chiar dacă nu determină cadrul juridic al licenţierii internaţionale 

voluntare, are o însemnătate majoră prin faptul că permite în capitolul 5, articolul 31, statelor 

semnatare să acorde licenţe obligatorii sau non-voluntare în cazul unor brevete (chiar şi în 

condițiile în care posesorul respectivului brevet se opune deciziei).  

Dintre avantajele economice ale licenţierii internaţionale, ca şi proces, în raport cu alte 

modele internaţionale de business, putem aminti: 

 Evitarea barierelor vamale la exportul anumitor bunuri în anumite ţări sau regiuni. În 

acest mod, pot fi evitate atât restricţiile tarifare (taxe vamale ridicate la anumite 

categorii de bunuri), cât şi cele de natură non-tarifară (limitări cantitative, spre 

exemplu). Licenţierea internaţională poate deveni singura variantă viabilă de 

internaţionalizare a unei afaceri spre state cu un sistem al politicilor comerciale 
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extrem de protecţionist. Totuşi, problemele enumerate mai sus rămân în cazul în care 

licenţierea implică şi fluxuri paralele de materii prime, utilaje etc. 

 Managementul eficient al riscurilor politice şi administrative ale ţării ţintă şi mai ales 

acoperirea riscului de expropriere, un risc major, încă existent în anumite state, în 

condiţiile în care se preferă intrarea pe piaţă prin fluxuri de ISD-uri. 

 Licenţierea poate fi considerată singura modalitate viabilă de penetrare a sectoarelor 

strategice a anumitor state (armament, telecomunicaţii, transporturi feroviare etc.). 

 Neasumarea riscurilor şi a costurilor ce ţin de organizarea locală a afacerii, adaptarea 

produselor la specificul local, diferenţele legislative, sociale sau culturale. 

Există, totuşi, şi o serie de dezavantaje ale licenţierii internaţionale, care o exclud din 

portofoliul strategiilor de dezvoltare a unei companii: 

 Nevoia de a deţine drepturi de proprietate intelectuală atractive pentru partenerii de 

pe pieţele externe, drepturi de proprietate intelectuală obţinute în cele mai dese 

cazuri în urma unor investiţii masive în Cercetare & Dezvoltare, Studii de piaţă etc. 

 Controlul asupra activităţilor este, în cazul în care nu se prevede altfel în contract, 

unul minimal, care poate duce la nivele calitative improprii şi o imagine negativă pe 

piaţă. Acest neajuns poate fi acoperit prin impunerea unor clauze de control al 

licenţiatului şi printr-o bună comunicare şi colaborare între părţi. 

 Venituri relativ reduse, în comparaţie cu cele obţinute în urma unor investiţii directe, 

care în cazul fericit de a fi corelate cu nivelul veniturilor obţinute de licenţiat din 

exploatarea licenţei, nu depăşesc un procent redus (media mondială este în jurul 

valorii de 5%). Acest neajuns poate fi corectat prin impunerea unor achiziţii conexe: 

asistenţă tehnică, servicii de mentenanţă, materii prime, echipamente, piese, 

consumabile. 

 Riscul de a crea un concurent puternic pe o anumită piaţă, după încheierea 

contractului de licenţă sau, mai rar, chiar în timpul contractului. Acest risc poate fi 

minimizat prin limitarea teritoriului şi a duratei licenţei şi prin impunerea stopării 

producţiei atunci când contractul de licenţă încetează. Totuşi, trebuie avut în vedere 

faptul că încălcări ale contractului de către partener pot duce la procese de durată, cu 

rezultate uneori neaşteptate (mai ales dacă legea contractului este cea din ţara 

licenţiatului) şi cu eforturi umane şi materiale majore. 
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 Chiar şi în condiţiile păstrării secretului asupra informaţiilor primite de către 

licenţiat, este foarte greu de împiedicat transferul involuntar de cunoştinţe către 

concurenţă. 

 Licenţa exclusivă este deseori dezavantajoasă pentru licenţiator, ducând la 

dependenţa acestuia de beneficiarul licenţei şi oprindu-l din practicarea oricăror altor 

strategii de internaţionalizare sau penetrare a unei anumite pieţe. Acest defect poate 

fi corectat prin achiziţia unei părţi din acţiunile licenţiatului sau prin folosirea unor 

societăţi joint-venture. 

În finalul capitolului am realizat o analiză cantitativă şi calitativă a fluxurilor de licenţiere 

internaţionale, încercând, de asemenea, realizarea unor determinări de orientare geografică a 

acestora. Ca o concluzie a acestui studiu se distinge încercarea statelor cu nivele inferioare de 

dezvoltare, dar şi cu venituri mai reduse să  îşi dezvolte anumite sectoare economice importând 

licenţe din statele dezvoltate precum şi polarizarea veniturilor din licenţe internaţionale către un 

grup extrem de redus de naţiuni. 

Criza economică mondială influențează într-o mare măsură rezultatele acestui studiu 

relevând o evoluţie distinctă a statelor cu venituri ridicate şi a celor cu venituri medii. Dacă în 

cazul statelor cu venituri ridicate observăm un regres evident atât în cazul veniturilor din 

licenţiere internaţională, dar şi a cheltuielilor realizate în cadrul unor contracte de licenţiere 

internaţională, în cazul statelor cu venituri medii (mai ales statele BRIC), reculul este mai puţin 

evident, fiind mai degrabă o plafonare a acestor cheltuieli. Atunci când analizăm veniturile nete 

obţinute din contracte de licenţiere internaţională, diferenţierea este şi mai evidentă: dacă marea 

majoritate a statelor cu venituri ridicate înregistrează ritmuri negative de creştere a veniturilor 

nete odată cu începuturile crizei, statele cu venituri medii, înregistrează ritmuri pozitive de 

creştere a veniturilor nete din licenţiere internaţională. Acest fenomen se datorează reducerii 

cheltuielilor de Cercetare &  Dezvoltare în statele cu venituri ridicate, relocarea multor activităţi 

(inclusiv unele de dezvoltare a noilor tehnologii) în state cu venituri medii, încurajarea 

dezvoltării şi adaptării tehnologiei în statele cu venituri medii, urmată de exploatarea 

internaţională a acestora. 
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5 DECIZIA DE LICENŢIERE INTERNAŢIONALĂ – O ABORDARE DIN 

PERSPECTIVA UNUI DUE DILIGENCE 

 

În capitolul al cincilea, propunem un model de analiză a deciziei de licenţiere 

internaţională din perspectiva unui proces de due diligence. Încercăm în acest fel să răspundem 

la întrebările fundamentale ale licenţierii internaţionale referitoare la părţile implicate în proces, 

la obiectul licenţei, la motivaţiile şi obiectivele părţilor implicate, la durata acordului, la 

modalităţile de exploatare a licenţei şi la delimitări spaţiale şi modale a acesteia şi nu în ultimul 

rând, la costurile licenţierii. În finalul capitolului am creat o listă sintetică de întrebări pe care 

orice actor economic implicat într-un proces de licenţiere ar trebui să le aibă în vedere. 

Termenul de due diligence este utilizat în vocabularul economiştilor şi/sau a juriştilor 

pentru a defini o acţiune de investigare a trăsăturilor definitorii ale unei persoane sau ale unei 

afaceri înainte de semnarea unui contract, sau orice act întocmit în vederea luării unei decizii în 

condiţii de prudenţă şi obiectivitate. Acest proces poate îmbrăca forma unei obligaţii legale, dar 

de cele mai multe ori se referă la investigaţii realizate şi acceptate în mod voluntar.  

În cadrul acestui acestui capitol am încercat să aplicăm tehnici de due deligence pentru a 

evalua elementele definitorii ale unei licenţieri internaţionale (atât din perspectiva licenţiatorului, 

cât şi din perspectiva licenţiatului) şi pentru a oferi răspunsuri la o serie e întrebări cheie, 

răspunsuri ce vor deveni suportul decizional în cadrul procesului de licenţiere. 

La nivelul actorilor economici implicaţi într-un proces de licenţiere internaţională 

recomandăm, ambelor părţi, ca înainte de a intra într-un astfel de angajament să treacă printr-un 

proces complet de due diligence, în urma căruia ambele părţi să poată răspunde la întrebările 

fundamentale ale licenţierii internaţionale: 

- Cine, cui licenţiază? Licenţierea se realizează de titularul drepturilor de proprietate 

intelectuală, sau este sub-licenţiere? Licenţiatul va exploata singur licenţa? Este cazul unei 

licenţieri în consorţiu? Licenţa este exclusivă? Licenţiatul poate sub-licenţia sau transfera 

drepturile şi obligaţiile contractului? 

- Ce se licenţiază? Care este natura drepturilor de proprietate intelectuală licenţiate? Ce 

drepturi aferente acestora se transferă? Cum este acoperită problema versiunilor viitoare? Cum 

este acoperită problema perfecţionării de către licenţiat? Este vorba de o licenţiere încrucişată? 
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- De ce se licenţiază? Licenţierea este un model de afaceri sau un caz izolat? Licenţierea 

implică de fapt o relaţie de cooperare? Se urmăreşte intrarea pe o nouă piaţă şi eficientizarea 

proceselor de marketing şi vânzări? Se urmăreşte optimizarea utilizării activelor deţinute? 

- Când şi cât timp se licenţiază? Care este durata protecției rămase pentru elementul de 

proprietate intelectuală licenţiat? În ce condiţii încetează acordul de licenţiere? În ce condiţii se 

pierde exclusivitatea licenţei? Care sunt ţintele economice obligatorii ataşate?  Ce drepturi şi 

obligaţii rezidă după încetarea acordului de licenţiere?   

- Unde este aplicabilă licenţa? Pe ce areal geografic este utilizabilă licenţa? Există 

limitări la un anumit sector/segment de piaţă? Este dreptul de proprietate intelectuală ce stă la 

baza contractului de licenţă acoperit/înregistrat conform legislaţiei ţării ţintă? Există alte 

implicaţii de natură de politică comercială (taxare, limitări etc.)? 

- Cum va fi utilizată licenţa? Acțiuni şi drepturi transferate către licenţiat?  Care este 

natura activităţilor conexe (import de materii prime, export de produse finite, contracte de 

asistenţă etc.)? Cum sunt tratate non-competiţia, îmbunătăţirile aduse tehnologiei, drepturile de 

sub-licenţiere? Ce obligaţii va avea licenţiatul în privinţa înregistrării şi protecţiei pe cale juridică 

a drepturilor de proprietate intelectuală şi cine va acoperi costurile? 

- Care este costul/preţul licenţelor? Cheltuieli iniţiale la momentul licenţierii? 

Cheltuieli conexe? Modul de calcul a drepturilor de royalty (producţie totală, cifră de afaceri, 

profit brut, profit net etc.)? Care sunt perspectivele financiare ale sectorului economic, ale 

anumitor segmente de piaţă avute în vedere, a celor doi parteneri? Care sunt tendinţele de 

evoluţie ale valutelor? 

 

6 EFICIENŢA LICENŢIERII INTERNAŢIONALE 

 

Ultimul capitol al acestui studiu ridică problema analizei eficienţei licenţierii 

internaţionale. Pe baza unor determinări terminologice şi tehnice privind conceptul de eficienţă 

economică şi pe baza analizei principalilor indicatori de eficienţă a licenţierii internaţionale, 

propunem un vector de indicatori de eficienţă care să se preteze la analiza eficienţei licenţierii în 

raport cu orice categorie de actori economici. Acest vector de indicatori îl analizăm în cadrul 
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unui scorecard şi, pentru analize comparative cu obiectivele fixate şi cu nivelul înregistrat de 

competitori, în cadrul unor diagrame radar. 

Ne-am propus în acest capitol, ca plecând de la analiza unor indicatori de eficienţă ai 

licenţierii internaţionale aferenţi diverselor categorii de actori economici implicaţi în procesul de 

licenţiere, să delimităm un set de indicatori, grupaţi în cadrul mai multor arii de interes, care să 

poată fi folosiţi ca şi un instrument generalizat de analiză al eficienţei activităţii de licenţiere a 

oricărui tip de actor economic. Cele mai mari dificultăţi în crearea acestui instrument de analiză 

provin din: 

 Tipologia diferită a actorilor economici, instituţionali sau corporativi, precum şi 

diferenţele de obiective strategice în procesul de licenţiere internaţională, pe care le 

au aceşti actori; 

 Nevoia de indicatori standardizaţi, normalizaţi şi care să permită comparabilitatea 

performanţelor diverşilor actori economici, chiar dacă provin din sectoare economice 

diferite; 

 Posibilitatea culegerii obiective în cadrul unor proceduri standardizate a datelor care 

stau la baza calcului acestor indicatori. 

În acest sens, pentru a analiza eficienţa procesului de licenţierii în cadrul unui actor 

economic dat, propunem utilizarea a cinci grupe de indicatori, care să releve, separat, o 

componentă a performanţei globale aferente acestui proces. Astfel vom urmări comensurarea 

următoarelor categorii de indicatori de performanţă: 

1. Eficienţa inovaţională; 

2. Eficienţa activităţilor de brevetare; 

3. Eficienţa economico-financiară a licenţierii; 

4. Eficienţa acţiunilor colaborative de Cercetare & Dezvoltare; 

5. Eficienţa acţiunilor de promovare. 

Astfel, scorecard-ul obţinut în urma utilizării acestor grupe de indicatori va îmbrăca 

următoarea formă: 
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Nr. 

crt. 

Indicator Rezultat 

perioadă 

analizată 

Nivel 

ţintă 

perioadă 

analizată 

Comparaţie 

cu nivelul 

ţintă 

Rezultat 

perioadă 

precedentă 

Trend 

de 

evoluţie 

Pondere Punctaj 

Categoria 1: Eficienţa inovaţională 15% 12,57% 

1.1 Nr. invenţii 8 10 Rău 6 Bine 7% 5,60% 

1.2 Nr. articole 15 20 Rău 15 Egal 2% 1,50% 

1.3 Zile-om C&D* 285 250 Rău 220 Rău 3% 2,83% 

1.4 
Durata cercetare 

(zile-om)* 
125 110 Rău 150 Bine 3% 2,64% 

Categoria 2: Eficienţa activităţilor de brevetare 20% 23,36% 

2.1 
Număr aplicaţii 

brevete 
20 15 Bine 15 Bine 4% 5,33% 

2.2 
Număr brevete 

obţinute 
19 10 Bine 14 Bine 4% 7,60% 

2.3 
Număr aplicaţii 

respinse* 
1 1 Egal 1 Egal 4% 4,00% 

2.4 

Cheltuieli 

juridice (zeci mii 

EUR)* 

20 15 Rău 10 Rău 3% 2,25% 

2.5 

Cheltuieli 

aplicare (zeci mii 

EUR)* 

17 10 Rău 5 Rău 2% 1,18% 

2.6 

Cheltuieli 

mentenanţă (zeci 

mii EUR)* 

25 25 Egal 20 Rău 3% 3,00% 

Categoria 3: Eficienţa economico-financiară a licenţierii 40% 46,14% 

3.1 Licenţe acordate 82 75 Bine 70 Bine 3% 3,28% 

3.2 Licenţe active 67 70 Rău 70 Rău 3% 2,87% 

3.3 Licenţe reînnoite 26 30 Rău 15 Bine 3% 2,60% 
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3.4 
Licenţe 

terminate* 
12 15 Bine 15 Bine 3% 3,75% 

3.5 
Total royalties 

(mil. EUR) 
120 110 Bine 90 Bine 10% 10,91% 

3.6 
Royalties mediu 

(sute mii EUR) 
6 5 Bine 4,5 Bine 8% 9,60% 

3.7 

Producţie 

vândută (mil. 

buc.) 

245 200 Bine 175 Bine 5% 6,13% 

3.8 Produse noi 15 15  12 Bine 3% 3,00% 

3.9 Companii noi 4 2 Bine 2 Bine 2% 4,00% 

Categoria 4: Eficienţa acţiunilor colaborative de Cercetare & Dezvoltare 15% 19,26% 

4.1 
Acorduri 

confidenţialitate 
77 50 Bine 42 Bine 1% 1,54% 

4.2 
Acorduri 

colaborative 
22 20 Bine 15 Bine 2% 2,20% 

4.3 

Acorduri 

colaborative 

active 

25 20 Bine 17 Bine 2% 2,50% 

4.4 
Durata medie 

acord (ani) 
2,3 2 Bine 1,9 Bine 2% 2,30% 

4.5 Tehnologii noi 8 5 Bine 2 Bine 4% 6,40% 

4.6 
Venituri (mil. 

EUR) 
54 50 Bine 39 Bine 4% 4,32% 

Categoria 5: Eficienţa acţiunilor de promovare 10% 10,05% 

5.1 
Comunicate de 

presă 
87 100 Rău 80 Bine 2% 1,74% 

5.2 Evenimente 55 50 Bine 38 Bine 2% 2,20% 

5.3 
Prezentări 

externe 
134 150 Rău 134 Egal 2% 1,79% 
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5.4 
Prezentări 

interne 
26 35 Rău 22 Bine 2% 1,49% 

5.5 
Accesări site 

(sute de mii) 
567 400 Bine 258 Bine 2% 2,84% 

Total general 100% 111,37% 

 

Referitor la modalităţile de calcul şi la interpretarea rezultatelor dorim să facem 

următoarele precizări: 

 Indicatorii care nu sunt însoţiţi de semnul  „*” reprezintă criterii maximizante, iar modul 

de calcul al acestora va fi de tipul:  Rezultat perioadă analizată / Nivel ţintă perioadă 

analizată * Pondere. 

 Indicatorii care sunt însoţiţi de semnul  „*” reprezintă criterii minimizante, iar modul de 

calcul al acestora va fi de tipul:  Nivel ţintă perioadă analizată / Rezultat perioadă 

analizată * Pondere. 

 Nivelul calculat pentru fiecare indicator va augmenta rezultatul final cu o valoare: 

o mai mică decât ponderea în condiţiile în care descrie o situaţie nefavorabilă;  

o egală cu ponderea în condiţiile în care descrie o situaţie constantă; 

o mai mare decât ponderea în condiţiile în care descrie o situaţie favorabilă. 

 Rezultatul final: 

o Dacă va avea o valoare mai mică decât 100%, va descrie o eficienţă scăzută a  

procesului de licenţiere, în comparaţie cu obiectivele propuse; 

o Dacă va avea o valoare mai mare decât 100%, va descrie o eficienţă crescută a  

procesului de licenţiere, în comparaţie cu obiectivele propuse. 

 Pentru o mai bună analiză a rezultatului final obţinut, propunem o tratare a acestuia pe 

câteva intervale de performanţă: 

o Rezultatul final ϵ [0% ; 50%) – eficienţă foarte slabă a procesului de licenţiere 

internaţională în raport cu obiectivele setate; 

o Rezultatul final ϵ [50% ; 75%) – eficienţă slabă a procesului de licenţiere 

internaţională în raport cu obiectivele setate; 

o Rezultatul final ϵ [75% ; 100%) – eficienţă nesatisfăcătoare a procesului de 

licenţiere internaţională în raport cu obiectivele setate; 
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o Rezultatul final = 100% – eficienţă a procesului de licenţiere internaţională în 

concordanţă cu obiectivele setate; 

o Rezultatul final ϵ [100% ; 150%) – eficienţă satisfăcătoare a procesului de 

licenţiere internaţională în raport cu obiectivele setate; 

o Rezultatul final ϵ [150% ; 175%) – eficienţă bună a procesului de licenţiere 

internaţională în raport cu obiectivele setate; 

o Rezultatul final ϵ [175% ; 200%) – eficienţă foarte bună a procesului de licenţiere 

internaţională în raport cu obiectivele setate; 

o Rezultatul final > 200% – eficienţă excelentă a procesului de licenţiere 

internaţională în raport cu obiectivele setate. 

 Trebuie să subliniem că acest scorecard va calcula un rezultat agregat în raport cu 

obiectivele companiei, setate pe o anumită perioadă de timp. În condiţiile în care 

rezultatul final se va situa pe capetele intervalului de performanţă (foarte slab, slab, bun, 

foarte bun, excelent) şi dacă nu au apărut evenimente extraordinare (de natură negativă 

sau pozitivă), atunci ar trebui reanalizate obiectivele şi ţintele propuse pentru indicatori 

pentru a se vedea dacă nu sunt excesiv de optimiste/pesimiste. 

 Dacă se doreşte analiza dinamicii eficienţei licenţierii la nivelul respectivei companii, pe 

baza aceloraşi principii se poate calcula un rezultat agregat care să prezinte evoluţia în 

raport cu perioada anterioară de analiză. 

În finalul acestui capitol propunem şi o modalitate de analiză comparativă a rezultatelor 

diverselor grupe de indicatori în raport cu rezultatele înregistrate de competitori. În acest sens 

vom utiliza câte o diagramă radar pentru fiecare categorie de indicatori.  

CONCLUZII  

 

Prezenta teză de doctorat este rezultatul muncii de analiză, sinteză şi sistematizare a 

literaturii de specialitate româneşti şi străine şi o contribuţie la fundamentarea deciziei de 

licenţiere internațională şi a analizei eficienţei procesului de licenţiere. Din perspectivă teoretică, 

analiza literaturii de specialitate americane, asiatice şi vest-europene considerăm că poate deveni 

o infuzie de informaţie de ultimă oră care să ofere baza teoretică pentru cercetări, articole sau 

lucrări viitoare, ale autorului, şi nu numai. Din perspectivă practică, ultimele două capitole ale 
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lucrării încearcă să surprindă dintr-o perspectivă multidisciplinară procesul de licenţiere 

internațională şi să ofere un ghid de abordare a deciziei de licenţiere, privită atât din perspectiva 

licenţiatorului, cât şi din cea a licenţiatului, iar apoi, în scenariul post-decizional, să ofere un 

model de noutate, complex, dar în acelaşi timp relativ uşor de utilizat, pentru comensurare 

parametrilor de eficienţă a i licenţierii. În elaborarea acestei părţi aplicative, ne-am bazat atât pe 

cunoștințele teoretice acumulate pe parcursul multiplelor stagii de pregătire realizate în domeniul 

afacerilor şi economiei internaţionale sau a managementului general al unei companii, cât şi pe 

experienţa acumulată în mediul de business, în domenii precum afaceri internaţionale, 

management operaţional şi de dezvoltare a afacerii sau drept comercial şi al proprietăţii 

intelectuale.  

Ca şi opinii personale pe care le accentuăm ca şi urmare a trecerii în revistă a conceptelor 

din primele capitole, considerăm că efortul nostru de cercetare poate avea ca şi rezultat direct 

diseminarea acestor concepte la nivelul mediului de afaceri, oferind un punct de reper 

managerilor români în încercarea lor de adaptare la realităţile economiei globale. Considerăm în 

acest sens că prezentul studiu va furniza informaţii adecvate pentru validarea unor strategii 

internaţionale de aprovizionare şi comercializare a diverselor categorii de produse şi servicii. 

La nivel macroeconomic, atenţia acordată transferului internaţional de tehnologie de către 

autorităţile guvernamentale centrale şi/sau locale este în creştere, existând demersuri la nivelul 

acestora pentru promovarea unor măsuri de facilitare şi optimizare a fluxurilor de tehnologie. În 

acest sens, ca o concluzie a acestui studiu, se poate desprinde şi ideea de importanţă extremă a 

transferurilor internaţionale de tehnologie, ca soluţii viabile pentru creştere economică sau ca şi 

parte a pachetului de soluţii pentru ieşirea din criza economică globală actuală.   

În paralel cu încurajarea demersurilor de transfer şi adaptare a tehnologiei, considerăm 

însă că trebuie să existe, atât la nivel microeconomic, cât mai ales la nivel macroeconomic, o 

orientare strategică a fluxurilor investiţionale spre activităţi de Cercetare & Dezvoltare, care pot 

deveni un fundament solid pentru dezvoltarea companiei sau a statului analizat. Aceste activităţi, 

coroborate cu o creştere a liberalizării comerţului internaţional cu tehnologie pot deveni un factor 

important în eliminarea disparităţilor regionale şi în progresul socio-economic general. Totuşi, 

pentru eficientizarea acestor activităţi, trebuie eliminate o serie de concepţii şi mentalități 

deficitare, cum ar fi considerarea departamentelor de Cercetare & Dezvoltare ca şi centre pure de 

cost sau interpretarea transferurilor de tehnologie ca un rău necesar în cadrul operaţiunilor de 
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reducere a costurilor prin relocarea producţiei. Adiţional, transferul internaţional de tehnologie, 

chiar dacă este considerat în cele mai multe cazuri ca şi un concept tehnic, abstract, trebuie 

interpretat ca un proces de relaţionare umană. Importanţa resursei umane în cadrul proceselor de 

transfer este maximă, iar reuşita acestora este deseori determinată de capacitatea indivizilor de a 

relaţiona şi a conlucra în sensul obţinerii de avantaje mutuale.  

Tot ca şi o concluzie a primei părţi a tezei, desprindem interesul crescând pentru acest 

subiect în rândul economiştilor marcanţi ai perioadei contemporane şi considerăm transferul 

internaţional de tehnologie ca şi un antidot pentru o serie de probleme majore ale economiei 

globale a mileniului trei, de factură socio-economică: sărăcie, disparităţi regionale, stagnare 

economică sau de altă natură: poluare, limitări ale sistemelor sanitare sau de învăţământ etc.    

Rezultatele studiului nostru sunt afectate, ca orice componentă a activităţii economice, de 

efectele crizei mondiale cu care ne confruntăm. Aceasta a oferit premisele unei rearanjări a 

fluxurilor tehnologice internaţionale, în care statele cu venituri medii (state cu economii aflate în 

expansiune) încep a avea un rol mai pregnant. Criza economică mondială a produs o avalanşă de 

relocări a unităţilor de producţie către state cu venituri medii, de externalizare a activităţilor de 

Cercetare & Dezvoltare către companii partenere din state cu venituri medii, dar şi de reducere 

sau sistare a investiţiilor în noi tehnologii în cadrul statelor cu venituri ridicate. Criza a dus, de 

asemenea, la accentuarea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, a pirateriei şi a 

comercializării produselor contrafăcute, mai ales în cadrul economiilor cu venituri medii şi 

reduse. Practic, putem afirma că efectele crizei economice mondiale vor produce o reducere a 

decalajelor tehnologice existente între statele cu venituri ridicate şi cele cu venituri medii, dar 

vor pune, în acelaşi timp, la grea încercare cadrul internaţional de protecţie a drepturilor de 

proprietate intelectuală. 

Ca o notă personală, considerăm că acest studiu demonstrează impactul pozitiv şi raportul 

optim efort/efect ce caracterizează un proces de transfer internaţional de tehnologie, iar în aceste 

condiţii, factorii de decizie de la nivel statal ar trebui să accelereze procesul de dezvoltare a 

cadrului instituţional şi de infrastructură pentru dezvoltarea, transferul şi adaptarea tehnologiei. 

Tot în acest sens, considerăm lăudabile eforturile organismelor internaţionale de profil care 

promovează şi oferă suport activ în cadrul operaţiunilor de transfer tehnologic.  

Ca o opinie personală, în ceea ce priveşte ultima parte a tezei, observăm lipsa literaturii 

de specialitate, dar şi a experienţei profesionale româneşti în analiza deciziei de licenţiere 
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internaţională şi, apoi, în analiza eficienţei acestui proces. În aceste condiţii, considerăm că 

prezenta lucrare va avea o valoare adăugată mare atât la nivelul celor care doresc să aprofundeze 

acest subiect, cât şi la nivelul consultanţilor de afaceri care se vor confrunta cu cereri de servicii 

în acest domeniu. În acest sens, vom încuraja utilizarea acestor modele în practică, în cadrul 

reţelei de parteneri şi colaboratori pe care o avem şi vom culege feedback-uri relevante referitor 

la aplicabilitatea practică a acestor modele.  
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