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Rezumat. Într-o economie globală, care are propriul avantaj 
competitiv, transferul  în timp real de bunuri și informații în jurul  lumii, 
anexele care înconjoară ecosistemul sunt centre de inovare bazate pe 
fonduri speculative și mutuale, pe scenarii de investiții și de dezvoltare a 
biotehnologiei (pentru țările dezvoltate) sau pentru dezvoltarea de aeronave 
sau echipamente utilizate în procesul de fabricație a bunurilor tangibile (în 
țările emergente). Pentru ca  toate acestea să creeze sinergie, a apărut ideea 
de clustere, deoarece acestea oferă companiilor posibilitatea de a schimba 
sistemul microeconomic deschis și de a conferi dinamism acestuia. Deși 
globalizarea oferă o putere de tranzacționare la nivel mondial, clusterele se 
regăsesc doar în țările dezvoltate, cu economii care pot sprijini interacțiuni 
multidisciplinare, iar crearea acestora trebuie să fie urmată și de  țările în 
curs de dezvoltare care doresc să progreseze în acest domeniu. Această 
lucrare reprezintă o revizuire și o cercetare în curs de desfășurare privind 
crearea polilor de competitivitate economică (sau a clusterelor), ca un 
model sustenabil pentru obținerea avantajului competitiv. 
	

Cuvinte-cheie: avantaj competitiv; pol de competitivitate; inovație; 
cunoaștere; model sustenabil. 
 
Clasificare JEL: D80, F63, O10, O30, Q55. 
Clasificare REL: 17E, 17H. 
 
 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XX (2013), No. 8(585), pp. 42-54 



Crearea polilor de competitivitate economică – un model sustenabil 
	

43
	

43

Introducere 
 
În contextul competiției globale pentru piețe, Europa trebuie să acționeze 

rapid pentru a concura pe bază de excelență în plan internațional. Conform 
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA, 2011), 
industria europeană are nevoie de  clustere inovative, competitive și puternice și 
de rețele de clustere, deoarece acestea sunt recunoscute ca factori cheie ai inovării 
și creșterii economice prin dezvoltarea de abordări colaborative și multisectoriale 
și stimularea interacțiunilor dintre actorii inovării.  

La nivelul Uniunii Europene (COM614/27.10.2010 „O politică industrială 
integrată în era globalizării” și COM546/6.10.2010 „O Uniune a inovării”, două 
inițiative ale strategiei  „Europa 2020”), „clusterele inovative” sau „clusterele de 
top level” sunt considerate „motorul” dezvoltării economice şi inovării,  deoarece 
acestea constituie un cadru propice de dezvoltare a mediului de afaceri, de 
colaborare între companii, universităţi, instituţii de cercetare, furnizori, clienţi şi 
competitori situaţi în aceeaşi arie geografică (locală, regională, naţională, 
transnaţională). Polii de competitivitate sunt considerați o forță cheie de dirijare a 
inovării și creșterii, un instrument al politicii industriale și de cercetare, ca și un 
factor de generare a competitivității și a proiectelor de cooperare între clustere la 
nivel național, european și global. Conform Ministerul Economiei, Comerțului și 
Mediului de Afaceri (MECMA, 2009), clusterele inovative sau polii de 
competitivitate sunt considerați ca fiind o soluție de success, deoarece oferă o 
combinaţie de dinamism antreprenorial, legături intense între companii şi instituţii 
ce deţin cunoştinţe de top level, respectiv sinergii proactive între actorii principali 
ai inovării. Beneficiile apartenenței la un pol de competitivitate economică rezultă 
ca urmare atât a accesului facil şi rapid la rezultatele cercetării în vederea 
implementării acestora în producţie şi realizării de produse inovative, utilizând 
tehnologii performante, cât şi a strategiilor comune de dezvoltare, pornind de la 
cele de cooperare în producţie şi în achiziţia de tehnologii şi echipamente 
performante destinate utilizării în comun până la cele de marketing. 

 
1. Cadru teoretic – Abordări conceptuale cluster/pol de competitivitate 

economică 
 
Conceptul de „cluster” are o istorie destul de îndelungată, atribuindu-i-se 

mai multe denumiri, inclusiv „pol de competitivitate”, „district industrial”, 
„aglomerare industrială”. În prezent termenii care s-au impus sunt cei „cluster” şi 
„pol de competitivitate (în Franţa şi Belgia). Deşi la origine nu exista nicio 
diferenţă între termenul de cluster (filieră anglo-saxonă) şi cel de pol de 
competitivitate (filieră franceză), totuşi, ele tind să fie folosite în mod diferit, ceea 
ce impune o delimitare conceptuală a acestor termeni (tabelul 1). 
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Tabelul 1 
Distincția conceptuală: cluster / pol de comeptitivitate 

Denumire Caracteristici Baza teoretică 
Pol de 
competitivitate  
 

Structură completă triple helix sau four clover 
Strategie subsumată obiectivului de a acţiona pe una sau mai multe 
pieţe  
Orientare spre export  
Accent pe proiecte inovative  
Impact naţional şi internaţional  
Accent pe activitatea de producţie  

Diamantul lui Porter  

Cluster  
 

Aglomerare industrială, accent pe relaţia dintre întreprinderi, structură 
aflată în diverse faze de maturitate  

Teoria lui Marshall  

Sursa: Realizat de autor. 
 
În literatura de specialitate se întâlnesc mai multe abordări ale conceptului 

de cluster. Conform lui Porter (1998), clusterul este definit ca „o concentrare 
geografică de companii şi instituţii interconectate într-un anumit domeniu”. În 
viziunea acestuia, clusterele cuprind un grup de  companii interconectate, firme 
din industrii înrudite prin calificări, tehnologii și input-uri comune și alte enitități 
importante din punct de vedere al concurenței, furnizori de input-uri specializate 
(componente, servicii), furnizori de infrastructură specializată, distributori, clienți, 
producători de produse complementare, instituții guvernamentale, universităţi, 
agenții de standardizare, furnizori de instruire profesională, patronate, institute de 
cercetare şi asociaţii de comerţ, administraţii publice locale din domenii specifice, 
care concurează, dar şi cooperează în același timp. Comunicarea Comisiei 
Europene nr. 652 /2008 defineşte clusterul ca fiind un grup de firme, actori 
economici conecşi şi instituţii localizate într-o proximitate geografică şi care au 
ajuns la gradul de mărime necesară dezvoltării de expertiză specializată, servicii, 
abilităţi şi furnizori. Conform „Cadrului comunitar pentru Ajutor de stat pentru 
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare”, clusterul reprezintă o grupare de companii 
independente (start-upuri inovative, IMM-uri) şi organizaţii de cercetare care 
activează într-un anumit domeniu şi într-o anumită regiune, în scopul stimulării 
activităţilor inovative, prin promovarea interacţiunilor intensive, a accesului la 
facilităţi comune, a schimburilor de experienţă şi cunoştinţe şi prin contribuţia la 
transferul tehnologic, networkingul şi diseminarea informaţiilor. În legislaţia din 
România (HG 918:2006 – Programul „Impact”), clusterul este definit ca o grupare 
de producători, utilizatori şi/sau beneficiari, în scopul punerii în aplicare a bunelor 
practici din UE în vederea creşterii competitivităţii operatorilor economici. Astfel, 
termenul de „cluster” indică cu precădere aglomerările industriale şi pune accent 
pe concentrarea unor întreprinderi din acelaşi domeniu sau domenii conexe, cu 
efectele economice aşa cum au fost ele identificate de Marshall (asupra forţei de 
muncă, asupra specializării furnizorilor şi asupra transferului tehnologic şi 
inovării). Ele pot avea sau nu structura completă „triple helix”.  
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Definiţia „polului de competitivitate” este asemănătoare cu cea a clusterului: 
este o concentrare geografică de întreprinderi publice sau private, organizaţii de 
cercetare-dezvoltare şi formare profesională (centre de cercetare şi instituţii de 
învăţământ) care lucrează în parteneriat, sub o strategie comună de dezvoltare, în 
scopul generării de sinergii şi colaborării în cadrul unor proiecte inovative, în 
interesul uneia sau mai multor pieţe. Un pol de competitivitate reuneşte, pe un 
teritoriu dat, întreprinderi de toate dimensiunile, laboratoare de cercetare şi 
instituţii de formare profesională pentru dezvoltarea sinergiilor şi a cooperării. Se 
pot asocia şi alţi parteneri cum ar fi autorităţile publice naţionale şi locale, ca şi 
societăţile de servicii pentru întreprinderi. Provocarea este să construiască pe 
sinergiile şi proiectele de colaborare şi inovatoare care să permită întreprinderilor 
angajate în aceste parteneriate să ocupe o poziţie în prim-planul domeniilor lor, 
atât în plan național, cât şi pe plan internaţional. Considerăm aşadar că un pol de 
competitivitate economică poate avea o structură completă de tip „triple helix” 
(autorităţi-cercetare-dezvoltare -industrie) sau „four clover” (+ instituţie 
catalizator). 

 
1.2. Avantajul competitiv 
 
Avantajul competitiv  este un concept complex folosit în numeroase 

domenii și care prezintă numeroase definiții în funcție de nivelul de abordare al 
acestuia. Cercetând literatura de specialitate în domeniul strategiei, putem 
constata că abordările referitoare la avantajul competitiv variază în funcție de 
nivelurile diferite de analiză a conceptului. Astfel, unii cercetători abordează 
avantajul competitiv la nivel de firmă (Barney, 1991), de tranzacție (Williamson, 
1985) sau de activitate (Dunning, 1993), alții la nivel de unitate de afaceri 
(Rumelt, 1991), de industrie (Porter, 1980) sau chiar la nivel de națiune (Porter, 
1990). Deși majoritatea cercetărtorilor în domeniul strategiei sugerează ca 
avantajul competitiv trebuie abordat la nivel de firmă, Porter argumentează că 
avantajul competitiv este o construcție „multilevel” ce trebuie investigată la 
diferite niveluri, de la nivel de activitate la nivel de țară, compania sau firma 
reprezentând  un punct de legătură între aceste multiple niveluri ale analizei. Este 
recunoscut faptul că bazele teoriei  și cercetărilor ce vizează avantajul competitiv 
se regăsesc în lucrarea lui Michael Porter (1990), „Avantajul Competitiv al 
Națiunilor”, lucrare ce încearcă să raspundă la întrebarea: „De ce unele națiuni au 
succes în anumite industrii și care sunt implicațiile acestora asupra firmlelor sau 
economiilor naționale?”. Conform acestuia, „mediul politic, instituțional și 
economic al unei națiuni” joacă un rol important în dezvoltarea cu success a 
industriei competitive. Porter (1990) susține că „națiunea mamă capată o 
semnificație tot mai mare,  deoarece constituie sursa de aptitudini și tehnlogii ce 
stau la baza avantajul competitiv”. Totodată  Porter susține faptul că „diferențele 
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existente între structurile, valorile, culturile, insitituțiile și istoriile de la nivel unei 
națiuni contribuie profund la succesul competitivității”. 

 
1. Problematică: Relația dintre polii de competitivitate și avantajul competitiv  
 
Conform lui Porter (1990), succesul economic nu poate fi explicat doar prin 

recurgerea la teoria clasică a dezvoltării economice bazate pe disponibilitatea şi 
abundenţa factorilor de producţie (munca, natura şi capitalul), ci acesta depinde de 
interacţiunea complexă a unor factori grupaţi în ceea ce s-a numit apoi 
„Diamantul lui Porter” (figura 1): condițiile cererii, condițiile factorilor, 
industriile din amonte și aval, strategia, structura și concurența firmei. În viziunea 
aceluiași autor, factori determinanți  mai sus menționați pot fi abordați atât la 
nivel individual, cât și la nivel de sistem și creează cadrul adecvat pentru 
obținerea competitivității  la nivel de organizație. Acest context este caracterizat 
de o serie de aspecte precum: disponibilitatea resurselor și a cunoștințelor pentru 
obținerea avanatjului competitiv în cadrul industriei; funizarea informațiilor ce 
relevă oportunitățile emergente și direcțiile de orientare a resurselor și 
cunoștințelor; contribuie la formularea scopului general în competiție și nu în cele 
din urmă la exercitarea presiunii  asupra companiei în direcția inovării și a 
politicii de investiții. Pe baza abordării lui Porter, se poate afirma că avantajul 
competitiv rezultă din modul în care o organizație îşi gestionează activităţile (de la 
proiectarea de produs şi achiziţionarea materiilor prime până la vânzare şi service) 
și consituie un element de bază al „lanţului valoric”. Lanțul de distribuție și 
integrarea pe orizontală relevă de asemenea disponibilitatea resurselor, accesul la 
informații pe baza cărora companiile decid să acţioneze pe baza strategiilor într-o 
anumită direcţie și cu resursele respective, dar și presiunea asupra companiilor de 
a inova şi de a investi. 

 Multe dintre aceste activităţi implică interacţiuni cu alte entităţi - furnizori 
de materii prime sau subansamble, de servicii specializate, de servicii de cercetare 
şi inovare, unităţi de învăţământ, distribuitori, clienţi etc. În acest contex, Porter 
(1990) subliniază că poziţionarea geografică a companiei devine importantă în 
definirea strategiei sale și că importanţa relaţiilor furnizor-client crește odată cu 
îndepărtarea companiilor de modelul de integrare pe verticală. 
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Sursa: adaptată după „Diamantul lui Porter”. 
 

Figura 1. Factorii determinanți ai avantajului competitiv 
 
Elementul comun al teoriilor prezentate îl reprezintă proximitatea geografică a 

entităţilor din cadrul unui cluster, care devine o caracteristică principală a unui cluster. 
Dacă în trecut proximitatea geografică a entităţilor din cadrul unui cluster trebuia 
înţeleasă din punctul de vedere al posibilităţilor de transport şi comunicare şi al 
identităţilor culturale, tradiţiilor şi preferinţelor clienţilor, astăzi ea prezintă o altă 
dimensiune, datorită modernizării mijloacelor de transport şi comunicare (de 
exemplu, Internetul). Un accent deosebit se pune pe proximitatea tehnologică (cât de 
apropiate sunt tehnologiile pe care companiile din cadrul unui cluster le utilizează), 
complementaritatea cu privire la forţa de muncă, complementaritatea cu privire la  
clienţi şi proximitatea socială (nivelul şi tipurile de interacţiune între managerii şi 
angajaţii companiilor din cadrul unui cluster). Având la bază teoria avantajului 
competitiv al lui Porter şi conceptele de învăţare individuală şi instituţională, Centrul 
pentru Inovare şi Tehnică al landului Renania de Nord Westfalia – ZENIT 
(Germania) a dezvoltat recent modelul „Noul diamant al inovării” (figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: MECMA (2009). 
 

Figura 2. Noul „Diamant al inovării” 
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La  baza dezvoltării modelului „Noul diamant al inovării” au stat o serie de 
considerente: 

 Inovarea este fundamentată pe cunoştinţe ştiinţifice aprofundate, 
susţinute de o infrastructură modernă; se poate vorbi despre inovare doar 
atunci când cunoştinţele sunt aplicate într-un produs/serviciu/ proces nou 
sau într-un instrument de management. 

 Procesele de transfer tehnologic şi inovare nu pot avea loc într-un mediu 
economico-social polarizat. O condiţie pentru implementarea proceselor 
inovative o reprezintă coeziunea economică şi socială; 

 Inovarea se construieşte pe învăţarea individuală şi instituţională. 
Învăţarea individuală şi instituţională pot avea loc dacă este stabilit un set  
comun de norme, reguli şi viziuni. 

O altă paradigma aplicabilă conceptului de „cluster inovativ” o constituie 
paradigma „triple helix” (Etzkowitz, 1997, Leydesdorff, Etzkowitz, 1996, 1997) a 
transferului tehnologic şi a inovării care constituie o aplicaţie a teoriei sistemice a 
inovării, coroborată cu conceptele de învăţare individuală şi instituţională. 
Practica economică a validat modelul „triple helix” (Figura  3) ce reunește în 
cadrul unui cluster reprezentanți ai: 

 industriei, în special IMM-urile (inclusiv start-upurile şi spin-offurile)  – 
reprezentând latura economică a clusterului sau cererea de inovare ; 

 universităților și institutelor de cercetare, centrele de formare 
profesională – reprezentând furnizorii de soluții inovative și tehnologice 
aplicabile nevoilor reale ale întreprinderilor din cluster sau cu alte 
cuvinte oferta de produse, procese şi servicii innovative (poli 
tehnologici) ; 

 autorităților publice locale, regionale, centrale cu competenţe în 
facilitarea proceselor inovative  și în armonizarea dezvoltării acestora. 
 

 
                             

Sursa: adaptată după Etzkowitz (1997). 
 

Figura 3. Modelul „Triple Helix” al clusterului inovativ 
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Potențialele efecte intangibile ale clusterelor inovative în cadrul unei 
industrii sunt foarte importante deoarece stimulează creșterea competiției și 
colaborării între firme cu scopul de a produce mai multe idei inovative și de a 
contura un mediu de tip  „win-win” ce conduce la obținerea de performanțe  
adecvate de către acestea. Datorită efectelor clusterelor încorporate în 
externalitatea rețelei, firmele cresc și contribuie la dezvoltarea industriei în care 
activează, contribuind astfel la creșterea regiunilor economice, a atractivității 
acestora pentru firme și investiții și a gradului de competitivitate internațională. 
Conform autorilor Zhao și alții (2009), clusterele din cadrul unei industrii, 
considerate ca o rețea de firme interconectate într-o anumită concentrare 
geografică, contribuie la obținerea avantajului competitiv datorită bazelor 
acestora furnizate de sistemele insitituționale locale și centrale, de industrie și de 
mediul academic. Impactul efectelui rețelelor asupra  avantajului competitiv al 
organizațiilor și rolul de mediere al proceselor bazate pe cunoștințe au fost 
relevate și de către  Chai și alții (2011). Autorii sugerează într-o viziune 
holistică că nivelul de „network closure” poate afecta capabilițățile organizației 
ce vizează identificarea, transferul, protecția și instituționalizarea cunoștințelor; 
capabilități ce afectează la rândul lor avantajul competitiv al organizației. 
Nivelul de „network closure” poate afecta avantajul competitiv și prin 
exercitarea unui efect negativ asupra identificării cunoștințelor,  dar și a unui 
efect pozitiv asupra protecției acestora. De altfel,  caracterul negativ sau pozitiv 
al efectelor de „network closure” depinde de gradul de importanță acordat 
identificării sau protecției cunoștințelor. Shim și Lee (2012)  consideră că 
efectele rețelei și sustenabilitatea tehnologiei trebuie considerate din perspectiva 
bazată pe resurse cu scopul formulării deciziilor de dezvoltare a tehnologiei, 
ceea ce presupune că sustenabilitatea avantajului competitiv este generată de un 
sistem de bunuri inovatoare în cadrul unei piețe caracterizate prin efecte de rețea 
și de noi amenințări. 

 
1.1. Soluția posibilă pentru crearea și menținerea polilor de competitivitate 
 
În lucrarea sa din anul 1990, intitulată „Avantajul Competitiv al Națiunilor”, 

Michael Porter definește clusterele și polii de competitivitate pe baza unor 
caracteristici principale ca fiind „concentrări geografice ale unor companii 
interconectate, furnizori de servicii, companii din industrii conexe, care se află în 
competiție, dar care cooperează, de asemenea”. Cel mai cunoscut caz este cel din 
Hollywood și Silicon Valley. În cadrul unei economii globale se definește mediul în 
care companiile din industrii conexe concurează  pentru a stabili aria lor de 
influență și piețele de distribuție prin dezvoltarea unor sedii cât mai  apropiate de 
piața lor relevantă. În cadrul unui interviu din anul 1999, Michael Porter subliniază 
faptul că, într-o economie globală, transferarea și circulația la nivel mondial a 
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bunurilor, serviciilor sau chiar a informațiilor este simplă și rapidă și în acest fel 
procesul prezintă un avantaj competitiv propriu disponibil ca un  activ derivat pentru 
toate companiile, dar care, conform teoriei economice, nu ar mai reprezenta un 
avantaj competitiv dacă toate companiile l-ar putea folosi. Ca urmare, este necesară 
obținerea unor avantaje decizionale, ce pot fi considerate ca avantaje 
supercompetitive prin crearea cadrului pentru dezvoltarea unor centre de inovare, prin 
atragerea de fonduri mutuale, capital inițial  și a unor centre de cercetare în 
biotehnologie, precum pilonul de nivel global din Boston, Massachusetts sau prin 
dezvoltarea aeronavelor și a ecosistemelor acestora, prin construcția de nave și alte 
modele de aeronave și amabarcațiuni navale, precum cele din sudul Franței, Alabama 
sau Seattle (Washington), pentru aeronave, sau Rotterdam (Olanda) și Pireu (Grecia) 
pentru bărci. Din cauza apropierii lor de alte clustere, companiile pot colabora  fără să 
dezvolte o nouă entitate juridică sau relații legale obligatorii. Conform lui Porter 
(2000), această flexibilitate oferă numeroase posibilități pentru crearea unui mediu 
dinamic și în curs de dezvoltare, mediu care reprezintă fundamentul pentru o 
economie modernă în cadrul căreia creșterea sustenabilă depinde doar de capacitatea 
de inovare. Un aspect care rezultă din cele prezentate anterior relevă importanța 
economiilor locale în această eră a globalizării. Deși clusterele se regăsesc doar în 
economiile dezvoltate, ele constituie provăcări primordiale pentru economiile 
emergente sau statele care doresc diminuarea discrepanței dintre economiile lor și 
economiile țărilor dezvoltate. 

Cazul țărilor emergente ar putea fi readus în centrul analizelor. Cazul 
României ar putea constitui  un model  de succes în cazul în care va urma pașii 
realizați de alte țări emergente care au reușit. Un exemplu bun este Costa Rica, o 
țară cu o strategie clară de investiții.  Costa Rica a demarat în urmă cu aproape 
două decenii o strategie de investiții în educație care a contribuit la  
transformarea în prezent a acestei țări într-un pol de competitivitate în domeniul 
tehnologiei informației. Costa Rica a constituit subiectul mai multor lucrări, 
chiar și Michael Porter subliniind faptul că deși Costa Rica era o țară din lumea 
a treia, considerată  a doua țară ca nivel, ea reprezintă astăzi un pol de 
tehnologie. În momentul în care Compania Intel a deschis o fabrică în Costa 
Rica, aceasta a atras după sine dezvoltarea obligatorie a infrastructurii locale (de 
transport – drumuri și aeroporturi), precum și deschiderea economiei către noi 
investitori (furnizorii de Intel au început să vadă în piața locală o oportunitate 
uriașă pentru compania lor: o piață pentru produsele lor și o resursă pentru 
capitalul lor uman). Deși, până în prezent, modelul polului de competitivitate în 
tehnologia informației din Costa Rica nu a fost dezvoltat complet și poate că vor 
mai trece încă douăzeci de ani până la finalizarea procesul de dezvoltare și 
implementare a acestuia, strategia de îmbunătățire continuă creează avantaje 
competitive mici, care contribuie la dezvoltarea economiei locale înainte ca 
sectorul privat să obțină un  avantaj competitiv pentru binele lor. 
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2.2. Crearea polilor de competitivitate cu scopul dezvoltării unui avantaj 
competitiv 

 
Investițiile în dezvoltarea polilor de competitivitate constituie o dovadă a 

faptului că entitățile diferite și concentrate care au obiective similare pe termen 
lung trebuie să colaboreze pentru a obține un  model  de afaceri  mai facil de 
implementat. Colaborarea cu succes pentru crearea polilor de competitivitate nu 
apare peste noapte, ci necesită pregătiri, uneori eșecul fiind o parte din ea, din 
cauza persoanelor care nu sunt pregătite pentru colaborare (Bodislav, 2012). 

 Crearea și implementarea cu succes a unui pol de competitivitate  necesită 
stimularea a patru domenii majore la nivelul unei țări sau al unei companii: 

 capitalul uman/ resursele umane;  
 procesele; 
 platformele; 
 programele. 
Dezvoltarea capitalului uman/ resurselor umane 
Crearea unei forțe de muncă competitive pentru o țară sau pentru un cadru 

de afaceri necesită un model diferit de formare și pregătire a indivizilor ce rezultă 
din  diversificarea competențelor și a modului lucru pentru indivizii ce ocupă 
poziții similare (fie ele sociale sau legate de muncă). 

Reproiectarea proceselor 
Pentru a înțelege modul în care un pol competitiv este creat și dezvoltat, 

țările și companiile inovatoare s-au bazat pe un model de învățare. Acest model  
poate fi implementat prin intermediul unor proiecte experimentale ce au ca scop 
obținerea acelorași rezultate, dar în diferite moduri, cea mai eficientă soluție 
putând fi utilizată apoi la nivel de companie sau de țară. Un exemplu bun  în acest 
caz este cel al companiei Siemens, care a angajat Centrul de Cercetare-Dezvoltare 
de la Princeton pentru gestionarea unui proiect global (acesta a reprezentat ipoteza 
și rezultatul final al rețelei consitutite din toate universitățile partenere Siemens, 
alese pentru a participa la proiect). Ca urmare, se pot observa aici cele mai bune 
metode de abordare a echipelor în funcție de contextul lor cultural (aceeași 
abordare a unei echipe irlandeze și a unei echipe din China poate oferi 
performanțe diferite – Bodislav, 2012) 

Crearea platformelor 
Țările și companiile inovatoare creează platforme informatice pentru 

coordonarea activităților și a forțelor de muncă. Aceste platforme mențin sub 
control activitățile, simplifică distribuția acestora, integrează rezultatele de la  
partenerii externi, garantează drepturile de proprietate împărțite între parteneri și 
sistematizează managementul cunoștințelor cu scopul creării unui agregat cu 
randament ridicat (integrator de afaceri). 
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Acest sistem de forma unui integrator de afaceri creează „focul” interior 
pentru fuziunea elementelor prin care se dezvoltă sinergia ce reprezintă avantajul 
competitiv în crearea unui pol de competitivititate, care, la rândul său, reprezintă 
un avantaj competitiv în fața altor țări prin considerarea acestuia ca avantaj 
comparativ în economia de informații. 

 Programe de management 
Inovarea apare prin calcularea tendințelor viitoare ale modului de creare a 

competențelor viitoare pentru raționalizarea proceselor viitoare, care au nevoie de 
un grad ridicat de colaborare a țărilor care au creat avantaje competitive  de  
proporții reduse și care ar putea evolua la nivelul unor poli de competitivitate sau 
la un nivel similar prin rețeaua companiilor de nișă. Simplificarea procedurilor și 
a  proceselor contribuie la o abordare mai facilă a  proceselor mari și complexe, 
acestea fiind situtate pe aceeași traiectorie cu abilitățile deja dezvoltate (Bodislav, 
2011). Prin intermediul programelor de management se urmărește crearea unui 
cadru general de cunoștințe pentru simplificarea nevoilor viitoare ale proiectului. 
În acest context abordarea ideii de proiect se realizează  la un nivel superior prin 
ceea ce un proiect reprezintă nu doar la nivel microeconomic, ci și la nivel 
macroeconomic. 

 
2. În loc de concluzii: Câteva reguli pentru crearea unui mediu favorabil  

 dezvoltarii polilor de competitivitate 
 
Crearea unui pol de competitivitate economic sau a unui cluster, în funcție 

de abordarea avută în considerare, se poate baza pe un sistem de reguli a căror 
aplicare poate contribui la crearea unui mediu propice pentru implementarea unui 
model sustenabil  bazat pe poli de competitivitate și care vizează:  

 Meritrocația – un pol de competivitate trebuie să atragă în permanență 
„creiere” noi; 

 Politica de tipul „eșuează și încearcă din nou” – eșecul este o parte a 
procesului de dezvoltare ce nu trebuie evitată sau aspru pedepsită ; 

 Toleranța pentru „trădători” – informațiile secrete și personalul apar și 
dispar, acestea sunt ciclice și reprezintă doar un flux de moment ; 

 Colaborarea – alianțele pe termen scurt pot fi create între indivizi, între 
companii sau între indivizi și companii; 

 Atractivitatea pentru risc – eșecul aferent unei politici de tipul „eșuează 
și încearcă din nou” generează costuri; 

 Reinvestirea profiturilor în cadrul polului de competitivitate- ceea ce se 
generează în cadrul unui pol rămâne în aria acestuia de afaceri; astfel se creează o 
modalitate de garantare a durabilității polului de competitivitate; 



Crearea polilor de competitivitate economică – un model sustenabil 
	

53
	

53

 Schimbarea modului de adoptare – țările și corporațiile sunt create de 
oameni și indivizii se tem de blocajele apărute în rutina zilnică, deoarece acestea 
conduc de obicei la falimentul pe termen lung; 

 Obsesia pentru „livrabil” – serviciul/produsul final al companiilor  sau 
avantajul competitiv creat și menținut la nivelul țărilor atrage noi parteneri sau noi 
investitori constituind un element de diferențiere între afaceri; 

 Oportunități generoase – succesul este dorit și admirat, nu invidiat; 
 Distribuția bunăstării – atunci când țările sau companiile ce constituie un 

pol de competitivitate sunt pe deplin dezvoltate, profiturile sau valoarea adăugată 
trebuie să fie împărtășite cu oamenii sau angajați. 
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