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o concentrare geografică a firmelor
interconectate

interacţiunea şi
cooperarea
existente între
firme

platformă pentru
inovare

o masă critică de
actori, resurse,
competenţe

 întreprinderi mici şi mijlocii,
cu relaţii puternice,
dependente de sinergiile
produse de cluster;
 o mare companie şi
numeroase întreprinderi
mici furnizoare de servicii
suport;
 membrii - filiale ale unor
întreprinderi mari şi mijlocii
cu o cooperare minimă între
ele;
 companii de stat, au relaţii
cu furnizori specializaţi.

Obiectivele initiativelor de formare a
clusterelor economice
Cercetare,inovare și
networking

Educație și training

 Promovarea formării
companiilor de tip
spin-off;
 Facilitarea și
promovarea
inovațiilor și a noilor
tehnologii.

 Furnizarea de
asistență pentru
afaceri;
 Culegerea
informațiilor privind
piața;
 Furnizarea de training
tehnic;
 Extinderea proceselor
de producție;
 Furnizarea de servicii
pentru incubatoare.

Extinderea
businessului
 Promovarea
conectării în rețea a
organizațiilor;
 Promovarea
expansiunii
companiilor
existente;
 Coordonarea
aprovizionării;
 Stabilirea de
standarde tehnice.

Cooperare
comercială

Acțiune politică

 Stabilirea de
rețele între
organizații;
 Atragerea de noi
companii și
talente în
regiune;
 Crearea unui
brand pentru
regiune;
 Promovarea
exporturilor
clusterului.

 Lobby
guvernamental
pentru
infrastructură;
 Derularea
proiectelor private
de infrastructură;
 Facilități pentru
investiții străine
directe;
 Imbunătățirea
politicilor de
reglementare;
 Lobby pentru
subvenții.

Modelul clusterului „Triple Helix"

Modelul clusterului „Four Clover"
Universități, instituții
de cercetare

Industrie (în
special IMM)

Autorități
locale,
regionale și
centrale

Autorități
publice

Universități și
institute de
cercetare

Cluster

Societăți comerciale,
Asociații
profesionale în
domeniu

Agenții, instituții,
consultanți

Nucleu

Sprijin

Una sau mai multe întreprinderi cheie: aceeaşi ramură de activitate,
apropiere geografică, existența unor relații pe piețele externe
Furnizorii de materii prime, întreprinderile comerciale, prestatorii de
servicii şi companiile de suport tehnic

Infrastructura
soft
Infrastructura solid

Universități şi instituții de cercetare, organizații profesionale,
autoritățile naționale, regionale şi locale
Teritoriul amplasării clusterului, în care se află întreprinderile ce
sunt dotate cu încăperi de producție; infrastructura de transport

Structura clusterului

Întreprinderi mari şi
IMM

Instituţii de stat
publice, asociaţii
profesionale
Universităţi şi
instituţii de
cercetare

Furnizori de
producţie

Organizaţii de suport
inovaţional şi al IMMurilor

Întreprinderi de consultanţă (marketing) şi produse financiare

Întreprinderi de
gestionare a
infrastructurii

MEDIUL ACADEMIC
AVANTAJE
ROL
Sursă de talent
Cercetare aplicativă
Forță de muncă pentru întreprinderi şi
instituțiile de cercetare
Schimb de cunoştințe
Agent guvernamental
Transfer de know-how

 creşterea cererii la cercetări şi elaborări ştiințifice inovative;
 creşterea calității serviciilor inovative acordate ca rezultat al
îndeplinirii cerințelor membrilor clusterelor;

 stimularea dezvoltării ştiințelor aplicative;
 creşterea nivelului de calificare a cadrelor ştiințifice şi a celor din
domeniul de cercetare şi proiectare; restaurarea ştiinței ramurale,
care propune întreprinderilor tehnologii şi echipamente noi,
metode moderne de management şi de organizare a producerii;
 stimularea transferului tehnologic la întreprinderile ramurale;
 dezvoltarea de noi laboratoare şi modernizarea infrastructurii de
cercetare cu ajutorul întreprinderilor, sponsorizate de industrie;
 accesul la noile surse de finanțare.

MEDIUL
PRIVAT
ROL
Cooperare
Responsabilitate socială
Căutarea şi recrutarea personalului
competent
Asigură transferul tehnologic
Factor de motivare şi competitivitate
Punerea la dispoziție a
capacităților de producție
Motor de creştere economică

AVANTAJE
 majorarea competitivității întreprinderilor – membre ai clusterelor prin dezvoltarea
inovațională;
 reducerea costurilor pentru realizarea proiectelor comune şi obținerea beneficiilor
proprii de la utilizarea rezultatelor acestora;
 îmbunătățirea indicatorilor de activitate economico-financiari a fiecărei întreprinderi
din cadrul clusterului în baza realizării planurilor de cooperare reciproc avantajoase;
 identificarea necesităților şi oportunităților suplimentare, inclusiv de atragere a
investițiilor, pentru realizarea cărora vor fi elaborate proiecte comune noi, orientate
spre dezvoltarea membrilor clusterelor;
 reducerea constrângerilor pentru IMM-uri din partea marilor companii;
 creşterea şanselor pentru internaționalizarea IMM-urilor;
 asigurarea capacității de a influența profilurile de învățământ pentru a corespunde
cerințelor companiei de resurse umane calificate;
 şanse de succes pentru start-upuri şi spin-offuri;
 creşterea performanțelor profesionale a angajaților implicați în procesele inovative la
întreprindere;
 dezvoltarea managementului prin instruirea şi intercomunicarea intensă în scopul
soluționării problemelor comune.

AUTORITĂȚI
PUBLICE
ROL
Realizarea cluster mapping
Autoritate de reglementare
Elaborare a documentelor de politici cu
accent pe activitatea clusterială
Mediator
Suport pentru Industrie şi ştiință,
sprijin direct
Promotor al Economiei verzi pentru
întreprinderi
Diseminare la nivel central,
regional si local

AVANTAJE
 dezvoltarea industriei raionale/regionale prin îmbunătățirea activității
întreprinderilor locale – membre ai clusterelor regionale, naționale sau
internaționale;
 ameliorarea climatului mediului de afaceri în regiune;
 crearea întreprinderilor noi moderne şi competitive;
 creşterea gradului de ocupare a populației şi creşterea nivelului de calificare a
forței de muncă în regiune;

 creşterea nivelului de viață a populației;
 dezvoltarea dialogului dintre autoritățile publice locale, managerii
întreprinderilor şi persoanelor cheie din clustere;
 dezvoltarea infrastructurii raionale/regionale;
 creşterea volumului de export al regiunilor;
 implicarea în procesul inovativ a altor întreprinderi locale;
 creşterea veniturilor bugetelor locale din contul majorării sumei impozitelor
încasate;
 creşterea nivelului de competitivitate şi atractivitate a regiunilor pentru
investitori;

 promovarea implicării IMM-urilor realizarea proiectelor de cluster;
 creşterea volumului de investiții directe, inclusiv străine, în activități de
dezvoltare economică.

RISCURI ȘI BARIERE
Lipsa experienţei de asociere şi cooperare între antreprenori. În mod deosebit

pentru antreprenorii sectorului IMM, majoritatea din care soluționează problemele
ce apar la etapele de creare şi, ulterior, de desfăşurare a activităților proprii,
independent.
Lipsa accesului deschis la mediul informaţional de afaceri: procesul dificil de
convingere a managerilor întreprinderilor, în special al IMM-urilor, în avantajele
dezvoltării clusteriale fără obținerea rezultatelor rapide.
Lipsa cadrului legislativ: Spre exemplu, în Republica Moldova, la moment, deși
există unele documente de politici ce oferă bază legislativă pentru constituirea
clusterelor, totuși, principalele aspecte ce țin de crearea şi dezvoltarea clusterelor
nu sunt reglementate.
Alte obstacole: interesul scăzut al întreprinderilor şi instituțiilor de cercetări
ştiințifice față de cooperare; nivelul scăzut de încredere între antreprenori; lipsa de
manageri activi printre asociațiile de business, întreprinderi şi instituții cu inițiativa
de lider pentru realizarea politicii clusteriale.
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Incidența criteriilor de succes asupra activității
clusterelor

PROCESUL DE CREARE A CLUSTERULUI
ETAPA DE PREGĂTIRE

 Formarea inițiativei
clusteriale și prepararea
proiectului
 Formularea intențiilor
strategice şi a obiectivelor
clusterului
 Identificarea potențialilor
parteneri şi lansarea invitației
de aderare
 Elaborarea planului de
activitate

ETAPA DE IMPLEMENTARE

 Stabilirea structurii și formei
juridice
 Dezvoltarea şi furnizarea
serviciilor
 Managementul clusterului
 Inovarea
 Informarea partenerilor
 Activitatea de PR

ETAPA DE DEZVOLTARE

 Monitorizarea şi
evaluarea
 Luarea deciziilor de
management

ETAPA DE PREGĂTIRE
Proiect de inițiativă - Grup de inițiativă
 Rezolvarea sarcinilor organizaționale în
procesul de creare a clusterului;
 Elaborarea propunerilor de formare și
funcționare a organelor de conducere a
clusterului;
 Determinarea specializării și a scopului
principal;
 Formularea obiectivelor şi direcțiilor de
activitate;
 Determinarea tacticii şi strategiei de
dezvoltare - activități planificate;
 Stabilirea volumului potențial de
investiții pe care sunt gata să le facă
participanții în scopul dezvoltării
activităților clusteriale.












La etapa organizării şedinţei comune:
Inițiativa de formare a clusterului:
Caracteristica participanților în cluster;
Componența nominală a Consiliului clusterului şi
a altor instituții inter-cluster responsabile de
organizarea activităților clusteriale;
Planul teritorial de amplasare a clusterului.

Localizarea geografică a clusterului:
Membrii fondatori și managerul - din regiuni
apropiate;
Localizare - o distanță de max. 2 ore unii față de
ceilalți;
Pentru IMM - localizare într-o regiune cu
potențial de creștere a pieței;
Clusterul trebuie să se axeze inițial pe piața
internă și ulterior să se extindă.

ETAPA DE PREGĂTIRE
Formularea intențiilor strategice și a obiectivelor clusterului
Obiectivele strategice

Obiectivele specifice

 Obiectivele trebuie s fie rezultatul colaborării
dintre membri – toți membrii clusterului trebuie să
participe la stabilirea obietivelor;
 Membrii clusterului trebuie să dețină competențele
necesare stabilirii obiectivelor;
 Obiectivele pot fi diferite pentru anumiți membri,
în funcție de specificul acestora;
 Obiectivele nu trebuie să fie închise, ci să
urmărească dezvoltarea;
 Obiectivele trebuie să fie realiste.

 Trebuie să vizeze implicarea cât mai multor IMMuri și sprijinirea acestora în procesul de dezvoltare
a clusterului;
 Trebuie să permită crearea de legături cu alte
clustere pentru a crește competitivitatea și a
contribui la extinderea pieței;
 Trebuie să definească viziunea clusterului;
 Îmbunătățirea situației economice a IMM-lor;
 Menținerea comunicării (externe și interne);
 Flexibilitate și adaptare la schimbările tehnologice;
 Adoptarea unei scheme comune de garantare a
calității;
 Membrii trebuie să fie în unanimitate implicați în
procesul de atragere de noi membri;
 Promovarea clusterului.

ETAPA DE PREGĂTIRE
Identificarea potenţialilor
parteneri şi lansarea invitaţiei de
aderare.

Acord de parteneriat pentru constituirea
clusterului.

Elaborarea planului de activitate
(foii de parcurs)
Cluster

1.Istoricul clusterului, formarea, statutul său juridic. 2.Poziția membrilor. 3.Rezumatul obiectivelor. 4.Avantajul competitiv
al clusterului și impactul asupra economiei locale. 5.Programul de preluare a clusterului de la etapa de planificare la etapa
operațională. 6.Viziunea si misiunea clusterului.

Produse

Ce produse și servicii vor fi oferite? Ce este unic despre aceste produse? Ce va atrage aceste produse pe piață? Cum va
diferenția grupul produsele sale în legătură cu: prețurile, calitatea și continuitatea furnizării de materii prime. Planul de
marketing al produselor / serviciilor clusterului?
Volumul actual și tendințele recente de creștere pentru piața locală și piețele internaționale vizate. Cota de piață vizată și
creșterea estimată. Descrierea bazei de clienți pe care clusterul o va viza, descrierea competiției, dacă este disponibilă, și
strategia clusterului pentru obținerea cotei de piață, detaliind avantajul competitiv al clusterului

Piața

Finanțarea
Managementul
personalului

Raport financiar care cuprinde cel puțin trei ani (veniturile, bilanțul și situația fluxurilor de trezorerie). Analize de scenarii
pentru a testa soliditatea grupului. Specificarea cerințelor de finanțare.
Specificațiile și nivelul calificărilor personalului cheie și evaluarea expertizei pe care o aduc grupului.

ETAPA DE IMPLEMENTARE
CLUSTERE CU PERSONALITATE JURIDICĂ
AVANTAJE

Formă
juridică

DEZAVANTAJE

 Activitatea se desfășoară într-un cadru legal,
strict stabilit prin actele normative în vigoare

 O anumită rigiditate în activitate

 Existența regulilor clare între parteneri

 Existența anumitor condiții în elaborarea actului
de constituire și a statutului organizației

 Prioritate în fața partenerilor terțe

 Necesitatea înregistrării oficiale a constituirii
 Costuri de înregistrare și cheltuieli administrative
plus alte cheltuieli spuplimentare

CLUSTERE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
AVANTAJE

DEZAVANTAJE

 Libertate în alegerea partenerilor și relații între
membri - flexibilitate în structura partenerilor

 Necesită o colaborare mai susținută între
membrii clusterului în condițiile în care regulile
nu sunt strict stabilite

 Proceduri neformale de asociere

 Risc crescut al membrilor neonești, care nu își vor
exercita obligațiile

 Cheltuieli administrative reduse
 Lipsa costurilor de înregistrare și altor cheltuieli

Etapa de implementare: structura organizatorică
Strategia de dezvoltare a clusterului ține de competența Directorului general sau executiv:

 coordonarea acțiunilor de promovare a clusterului și de atragere a resurselor financiare
 coordonarea activităților de schimbului de experiență și formare profesională cu centre naționale și internaționale în
domeniile: inovație, resurse umane, transfer tehnologic etc., care ar favoriza dezvoltarea clusterului;

 lobarea intereselor clusterului la nivel legislativ care ar duce la crearea condițiilor pentru dezvoltarea favorabilă a
clusterului

 coordonarea și gestionarea activității membrilor clusterului
 este în drept să desfășoare activități financiare și economice ale organizației de cluster.
Consiliul de administrare - din membrii adunării generale, noi parteneri de dezvoltare și
anume întreprinderi sau organizații.






aprobarea regulamentelor cu privire la autoritățile de management ale clusterului;
aprobarea programului / strategiei de dezvoltare a clusterului;
aprobarea listei de proiecte comune;
aprobarea planului de acțiuni a organizațiilor specializate;
decizia privind includerea în componența și în infrastructura clusterului de noi întreprinderi și
organizații;
 decizia de excludere a întreprinderilor și a organizațiilor, din componența clusterului.

Consiliul de experţi - Aprobarea proiectelor de cooperare care sunt
prioritare pentru prioritare membrii Clusterului;
Consiliul tehnico-știinţific - definirea priorităților tehnologice de grup;
elaborarea propunerilor pentru crearea noilor proiecte cooperaționale
pentru de membrii Clusterului;
Grupuri de lucru pe domenii:
 Dezvoltarea tehnologiilor – identificarea proiectelor tehnologice,
elaborarea propunerilor pentru sistemul de dezvoltare a tehnologiei
clusterului;
 Atragerea investițiilor – elaborarea ofertelor pentru sistemul de atragere a
investițiilor; identificarea proiectelor eligibile finanțării;
 Activitate de marketing și promovare a produselor – elaborarea ofertelor
pentru evenimentele de promovare a produselor;
 Dezvoltarea potențialului de resurse umane – elaborarea ofertelor pentru
activitățile de dezvoltare a capacităților profesionale.

Membrii clusterului
 Membrii trebuie să reprezinte toate segmentele domeniului de activitate
al clusterului

 Se recomandă un proces de selecție cu unanimitate în voturi
Responsabilitățile membrilor trebuie să fie foarte clare, pentru a evita
eventuale conflicte

Membrii trebuie să acționeze ca o echipă și să evite acțiunile individuale
Cât mai multe firme din cadrul clusterului, dintre cele care au competențe
și produse/servicii asemenetoare, trebuie să fie motivate de un nivel ridicat
al câștigului financiar

Membrii trebuie să coopereze

Statutul de membru activ și asociativ
Drepturi generale
Membru activ

Obligațiile

Drepturi generale
Membru asociativ

 participarea la gestionarea afacerilor, inclusiv
prin alegerea și delegarea sa în organele de
conducere ale clusterului

 respectarea prevederilor Regulamentului de
activitate și a altor acte adoptate de
organele de conducere ale organizației

 participara la lucrările clusterului
prezentând propunerile de activitate,
depunerea plângerilor

 primirea asistenței pentru rezolvarea
problemelor care țin de competența
întreprinderii

 participarea la activitățile clusterului, și
punerea în aplicare a obiectivelor statutare

 să primească asistență din partea organizației
de cluster pentru rezolvarea problemelor care
țin de competența întreprinderii

 prezentarea propunerilor de activitate,
depunerea plângerilor etc.

 să achite taxa anuală de membru și a altor
contribuții care sunt reflectate în
regulament

 să prezinte propuneri pe ordinea de zi a
adunărilor generale ale membrilor
parteneriatului și ale consiliului de
administrație al parteneriatului

 primirea informației complete despre
activitățile clusterului și elaborarea proiectelor
de documente legate de activitățile
organizației

 să nu dezvăluie informații confidențiale și
secrete comerciale despre activitățile
clusterului și membrilor săi

 la discreția sa, să se retragă din acordul de
parteneriat;

 apelarea către organul de conducere a
clusterului pentru protecția intereselor
profesionale

 să utilizeze marca înregistrată a clusterului
în materiale publicate sau publicitare;

 utilizarea mărcii înregistrate a clusterului
pentru promovarea publicitară a întreprinderii
și beneficierea de accesul egal la toate
oportunitățile publicitare oferite de cluster

 să beneficieze de reduceri pentru
participarea la evenimentele desfășurate de
organizația de cluster, beneficiind de
accesul egal la toate oportunitățile de
publicitate oferite de cluster.

Activitățile și serviciile clusterului
Activitățile și serviciile clusterului reprezintă principalul atu al IMM-lor
membre.

Activitățile și serviciile de management ale clusterului:

Clusterul

trebuie să aibă capacitatea de a onora comenzi în numele
membrilor săi

Serviciile clusterului trebuie bine definite și reglementate
Activitățile trebuie să fie interesante și de scurtă durată pentru ca membrii
să fie implicați activ

Trebuie să existe un raport periodic de monitorizare a activităților
Organizarea administrativă trebuie să fie non-birocratică, dar
eficientă

totuși

Activitățile și serviciile clusterului
Activitățile și serviciile din domeniul inovării:

Activitățile și serviciile clusterului trebuie să sprijine inovarea – implementarea
proiectelor inovatoare

Clusterul trebuie să asigure sprijin tehnic membrilor
Trebuie organizate traininguri pentru membri
Activitățile și serviciile economice:

Clusterul trebuie să sprijine și să contribuie la dezvoltarea economică a domeniului
de activitate

Trebuie făcută analiza a domeniului de activitate și trebuie identificate punctele
forte și slabe ale acestuia la nivel regional

Trebuie căutate permanent oportunitățile de finanțare
Trebuie monitorizat impactul asupra dezvoltării regiunii în care se află clusterul

Activitățile și serviciile clusterului
Activitățile și serviciile de promovare
Seminare anuale pentru prezentarea unui raport anual de activitate a clusterului
Managementul promovării clusterului
Promovarea trebuie mai întâi făcută la nivel local, în zona în care se localizează clusterul, și
ulterior la nivel național
Activități de promovare implică investiții semnificative – pot fi finanțate prin sponsorizări
Exemple de activități de promovare
Articole în publicații locale
Conferințe, seminare, întâlniri ale partenerilor cu potențialii membri sau cu alt organizații
interesate de activitatea clusterului
Participarea la târguri, expoziții, organizarea de evenimente, etc.
Campanii tematice pentru a trezi interesul asupra activității clusterului
Utilizarea lși promovarea identității vizuale a clusterului de către toți membrii
Participara în competiții și proiecte

Entitatea de management al clusterului
Entitatea de management al clusterului (EMC) este o asociație care
desfăşoară activități economice non-profit, îndeplineşte atribuțiile de
management şi coordonare a activităților şi a proiectelor întreprinse la nivelul
clusterului, care promovează imaginea clusterului ca întreg şi care sprijină
întărirea cooperării dintre membrii acestuia şi atragerea de noi membri.

Funcțiile EMC

 coordonarea activităților şi a proiectelor întreprinse la nivelul clusterului
promovarea imaginii clusterului ca întreg
sprijinirea și întărirea cooperării dintre membrii clusterului
atragerea de noi membri.

ETAPA DE DEZVOLTARE:
Monitorizare și evaluare
Fundamentare

• Care este justificarea investițiilor publice și private în cluster?

Relevanță

• Există în continuare o justificare pentru sprijinirea clusterelor,
în funcție de evoluția necesităților și a priorităților regionale?

Eficiență

• Cât de eficient intrările (adică investițiile publice și private) au fost
transformate în ieșiri?

Eficacitate
Impact

• Clusterul își realizează obiectivele?

• Ce schimbări a adus clusterul în dezvoltarea regiunii?

Indicatori de evaluare a activității clusteriale
Resursele clusterului

Resurse umane și know – how:
Numărul de persoane responsabile pentru coordonarea clusterului (suport administrativ)
Numărul membrilor clusterului: companii, entități de cercetare și dezvoltare, organizații de
sprijin
Numărul de specialiști în cercetare și dezvoltare din cadrul clusterului
Ponderea absolvenților universității angajați de companiile din cluster
Resurse financiare:
Numărul proiectelor comune cofinanțate
Finanțarea externă a inițiativelor de tip cluster
Resurse de infrastrucutră:
Spații pentru birouri și săli de conferință
Spații de laborator
Ponderea membrilor care folosesc rețeaua internă comună
Valoarea infrastructurii de laborator disponibilă membrilor clusterului

Indicatori de evaluare a activității clusteriale
Procesele clusteriale
 Activitatea pe piață:
 Partajarea ofertei și a cererii
 Partajarea canalelor de distribuție
 Ofertele comune ale membrilor grupului elaborate pentru clienți externi
 Schimbul de informații generale despre piață între membrii clusterului
 Marketing și relații publice:
 Publicitatea clusterului (pliante, mass-media)
 Participarea comună la expoziții și târguri
 Site comun
 Identificare vizuală (logo-ul comun, marca comercială)
 Comunicare internă: Întâlniri regulate ale membrilor clusterului; Evenimente dedicate integrării clusterului; Platformă
comună de comunicare; Publicații comune ale clusterului (broșuri, buletine de știri etc.); Cooperarea în dezvoltarea de noi
produse sau tehnologii; Cooperarea în dezvoltarea inovației (organizare, marketing etc.); Formare comună, seminare,
conferințe, stagii; Baze de date comune; Schimbul informal al cunoștințelor și experiențelor între membrii clusterului;
Transferul de tehnologii.

Indicatori de evaluare a activității clusteriale
Activitățile clusterului





















Dezvoltarea resurselor umane:
Creșterea numărului de angajați
Numărul de participanți la formarea internă

Angajații care și-au îmbunătățit calificarea
Schimbări în statutul competitiv al clusterului:
Produse cluster (bunuri) realizate pe piața internă și/sau externă
Membri noi alăturați clusterului
Start-up-uri în cadrul clusterului
Activități inovaționale:
Creșterea incluziunii directe în activitățile de inovare
Numărul de inovații dezvoltate de membrii clusterului
Ponderea cheltuielilor pentru C&D în cheltuielile comune pentru inovare
Numărul proiectelor comune depuse / finanțate din fondurile structurale ale UE
Numărul proiectelor comune de cercetare și dezvoltare internaționale care nu sunt finanțate din fondurile structurale ale UE
Poziția pe plan internațional a clusterului
Numărul piețelor externe pe care activează membrii clusterului
Ponderea exportului în vânzările produselor clusterului
Numărul de acorduri oficiale de cooperare semnate cu entități străine
Participarea la expoziții internaționale și misiuni comerciale

Activitate de monitorizare în cadrul clusterului

O activitate de management al proiectelor și un instrument de
control pentru evaluarea periodică a progresului proiectului.

Implică

colectarea și înregistrarea informațiilor, analizarea
progreselor și identificarea problemelor legate de planificare și /
sau implementare

În

practică, monitorizarea clusterului este un proces intern
coordonat de managerii clusterelor, în timp ce evaluările tind să
fie delegate unei terțe părți independente.

BUGETUL ȘI FINANȚAREA CLUSTERELOR
Bugetul trebuie gestionat cu precauție.
Atunci când se face planificarea bugetară anuală a clusterului, trebuie
să se țină cont de capacitatea de a investi a fiecărei firme membre.
Bugetul clusterului trebuie să fie aprobat de către toți membrii.
Aspectele financiare trebuie să fie bine definite în regulamentul
clusterului.
Trebie să existe o planificare a cheltuielilor pentru a vedea clar care sunt
nevoile financiare ale clusterului.
Este importantă planificarea financiară pentru cheltuielile cu resurse
umane(spre ex., cheltuielile implicate de managementul clusterului.)
Din experiențe: se practică folosirea finanțării publice pentru inființarea
și demararea activităților clusterului, iar pe măsură ce clusterul se
dezvoltă – introducerea taxei de membru pentru asigurarea
sustenabilității financiare, etc.

Finanțarea din fonduri publice
Avantaje

Dezavantaje

 Finanțare sigură pe perioade  Riscul de a nu se concentra asupra
determinate (de regulă 3-5 ani).
creării de valoare (bunurile și
 Permite concentrarea pe rezultat și
serviciile publice nu corespund
performanță.
nevoilor părților interesate private
 Încrederea reciprocă în rândul
și
publice)
și
dominanța
părților interesate; organizarea
obiectivelor publice.
obiectivă și neutră a clusterului  Dificultatea
obținerii
întru realizarea scopului comun de
angajamentelor de la participanții
dezvoltare a clusterului.
privați.
 Permite proiecte de colaborare mai  Nivel ridicat de birocrație, cu
puțin certe și proiecte exploratorii.
cerințe
sofisticate
privind
mecanismele de raportare și control.
 Finanțarea se oferă pe termen scurt.

Model de finanțare privată
Avantaje

Dezavantaje

 Comitetul organizatoric al clusterului
este încurajat să se concentreze
asupra creării de valoare pentru
membrii săi.
 Activitățile clusteriale se bazează pe
un model de afaceri durabil bazat pe
cerere.
 Angajament sporit și implicare
maximă din partea membrilor
cluster-ului.
 Clusterul nu este atașat intereselor
politice.

 Riscul prioritizării firmelor care
oferă cele mai mari contribuții
financiare.
 Riscul ca taxele de membru să ofere
doar o bază instabilă și pe termen
scurt pentru dezvoltarea clusterelor.
 Probabilitatea
excluderii
unor
membri din cauza resurselor
financiare limitate.
 Miza sectorului privat este pe
rezultate imediate.

Model de finanțare mixt







Avantaje
Dezavantaje
Finanțare sigură pentru o anumită  Dependență de decizia anuală de aderare a
perioadă, cu posibilități de dezvoltare a
membrilor și de decizia privind cotizația de
unui model de finanțare a clusterului pe
membru.
termen lung.
 Creșterea birocrației din cauza necesității
Sporirea angajamentelor de plată pentru
de a distinge activitățile bazate pe finanțare
membrii clusterului.
publică de activitățile bazate pe finanțarea
Membrii clusterului se obișnuiesc să
privată.
plătească pentru serviciile clusteriale de la  Posibile conflicte de interese între accentul
început.
pe termen mediu și lung al sectorului
Combină concentrarea asupra performanței
public și interesul pe termen scurt al
globale a clusterelor și asupra intereselor
sectorului privat.
sectorului privat.

VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!

