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Axa prioritară 2. Creșterea competitivității economice, stimularea inovării
Contextul economic regional
În perioada 1990-2000 Regiunea Centru a traversat o perioadă dificilă, de declin
economic, pe fondul deteriorării principalelor echilibre macroeconomice și al inflației
galopante. Procesul de restructurare economică a fost însoţit de o restrângere
semnificativă sau de închidere a capacităţilor existente de producţie, mineritul, chimia şi
metalurgia neferoasă fiind cele mai afectate ramuri economice. Începând cu anii 20002001 climatul economic s-a ameliorat, economia și-a reluat creșterea, iar anii 2006-2008
au adus consolidarea creșterii economice. Criza economică și financiară ce a debutat în a
doua jumătate a anului 2008 a avut un impact negativ în ce privește nivelul investițiilor
atât străine cât și autohtone, unele companii străine retrăgându-se sau reducându-și
prezența în Regiunea Centru.
Nivelul atins în 2009 de cel mai relevant indicator al dezvoltării economice - produsul
intern brut/ locuitor în Regiunea Centru - reprezintă 46% din media UE27, apropiinduse de media națională și de nivelul înregistrat în unele regiuni din Ungaria, Polonia,
Slovacia
Un rol important în dezvoltarea economică l-au avut investițiile străine, soldul investițiilor
străine directe cifrându-se la sfârșitul anului 2010 la 3,909 miliarde euro. Activitățile industriale
spre care s-au îndreptat cele mai importante investiții sunt industria de prelucrare a lemnului,
industria alimentară, industria materialelor de construcții, construcțiile de mașini.

Exporturile au avut o evoluție puternic ascendentă în ultimii 10 ani, valoarea acestora
ajungând la aproape 5,8 miliarde euro în anul 2011, de 4,2 ori mai mare față de volumul
exporturilor din Regiunea Centru în anul 2001.
Structura economică a Regiunii Centru a suferit modificări substanțiale în ultimii 10
ani. Ponderile unor sectoare economice de bază, precum agricultura, industria
extractivă, industria prelucrătoare grea s-au redus mult, crescând în schimb ponderea
altor ramuri economice și a celor din sectorul terțiar cu precădere. Procesul nu este
încheiat, fiind de așteptat ca această evoluție să continue și în următorii ani.
Activitate tradițională în Regiunea Centru, agricultura constituie până în zilele noastre
principala ocupație și sursă de venit a locuitorilor din mediul rural. Orientată spre
satisfacerea cererii interne, agricultura beneficiază de un potențial natural important și
diversificat. Economia Regiunii Centru păstrează încă un profil industrial vizibil ce poate
fi evidențiat atât prin contribuția relativ ridicată a industriei la formarea produsului
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intern brut cat și prin
ponderea semnificativă a populației ocupate în sectorul secundar al economiei. Profilul
industrial al regiunii este dat de industria construcțiilor de mașini și a prelucrării
metalelor, chimică, materialelor de construcții, lemnului, extractiva, textilă și
alimentară. Unitățile industriale sunt amplasate în general, în localitățile urbane, și în
cazul multor orașe mici dau acestor localități un caracter monospecializat.
Sectorul serviciilor are o contribuţie importantă la formarea produsului intern brut
regional, având o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. Domeniile care au înregistrat
cele mai mari creşteri sunt transporturile (în special transporturile rutiere si cele
aeriene), telecomunicațiile, sectorul financiar-bancar si de asigurări. Turismul, cu toate
că a înregistrat o serie de progrese pe anumite segmente, cum ar fi agroturismul, nu
reușește să valorifice încă importantul potențial turistic al regiunii.
O altă evoluție semnificativă în ultimii ani este continuarea tendinței de polarizare
economică la nivel regional. Majoritatea activităților economice și îndeosebi cele cu o
valoare adăugată brută ridicată se concentrează în orașele mari și în jurul acestora, în
timp ce multe localități urbane mici (îndeosebi foste localități miniere sau orașe
monoindustriale) și numeroase localități rurale au o situație economică foarte precară și
în curs de deteriorare rapidă. Gradul de coeziune teritorială se menține scăzut, această
situație regăsindu-se și la nivelul întregii țări.
Un proces economic recent este apariția clusterelor economice. În viziunea multor
experți economici și oameni de afaceri, bazată și pe experiența altor economii
europene, clusterele pot impulsiona dezvoltarea economică și pot aduce o valoare
adăugată mai mare. Până în prezent, în Regiunea Centru s-au format clustere în
domeniile prelucrării lemnului, al biomasei, al electrotehnicii, al industriei alimentare,
iar procesul de creare de clustere este de așteptat să ia amploare.
Cercetarea autohtonă joacă încă un rol redus în dezvoltarea economică, transferul
rezultatelor și aplicarea lor în economie făcându-se încet și cu dificultate. Restabilirea
unei legături puternice între cercetare și economie și creșterea inovării reprezintă
mijloace ce a asigură o dezvoltare durabilă a economiei Regiunii Centru, câteva inițiative
recente arătând că se dorește promovarea unui astfel de model de dezvoltare
(Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare din cadrul Universității Transilvania din
Brașov PRO-DD).
Considerată altă dată un atu al Regiunii Centru, forța de muncă nu se ridică întotdeauna
la nivelul de pregătire necesar pentru o economie competitivă și în ultimul timp în multe
domenii economice și în diferite zone ale Regiunii Centru începe să se facă simțită lipsa
forței de muncă bine cu o înaltă calificare.
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Motor
al
dezvoltării
economice regionale, întreprinderile mici și mijlocii au înregistrat o dezvoltare
susținută începând cu anul 1990, ajungând să reprezinte aproximativ 70% din efectivul
de personal și din cifra de afaceri realizată de întreprinderile locale din industrie,
construcții și servicii (cu excepția celor din sectorul bancar și de asigurări). Sectorul
economic reprezentat de întreprinderile mici și mijlocii, care timp de mulți ani a fost un
generator de creștere economică și locuri de muncă a suferit după 2008 o contracție
sensibilă. În condițiile în care IMM-urile dispun, în general, de resurse financiare limitate
și un spațiu redus de manevră economică, vulnerabilitatea acestora este mare, iar în
cazul unei crize economice gradul în care sunt afectate crește semnificativ.
Dezvoltarea economică la nivel local și regional este susținută prin crearea de structuri
de afaceri în cadrul cărora firmele să se bucure de anumite facilități și servicii specifice.
În ultimii 15-20 ani s-a încercat crearea unei infrastructuri de afaceri moderne care să
răspundă la cerințele specifice ale investitorilor formată din parcuri industiale și
tehnologice, centre de afaceri, incubatoare de afaceri etc. Un loc important în cadrul
structurilor de afaceri îl au parcurile industriale. Rolul parcurilor industriale este să
stimuleze dezvoltarea economică, realizarea transferului tehnologic, atragerea de
investiții și valorificarea resurselor umane ale zonei.
În Regiunea Centru funcţionează în prezent 11 parcuri industriale. Şapte dintre acestea
sunt în proprietate publică, 3 în proprietate privată şi unul este în parteneriat publicprivat. Alături de parcurile industriale, în Regiunea Centru funcționează câteva zone
industriale, zone de dezvoltare economică, centre de afaceri și incubatoare de afaceri,
dezvoltate prin inițiative publice sau private, iar nevoia de astfel de structuri de afaceri
este departe de a fi acoperită.

Prioritățile specifice ale Axei prioritare 2. Creșterea competitivității
economice, stimularea inovării în Regiunea Centru

2.1 Sprijinirea activităților de inovare și modernizare a IMM-urilor, creșterea gradului
de internaționalizare al IMM-urilor
Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă aproximativ 70% din efectivul de personal și din
cifra de afaceri realizată la nivelul Regiunii Centru de către întreprinderile locale din
industrie, construcții și servicii, fiind unul din principalele motoare ale dezvoltării
economice. Una din prolemele majore ale IMM-urilor este nivelul relativ ridicat de
vulnerabilitate al acestora. Dispunând, în general de resurse financiare limitate și de un
spațiu redus de manevră economică, întreprinderile mici sunt mai puternic afectate în
cazul unor crize economice majore.
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O altă provocare la adresa
IMM-urilor din regiune este creșterea gradului de modernizare și extinderea inovării.
Deși există un interes real din partea întreprinderilor mici și mijlocii pentru inovarea și
modernizarea proceselor de producție precum și a produselor și serviciilor oferite,
capacitățile financiare și organizatorice ale acestor companii nu sunt suficiente pentru a
le asigura un accesul dorit la cele mai performante tehnologii.
Un punct slab al IMM-urilor din Regiunea Centru este gradul redus al participării
companiilor autohtone în diversele rețele de cooperare economică la nivel european.
Comparativ cu alte regiuni europene, se remarcă, de asemenea nivelul scăzut de
atragere a fondurilor structurale europene sau a altor fonduri europene destinate
întreprinderilor.
Din considerentele menționate mai sus reiese că una din prioritățile la nivel regional
pentru perioada următoare este continuarea și extinderea sprijinului pentru IMM-uri,
îndeosebi pentru activitățile de inovare și modernizare și creșterea gradului de
internaționalizare al acestora.
2.2 Sprijinirea regenerării economice în zonele afectate de restructurarea unor ramuri
economice în declin (în localități care anterior au fost predominant monoindustriale)
Cu toate eforturile depuse până în prezent în vederea sprijinirii zonelor rămase în urmă, se
constată continuarea tendinței de polarizare economică la nivel regional. Majoritatea
activităților economice și îndeosebi cele cu o valoare adăugată brută ridicată se concentrează în
orașele mari și în jurul acestora, în timp ce multe localități urbane mici din Regiunea Centru,
îndeosebi foste localități miniere sau orașe monoindustriale, precum și numeroase localități
rurale au actualmente o situație economică foarte precară sau în curs de deteriorare.
Viitorul localităților monoindustriale afectate de restructurarea industrială depinde în bună
măsură de identificarea corectă și de dezvoltarea unor noi domenii economice. Unele localități
predominant miniere vor fi nevoite să se reorienteze rapid spre alte sectoare economice, în timp
ce în altele, mineritul poate fi continuat în condiții de rentabilitate economică și respectând
deplin principiile unei dezvoltări socioeconomice durabile. Soluțiile cele mai bune pot fi găsite cu
sprijinul comunității locale și prin implicarea mai eficientă a autorităților locale.
Complementar acțiunilor autorităților locale, este nevoie de un consistent sprijin financiar, bine
direcționat, oferit de nivelul regional și național prin diverse instrumente de finanțare pentru a
stimula dezvoltarea economică în zonele din Regiunea Centru afectate de procesele de
restructurare industrială.

2.3 Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale de afaceri, a clusterelor de
afaceri și a rețelelor de cooperare economică
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În ultimii 10-15 ani, în
Regiunea Centru s-au creat mai multe structuri de sprijinire a dezvoltării afacerilor
(parcuri industriale, incubatoare de afaceri, centre de afaceri). Actuala infrastructură de
sprijinire a afacerilor din regiune acoperă doar parțial nevoile investitorilor. Geografic,
infrastructura de afaceri este inegal răspândită (dacă luăm ca exemplu doar situația
parcurilor industriale, se constă că majoritatea dintre acestea sunt amplasate în județul
Brașov), iar rezultatele, privite în ansamblu, obținute de aceste structuri de sprijinire a
afacerilor sunt modeste, volumul investițiilor atrase și numărul de locuri de muncă
create fiind departe de așteptări. Pentru a impulsiona dezvoltarea unor noi afaceri în
regiune trebuie avute în vedere extinderea infrastructurii actuale de sprijinire a
afacerilor precum și diversificarea gamei de servicii oferite de către aceasta.
Aflate la început de drum, primele clustere de afaceri din Regiunea Centru, activând în
domeniile energiilor alternative, prelucrării lemnului, industriei alimentare și industriei
electrotehnice, au fost înființate la inițiativa câtorva firme și organizații
neguvernamentale. Având în vedere rolul important pe care aceste structuri de
organizare a afacerilor îl pot avea în dezvoltarea economică a regiunii (a se vedea
numeroasele exemplele din alte țări europene) se impune sprijinirea actualelor clustere
și stimularea înființării altora noi.
Conectarea economică a regiunii cu piața europeană se menține relativ scăzută și se
caracterizează printr-un grad mare de ,,unilateralism” (fluxurile principale se derulează
dinspre Europa spre Regiunea Centru). Crearea unor rețele puternice de afaceri la nivel
regional și interconectarea acestora cu rețelele europene de afaceri ar putea reduce
actualul decalaj economic pe care Regiunea Centru îl are față de alte regiuni europene.
2.4 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de transfer tehnologic, a centrelor de inovare
și a spin-off-urilor și start-up-urilor inovative
Cu toate că există resurse semnificative la nivel regional în domeniul cercetării (câteva
institute de cercetare, mai multe universități dintre care menționăm Universitatea
Transilvania din Brașov - una din cele mai puternice universități cu profil tehnic din
România, precum și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș), rezultatele
din cercetarea teoretică și aplicată ajung greu în sfera economică. Transferul tehnologic,
în general, către potențialii beneficiari din sectorul economic este la un nivel
nesatisfăcător, acest lucru afectând competitivitatea economică a firmelor din Regiunea
Centru.
Există însă și premise bune pentru reluarea și întărirea legăturilor între Cercetare și
Mediul de afaceri. La Universitatea Transilvania din Brașov s-au făcut câțiva pași
importanți în direcția refacerii legăturii cu economia care pot face din această instituție
una din cele mai puternice platforme de cercetare și transfer tehnologic din România. În
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același timp, trebuie amintit
faptul că în ultimii 10-15 ani s-au creat mai multe centre de cercetare în diverse domenii
în toate universitățile din Regiunea Centru.
Pornind de la această situație și de la prioritatea asumată la nivel național și european
de a crește rolul cercetării-inovării în economie, se impune ca prioritate regională
pentru următoarea perioadă de programare, crearea și susținerea mai multor centre de
transfer tehnologic precum și a unor centre de inovare puternice în domeniile de interes
pentru regiune.
Dezvoltarea entităților economice bazate pe cercetare și pe valorificarea rezultatelor
cercetării (e.g. spin-off-uri, stat-up-uri inovative, companii active în domeniul cercetării)
se găsește într-un stadiu incipient în Regiunea Centru. Aceste companii trebuie sprijinite
pentru a-și aduce o contribuție importantă la dezvoltarea unei economii regionale mai
competitive, bazată pe informație și cunoaștere.
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