Preambul
În competiţia globală pentru pieţe şansele succesului economic ale unei ţări sau ale unei
regiuni – în cazul nostru, Judeţul Harghita - se bazează pe specializarea ofertei şi concentrarea
eforturilor de dezvoltare spre domenii-cheie, unde se deţin avantaje competitive, resurse şi
competenţe.
În acest context clusterele turistice, agricole, agroturistice, etc. sunt o soluţie de succes
datorită faptului că oferă o combinaţie de dinamism antreprenorial, legături intense între
asociaţii, companii, instituţii, autorităţi şi consilii judeţene, ce deţin cunoştinţe de top level,
respectiv sinergii pro-active între actorii principali.
La nivelul Uniunii Europene clusterele sunt considerate " motorul" dezvoltării economice,
acestea reprezentând un cadru propice de dezvoltare a afacerilor, de colaborare între asociaţii,
companii, instituţii, autorităţi şi consilii judeţene, respectiv furnizori, clienţi şi competitori
situaţi în aceeaşi arie geografică – locală, regională, naţional.
Odată cu accentuarea fenomenului de globalizare şi creşterea competivităţii pe pieţele
naţionale, europene apartenenţa la un cluster devine avantaj real pentru întreprinderile mici
şi mijlocii, pentru asociaţiile patronale, asociaţiile de dezvoltare, asociaţiile cu profil turistic,
agricol respectiv agroturistic sau de alt tip ca urmare atât unui marketing modern şi
posibilităţi, oportunităţi bune de transport şi comunicare şi nu în ultimul rând accesului mai
rapid la tehnologii şi echipamente mai performante care se pot accesa din fonduri europene,
naţionale sau proprii.
Fonduri Structurale aferente creării şi dezvoltării clusterelor şi a structurilor conexe acestora
sunt accesibile prin: Programul Operaţional Regional, Programele de Cooperare Teritoriale
Europene, Programele Operaţionale Sectoriale – POS CCE, POS DRU.
Condiţii pentru un cluster – agricol, turistic, etc. – de succes sunt următoarele:


existenţa unei "mase critice" - cea ce se conturează în momentul actual în agricultură
şi turism, respectiv în agroturism din unghiul de vedere al valorificării produselor
tradiţionale,



activităţi, asociaţii, cooperative de valorificare a produselor, firme şi companii
complementare,



interconectare printr-un interes comun,



competenţe existente, complementare şi demonstrate



existenţa unei strategii de dezvoltare economică,



cooperare dinamică şi deschisă,



beneficii clare pentru toţi membrii.

Concluzionând cele prezentate anterior din teoria clusterelor şi exemplele de "good practice"
europene, se evidenţiază:
 Pentru întărirea competivităţi şi pentru dezvoltarea economiei, este mare nevoie de
grupuri de producători, de cooperative de comercializare şi valorificare, de aceea
aceste forme sunt ajutate de către UE.
 Trebuie dezvoltate reţele, pentru că în competiţia pentru pieţe şansele succesului
economic al unei regiuni – Judeţul Harghita în acest caz – se bazează pe
specializarea ofertei şi concentrarea eforturilor de dezvoltare spre domenii-cheie,
unde se deţin avantaje competitive, resurse şi competenţe. În acest context soluţii
de succes la nivel european sunt clusterele.
Majoritatea condiţiilor necesare înfiinţării clusterelor fiind îndeplinite, pentru a face faţă
necesităţilor cadrului actual al dezvoltării economice şi inovării se impun următoarele:
 Consiliul Judeţean Harghita trebuie să sprijine înfiinţarea şi activitatea
asociaţilor de dezvoltare, asociaţiilor patronale, activitatea asociaţiilor cu profil
turistic, profil agricol respectiv profil agroturistic, de promovare şi valorificare
produse tradiţionale sau de alt tip pentru dezvoltarea domeniilor unde se deţin
avantaje competitive, resurse şi competenţe.
 Consiliul Judeţean Harghita trebuie să participe la înfiinţarea şi activitatea
asociaţilor de dezvoltare, activitatea asociaţiilor cu profil turistic, agricol,
agroturistic sau de alt tip pentru concentrarea eforturilor de dezvoltare spre
domeniile unde se deţin avantaje competitive, resurse şi competenţe.
 Consiliul Judeţean Harghita trebuie să sprijine iniţiativele de dezvoltare
comunitare, trebuie să concentreze şi focalizeze pe acestea în vederea înfiinţări
şi dezvoltări cooperativelor, reţelelor, clusterelor de valorificare al produselor
tradiţionale sau de alt tip.
 Consiliul Judeţean Harghita trebuie să elaboreze Strategia de Dezvoltare
Economică a Judeţului Harghita orientată către sectoarele economice
determinante - agricultura, turismul şi energia - unde se deţin avantaje
competitive, resurse şi competenţe sustenabile.

