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ABSTRACT. The complexity of the business envirnonment, competitition and the process of businesses globalization give the 
oportunity for organisation to identify new ways to become more competitive at regional, national and global level. Collaborative 
networked organizations and innovation networks will develop the potential of the organizations to become more competitive in 
emergent business sectors. Innovation networks are based on links between business environment, academic and research 
institutions and regional developement strategies.  
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REZUMAT. Complexitatea contextului economic, intensificarea concurenţei şi procesul de globalizare a afacerilor au determinat 
organizaţiile să identifice noi căi prin care să devină mai competitive la nivel regional, naţional sau global. Reţelele colaborative şi în 
special reţelele de inovare pun în valoare potenţialul organizaţiilor de a deveni competitive şi de a obţine avantaje concurenţiale în 
sectoare de afaceri emergente sau care impun bariere de intrare. Reţelele de inovare au la bază legăturile create prin intermediul 
tripticului mediu de afaceri, mediu academic şi de cercetare şi strategiile de dezvoltare regională.   
 
Cuvinte cheie: Reţele de inovare, reţele colaborative, avantaj concurenţial, dezvoltare regională, competitivitate. 
 

1. ROLUL REŢELELOR COLABORATIVE  
ÎN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL 

Societatea umană este într-un proces continuu de 
evoluţie şi transformare sub influenţa directă a factorilor 
tehnologici şi economici. În stadiile evoluţiei societăţii, 
pot fi identificaţi atât factori organizaţionali cât şi de 
natură tehnologică, generatori ai emergenţei noilor 
forme şi structuri organizaţionale. Progresului econo-
mic s-a aflat în permanenţă sub influenţa progresului 
tehnologic, a schimbărilor şi transformărilor care au 
avut loc în societate. Turbulenţa şi complexitatea, 
specifice contextului economic actual şi concretizate în 
multitudinea provocărilor pe care le întâmpină 
organizaţiile în demersurile lor, oferă în acelaşi timp, şi 
oportunităţi, acelor organizaţii care au capacitate şi 
potenţial de a deveni competitive. Pentru a înţelege 
rolul reţelelor de inovare în creşterea competitivităţii 
regionale este necesară studierea emergenţei reţelelor 
colaborative ca forme ale reţelele de inovare. În etapele 
specifice cooperării prin intermediul reţelelor colabora-
tive, tehnologia îndeplineşte pe de-o parte rolul de 
platformă suport şi pe de altă parte, ca efect al 

progresului tehnologic, generează schimbări în plan 
organizaţional. În această accepţiune tehnologia are un 
rol important în emergenţa reţelelor colaborative şi 
implicit a reţelelor regionale de inovare.  

Progresul în domeniile de vârf ale tehnologiei şi în 
special ale tehnologiei informaţiei reprezintă pe de-o 
parte precondiţii ale emergenţei societăţii bazate pe 
cunoaştere şi a unei societăţi interconectate în care 
emerg noi structuri care permit desfăşurarea activităţilor 
şi proceselor de afaceri într-o manieră colaborativă, în 
care informaţia are rolul de resursă indispensabilă şi 
omniprezentă. Progresul tehnic şi tehnologic din ultime-
le decenii a oferit organizaţiilor indiferent de mărimea 
lor, posibilitatea fără precedent de a se transforma şi de 
a identifica noi modalităţi prin care să dobândească 
avantaje concurenţiale durabile prin modalităţi inedite. 
Transformările care au avut loc în mediul de afaceri au 
generat schimbări fundamentale în modul în care 
organizaţiile îşi desfăşoară activităţile, generând forma-
rea de relaţii de colaborare şi schimbări în structura 
organizaţională. Dinamica concurenţei din sectoarele de 
afaceri competitive a avut o influenţă directă asupra 
organizaţiilor, acestea focalizându-se pe rolul şi avan-
tajele tehnologiei în obţinerea unei poziţii concurenţiale 
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cât mai favorabile şi detaşarea de concurenţă prin 
formarea de competenţe distinctive.  

O varietate de noi forme ale colaborării dintre 
organizaţii, pe care le vom denumi generic reţele cola-
borative organizaţionale, au emers în ultimii ani ca un 
efect al influenţelor reciproce ale mediului economic, 
progresului tehnologic şi al  transformărilor specifice 
mediului social. Reţelele colaborative care au în compo-
nenţa lor organizaţii, comunităţi virtuale de profesionişti 
sau instituţii academice şi institute de cercetare vin ca 
un răspuns la provocările şi dinamica mediului de 
afaceri, la nevoia organizaţiilor de a identifica comple-
mentarităţi şi de a-şi uni potenţialele de care dispun 
pentru a crea sinergii în vederea obţinerii beneficiilor 
individuale dar şi a celor comune.  

Creşterea numărului întreprinderilor mici şi mijlocii 
la nivel european, şi tendinţa de globalizare a afacerilor, 
au generat emergenţa reţelelor colaborative şi creşterea 
capacităţii organizaţiilor de a face faţă cu succes 
contextului economic turbulent şi complex. Emergenţa 
reţelelor colaborative schimbă fundamental modul în 
care se desfăşoară  activităţile şi procesele  în cadrul or-
ganizaţiilor dar şi interacţiunile dintre acestea. Noile 
structuri colaborative care au apărut şi s-au dezvoltat ca 
o consecinţă a progresului tehnologic şi în principal al 
tehnologiei informaţiei au determinat schimbarea com-
portamentului în cadrul organizaţiilor dar şi specificul 
relaţiilor de colaborare dintre organizaţii. În contextul 
acestor schimbări generate de factori de natură tehno-
logică şi economică este necesară studierea rolului pe 
care îl au reţelele colaborative în contextul economic 
actual al dezvoltării regionale. 

Reţelele colaborative reprezintă legături între diverse 
tipuri de entităţi, organizaţii şi resurse umane care au o 
autonomie ridicată, o largă distribuţie geografică, sunt 
eterogene în privinţa mediului din care provin şi în care 
operează, cultură de afaceri, capital social şi obiective. 

2. EFECTELE GENERATE DE PROGRESUL 
TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI  
ÎN CONTEXT ORGANIZAŢIONAL 

Influenţele tehnologiei în plan organizaţional sunt 
multiple. Tehnologia informaţiei poate fi asociată cu o 
seamă de schimbări şi transformări. În primul rând, 
progresul tehnologic a avut şi are în continuare un 
impact direct asupra activităţilor pe care le desfăşoară 
resursa umană, acestea fiind din ce în ce mai mult 
preluate de sisteme automatizate cu proprie inteligenţă 
artificială. Ubicuitatea şi omniprezenţa tehnologiei şi a 
conectivităţii au eliminat barierele impuse de spaţiu şi 

timp, făcând astfel posibilă dispersia geografică a 
resurselor şi accesul facil la acestea. Printre efectele pe 
care le are progresul tehnic în plan organizaţional sunt 
schimbările în structurile acestora. Organizaţiile care 
utilizează tehnologii de vârf devin inovative, flexibile şi 
au o capacitate mai mare de a-şi dezvolta competenţe 
complementare bazându-se pe structuri organizaţionale 
agile şi flexibile.  

Noile modele de afaceri reprezintă un răspuns al 
organizaţiilor la schimbările generate de tehnologie în 
plan economic şi social, dar şi la oportunităţile pe care 
le aduce aceasta în cadrul organizaţiilor. Progresul 
tehnologic a influenţat semnificativ şi mecanismele de 
coordonare şi de management din cadrul organizaţiilor 
şi a activităţilor lucrative punându-se un accent deosebit 
pe valorificarea potenţialului resurselor umane şi for-
marea de competenţe.  

Economia bazată pe cunoaştere şi importanţa rolului 
pe care-l are progresul tehnologic în noua economie a 
generat emergenţa unor noi sectoare de afaceri şi 
restructurarea celor existente. Progresele din domenii 
precum tehnologia informaţiei şi comunicaţiile au 
condus la descentralizarea şi aplatizarea structurilor 
organizaţionale, iar creşterea ritmului globalizării a 
determinat ca unele sectoare de afaceri vizibile doar la 
nivel naţional să devină vizibile la nivel global. În 
literatura de specialitate am identificat opinii ale unor 
autori precum Henry C. Lucas (Lucas, 1999) care 
consideră că tehnologia informaţiei reprezintă un factor 
generator al transformărilor din  economie şi din socie-
tate. Progresul tehnologic, ca generator al schimbărilor 
care au avut loc în economie, are mai multe implicaţii 
în plan organizaţional. Progresul tehnologic a generat 
schimbări profunde în modul în care organizaţiile îşi 
desfăşoară activităţile, redefinind rolul capabilităţilor şi 
a potenţialului de care dispun, sau formarea de relaţii de 
colaborare cu alte organizaţii în vederea accesului la 
cunoaştere. De asemenea, ca o consecinţă a afectelor  
progresului tehnologic, organizaţiile s-au reorientat prin 
demersul strategic în exteriorul graniţelor lor ca o 
tendinţă de a accesa resurse informaţionale, cunoştinţe 
sau chiar competenţe.  

3. PRECONDIŢII ALE EMERGENŢEI 
REŢELELOR DE INOVARE 

Succesul emergenţei şi eficienţa colaborării în cadrul 
reţelelor de inovare are la bază îndeplinirea unor 
precondiţii. Există factori specifici atât ai mediului de 
afaceri regional cât şi organizaţionali şi instituţionali 
care fac parte dintr-un context care poate contribui la 
succesul sau insuccesul emergenţei reţelelor de inovare.  
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Unul din cei mai importanţi factori ai emergenţei 
reţelelor de inovare este spiritul antreprenorial şi dezvol-
tarea unei culturi de afaceri care să încurajeze colaborarea 
la nivel regional sau naţional între întreprinderi şi instituţii 
sau institute de cercetare. Succesul acestor colaborări este 
în mare măsură condiţionat de strategiile regionale în 
domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării. De importanţă 
majoră sunt politicile regionale care  urmăresc încurajarea 
colaborării dintre entităţile localizate în aceeaşi regiune şi 
care pot deveni parteneri în cadrul reţelelor de inovare.  

Din perspectivă antreprenorială, procesul de emergenţă 
al reţelelor regionale de inovare este limitat la spaţiul 
geografic în care un antreprenor sau un grup de 
antreprenori decid să înfiinţeze noi întreprinderi sau firme. 
Emergenţa reţelelor de inovare este de asemenea 
influenţată de elemente de natură socială sau de resursele 
naturale, acestea reprezentând criterii importante ale 
iniţierii de afaceri într-o regiune sau alta sau în anumite 
sectoare de afaceri de către antreprenori. Progresul 
tehnologic permite însă emergenţa reţelelor de inovare 
interregionale prin utilizarea platformelor şi a instru-
mentelor colaborative. 

În contextul emergenţei reţelelor regionale de inovare, 
comportamentul antreprenorial generează oportunităţi de 
afaceri. Spre exemplu, antreprenorii care desfăşoară 
activităţi în cadrul unei reţele colaborative pot influenţa 
sau favoriza condiţiile iniţierii de noi afaceri ale altor 
antreprenori în cadrul aceleiaşi reţele. Antreprenorii 
contribuie pe de-o parte prin activităţile pe care le 
desfăşoară în cadrul unei reţele de inovare şi pe de altă 
parte prin cunoştinţele pe care le deţin la formarea unui 
climat antreprenorial care să încurajeze start-up-urile, 
precum şi bune practici ale colaborării. Încrederea mutuală 
între membrii unei reţele de inovare este o condiţie 
esenţială a succesului cu care se desfăşoară proiectele 
colaborative. Procesul de formare al reţelelor de inovare 
implică antreprenori, factori din medii precum cel politic, 
administrativ, academic şi social şi contribuie la identi-
ficarea şi stabilirea tuturor acelor componente materiale şi 
imateriale necesare ca precondiţii ale emergenţei reţelelor 
de inovare. Reţelele de inovare cu un înalt grad de 
specializare create prin iniţiative antreprenoriale au ca şi 
caracteristici distinctive dezvoltarea unor potenţiale unice 
greu de imitat care pot creşte competitivitatea regională şi 
vizibilitatea europeană sau chiar globală a reţelei.  

Emergenţa reţelelor de inovare depinde în mare mă-
sură de succesul pe care îl au start-up-urile noilor firme 
înfiinţate de antreprenori  sau de succesul implementării 
know-how-ului de către spin off-uri. Succesul extinderii 
iniţiativelor antreprenoriale prin intermediul reţelelor de 
inovare contribuie la creşterea competitivităţii regio-
nale. Reţelele de inovare de succes au capacitatea de a 
atrage la rândul lor antreprenori, capital şi resurse 
umane în interiorul lor.  

Un alt factor deosebit de important în creşterea 
competitivităţii regionale prin intermediul reţelelor de 

inovare este stimularea inovării şi a cercetării prin proiecte 
colaborative şi crearea de sinergii între cele trei elemente: 
politicile şi strategiile regionale pentru creşterea 
competitivităţii; mediul academic şi instituţiile de 
cercetare; mediul economic, industrie şi sectoare de 
afaceri. Avantajele concurenţiale şi creşterea competiti-
vităţii regionale sunt condiţionate de crearea legăturilor 
între instituţiile de cercetare şi întreprinderile din mediul 
privat prin intermediul strategiilor de dezvoltare regională. 
Prin intermediul reţelelor de inovare întreprinderile mici 
şi mijlocii pot stabili contacte şi relaţii de colaborare cu 
institutele şi universităţile care urmăresc să-şi 
comercializeze produsele de proprietate intelectuală. 
Interacţiunea dintre mediul privat şi cel economic prin 
intermediul reţelelor de inovare se realizează prin politici 
şi strategii regionale. Stimularea creării de sinergii şi a 
iniţierii de proiecte colaborative între organizaţii, instituţii 
de cercetare şi factorii administrativi regionali reprezintă o 
precondiţie a emergenţei reţelelor regionale de inovare. În 
această accepţiune, convergenţa politicilor şi a strategiilor 
naţionale cu strategiile regionale în domeniile cercetării şi 
inovării asigură continuitate şi perspective pe termen lung 
pentru proiectele desfăşurate într-o manieră colaborativă 
în vederea dezvoltării regionale.  

În logica colaborării dintre cei trei piloni ai emer-
genţei reţelelor de inovare şi anume cercetarea, mediul 
privat şi factorii administrativi, am identificat rolul 
deosebit de important pe care-l au instituţiile academice 
şi de formare a resurselor umane ca principali furnizori 
de competenţe pe piaţa regională a muncii. Instituţiile 
academice, pe lângă rolul de furnizori de produse de 
proprietate intelectuală reprezintă factorii responsabili 
cu iniţierea programelor de pregătire şi calificare a re-
surselor umane în domenii fundamentale şi complemen-
tare specifice activităţilor desfăşurate în cadrul reţelelor 
de inovare. În această accepţiune, universităţile concep 
programe de pregătire fundamentate pe competenţele şi 
abilităţile necesare în cadrul organizaţiilor membre ale 
reţelelor de inovare având în acelaşi timp şi rolul de 
principal formator de aptitudini şi competenţe antrepre-
noriale. Promovarea antreprenoriatului şi formarea 
deprinderilor şi a competenţelor antreprenoriale asigură 
continuitate în cadrul reţelelor de inovare prin înfi-
inţarea de start-up-uri.  

4. REŢELELE DE INOVARE ŞI ROLUL LOR 
ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ 

Efectele generate în context regional de emergenţa 
reţelelor de inovare depind în mare măsură de factorii 
regionali de contingenţă. Putem surprinde câteva ele-
mente distinctive ale emergenţei reţelelor de inovare în 
contextul regiunilor de mici dimensiuni, mai puţin 
dezvoltate din punct de vedere economic şi teritorial şi 
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care urmăresc creşterea competitivităţii regionale prin 
reţelele colaborative care desfăşoară proiecte comune în 
domeniul inovării. De asemenea emergenţa reţelelor de 
inovare în regiunile de dimensiuni mari, care au cu-
noscut o dezvoltare economică şi teritorială anterioară 
are alte particularităţi şi efecte decât în regiunile de mici 
dimensiuni mai puţin dezvoltate.  

În cazul regiunilor de dimensiuni mai mici, dar care 
au un potenţial ridicat de dezvoltare, emergenţa 
reţelelor de inovare conduce la reducerea costurilor de 
tranzacţie şi colaborare între membrii reţelei şi pe de 
altă parte la dezvoltarea sectoarelor de afaceri emer-
gente şi a furnizorilor de servicii şi produse aferente 
acestora. Succesul politicilor de dezvoltare  şi creştere a 
competitivităţii regionale prin reţele de inovare presu-
pune sprijinirea şi susţinerea accesului întreprinderilor 
mici şi mijlocii în sectoare competitive de afaceri şi 
dezvoltarea celor emergente ceea ce conduce la dezvol-
tarea reţelelor şi implicit a sectoarelor prin înfiinţarea de 
noi întreprinderi.  Creşterea numărului întreprinderilor 
are şi un alt efect şi anume diversificarea serviciilor şi a 
produselor furnizate sectoarelor dezvoltate prin inter-
mediul reţelelor de inovare. Un efect pozitiv generat de 
proximitatea geografică a întreprinderilor este creşterea 
capacităţii întreprinderilor de a obţine economii de 
scară. Nu doar proximitatea spaţială contribuie la 
obţinerea economiilor de scară de către întreprinderi ci 
şi capacitatea acestora de a colabora, de a beneficia de 
pe urma transferului tehnologic şi al accesului la 
cunoaştere prin intermediul reţelelor de inovare, de a 
obţine costuri mai mici prin participarea la proiecte 
colaborative de inovare. Economiile de scară pe care le 
obţin întreprinderile din cadrul reţelelor de inovare 
conduc la avantaje concurenţiale şi oportunităţi de 
dezvoltare a sectoarelor de afaceri, sau de a deveni 
competitive datorită prezenţei în sectoare cu vizibilitate 
globală. Creşterea în dimensiune a reţelelor de inovare 
datorită dezvoltării şi diversificării întreprinderilor dar 
şi a înfiinţării de noi firme sau întreprinderi va conduce 
la o creştere a nevoii de forţă de muncă calificată. În 
acest sens instituţiile academice şi furnizorii de com-
petenţe trebuie să îşi alinieze programele de formare a 
resurselor umane la cerinţele şi ritmul de dezvoltare 
specifice reţelei de inovare. În situaţia în care accesul în 
sectoarele de afaceri în care sunt specializate reţelele de 
inovare este facil, reţelele pot creşte în dimensiune ca 
număr de organizaţii membre, iar potenţialul pieţelor de 
a deveni vizibile la nivel european sau global poate 
creşte. Interesul pentru dezvoltarea acestor sectoarelor 
de afaceri în care emerg reţele colaborative conduce la 
diversificare serviciilor şi a produselor furnizate şi creş-
terea numărului firmelor şi întreprinderilor în sectoare 
de afaceri complementare.  

Regiunile de dimensiuni mai mari care au cunoscut 
etape de dezvoltare atât economică cât şi teritorială 
anterioare au un alt model de emergenţă al reţelelor de 

inovare. Capacitatea acestor zone de a crea valoare prin 
produsele şi serviciile realizate este mult mai mare 
decât în zonele mai puţin dezvoltate economic. Zonele 
de dimensiuni mai în care îşi desfăşoară activitatea un 
număr mare de organizaţii, firme şi întreprinderi cu un 
grad mare de diversificare, au capacitatea de a asigura 
bunurile şi serviciile necesare specializării reţelelor de 
inovare în sectoare de afaceri de vârf. Procesele sunt 
cumulative, de expansiune a activităţilor din cadrul 
întreprinderilor, de apariţie a unor noi entităţi şi de 
dezvoltare într-un ritm susţinut a sectoarelor de afaceri. 
La fel ca şi în cazul regiunilor de mici dimensiuni un 
efect al emergenţei reţelelor de inovare îl reprezintă 
economiile de scară. În cazul regiunilor de dimensiuni 
mari, dezvoltate, economiile de scară pot să genereze atât 
efecte interne cât şi externe. Emergenţa reţelelor de 
inovare, ca formă distinctă pe care o pot lua reţelele 
colaborative generează economii de scară. Legăturile de 
colaborare stabilite între întreprinderi şi instituţiile de 
cercetare prin intermediul reţelelor de inovare nu au ca 
principal scop doar comercializarea cercetării-dezvoltării 
ci şi obţinerea de beneficii mutuale pentru organizaţiile 
membre. Prin intermediul activităţilor desfăşurate în 
comun se pot obţine efecte externe şi interne ale 
economiilor de scară. Ca urmare a efectelor pozitive pe 
care le generează, reţelele de inovare reprezintă un 
atractor pentru organizaţii, instituţii academice şi de 
cercetare, firme şi întreprinderi. Avantajele economiilor 
de scară, a accesului în sectoare de afaceri emergente cu 
potenţial mare de dezvoltare, a accesului la cunoaştere şi 
know-how precum şi la surse de finanţare atrag organi-
zaţiile în interiorul reţelelor de inovare. Comportamentul 
organizaţional, specific întreprinderilor care urmăresc să 
obţină beneficii în urma integrării în reţele de inovare, 
conduce la aglomerări spaţiale ale întreprinderilor şi la 
emergenţa altor tipuri de reţele colaborative cum ar fi 
spre exemplu clusterele regionale. 

Reţelele de inovare generează o multitudine de efecte 
pozitive atât în context organizaţional cât şi în context 
regional. 

 Proximitatea geografică sau spaţială a entităţilor care 
formează o reţea de inovare are o influenţă directă asupra 
costurilor de tranzacţie dintre organizaţiile partenere în 
cadrul reţelei, dar şi o influenţă indirectă asupra reţelei şi 
asupra organizaţiilor din afara ei. Influenţele indirecte sunt 
reprezentate de beneficii pozitive sau efecte negative 
generate de specificul activităţilor desfăşurate în cadrul 
reţelei asupra organizaţiilor care nu sunt membre ale 
reţelei.  

Un alt gen de efecte care au o influenţă directă sau 
indirectă asupra entităţilor din interiorul sau din exteriorul 
reţelelor de inovare sunt cele generate de specificul 
relaţiilor de colaborare dintre organizaţii. Specificul 
relaţiilor de colaborare influenţează tranzacţiile dintre 
organizaţii şi schimbul informaţional dintre acestea. Unul 
din avantajele integrării în reţele de inovare este acela al 
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accesului la competenţe, resurse informaţionale şi know-
how pe care îl deţin organizaţiile şi instituţiile partenere, 
ceea ce poate conduce la avantaje dar şi la dezavantaje 
concurenţiale prin difuzia cunoştinţelor. În condiţiile unui 
mediu de afaceri dinamic şi complex, o sursă importantă a 
avantajului concurenţial este accesul la informaţii, know-
how precum şi abilităţi şi competenţe de inteligenţă 
strategică. Accesul la informaţie prin intermediul relaţiilor 
de colaborare din interiorul reţelelor de inovare presupune 
eliminarea comportamentului oportunist al organizaţiilor 
şi promovarea relaţiilor bazate pe încredere reciprocă. 
Pentru creşterea competitivităţii organizaţiilor şi a 
competitivităţii regionale, reţelele de inovare propun 
parteneriate colaborative fundamentate pe principii etice 
prin intermediul cărora se urmăreşte eliminarea com-
portamentului oportunist şi accesul transparent la resurse, 
informaţii şi cunoştinţe comune. 

Pe lângă efectele economiilor de scară care pot să 
apară în organizaţiile membre ale reţelelor de inovare mai 
putem aminti şi efecte generate de proximitatea spaţială. 
Aceste efecte apar în urma colaborării formale sau 
informale dintre organizaţii. Utilizarea infrastructurilor 
comune, beneficiile utilizării în comun a sistemelor 
logistice, a marketingului, accesul la resurse informa-
ţionale şi la capacitatea reţelei de a genera competenţe 
complementare reprezintă factori care conduc la creşterea 
competitivităţii întreprinderilor integrate în reţele şi la 
dezvoltarea regională.  

Aportul pe care-l au reţelele regionale de inovare la 
dezvoltarea regională este unul semnificativ. Reţelele de 
inovare cresc pe de-o parte capacitatea organizaţiilor de a 
se dezvolta şi pe de altă parte contribuie la dezvoltarea 
sectoarelor de afaceri şi a industriilor emergente. 
Incubarea şi sprijinirea întreprinderilor care au un potenţial 
ridicat de a se dezvolta va conduce la creşterea vizibilităţii 
acestora în context regional, european sau în unele cazuri 
chiar global. Bazându-se pe principiul creării de legături 
între entităţi cu specializări şi activităţi diverse şi 
valorificarea potenţialului lor comun, reţelele de inovare 
contribuie la transferul tehnologic şi de cunoaştere. 
Relocarea întreprinderilor sau a firmelor cu potenţial din 
regiuni cu o capacitate redusă de a se dezvolta sau a 
multinaţionalelor din alte ţări care urmăresc să beneficieze 
de avantajele oferite de cercetarea ştiinţifică în regiunile 
care au o dezvoltare constantă prin intermediul reţelelor de 
inovare pot genera avantaje de genul transferului 
tehnologic sau a know-how-ului. 

Complexitatea mediului de afaceri, concurenţa ridicată 
din majoritatea sectoarelor de afaceri au condus la 
scurtarea ciclului de viaţă al produselor şi al serviciilor. În 
contextul actual, organizaţiile sunt nevoite să inoveze în 
permanenţă şi să găsească soluţii prin care să devină agile 
şi flexibile pentru a face faţă pe de-o parte cerinţelor 
clienţilor şi pe de altă parte concurenţei. Organizaţiile, în 
special întreprinderile şi firmele de mici dimensiuni caută 

să reducă timpii necesari identificării de noi oportunităţi, 
producţiei de bunuri şi depăşirea barierelor de intrare în 
sectoare de afaceri greu accesibile. Colaborarea dintre 
întreprinderi prin intermediul reţelelor de inovare vine în 
sprijinul organizaţiilor de a-şi dezvolta competenţele de 
bază şi de a avea acces la competenţe complementare şi 
cunoştinţe comune pentru a depăşi barierele de intrare 
impuse de specificul şi caracteristicile sectoarelor de 
afaceri. Riscurile generate de complexitatea şi incer-
titudinile din mediul de afaceri pot fi reduse prin 
activităţile colaborative. Împărţirea costurilor ridicate 
aferente inovării şi cercetării-dezvoltării şi accesul la 
tehnologie şi know-how-ul deţinut de alte organizaţii şi 
instituţii academice conduc la reducerea riscurilor în 
cadrul reţelelor de inovare. De asemenea accesul 
organizaţiilor la clienţi şi sectoare de afaceri sau industrii 
de vârf în care selecţia partenerilor se face după criterii 
extrem de riguroase este mult mai facil prin intermediul 
colaborării în cadrul reţelelor de inovare.  

Specificul activităţilor colaborative desfăşurate prin 
intermediul reţelelor colaborative generează schimbări şi 
în context organizaţional. Pentru a beneficia de avantajele 
aduse de sinergii, organizaţiile inovează noi modele de 
afaceri sau creează noi tipuri de structuri organizaţionale 
prin care activităţile colaborative să fie cât mai eficiente. 
Firmele şi întreprinderile mici şi mijlocii au un potenţial 
mai redus de a intra în sectoare de afaceri emergente care 
impun riscuri ridicate. Reţelele de inovare creează cadrul 
potrivit pentru organizaţiile care au un potenţial ridicat să 
devină mai competitive, să crească competitivitatea 
regională şi să devină vizibile la nivel global.  
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