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PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

Identificarea unor aglomerări industriale care pot fi clusterizate
– industria lemnului și a mobilei, industria de mașini, utilaje și
echipamente, industria produselor din cauciuc



Valoare scăzută a Produsului Intern Brut la nivelul regiunii
Nord-Est - disparități intra-regionale accentuate



Valoare scăzută a PIB-ului/locuitor



Existența a șase clustere – medicină imagistică, confecții,
turism, new media, IT&C, industria alimentară



Structura valorii adăugate brute la nivel județean este
eterogenă



Legătură puternică între PIB/locuitor și cheltuielile de
cercetare-dezvoltare



Rată de ocupare în Regiune mult mai mică comparativ cu
media națională



Ponderea IMM-urilor în total firme este ridicată (99,7%) și
similară cu cea de la nivel național și European





Existența unor rețele dedicate activității de inovare și a
Laboratorului Regional de Inovare

Distribuție neuniformă a unităților locale active în județele din
regiune (foarte concentrate în județul Iași și foarte dispersate în
județele Botoșani și Vaslui)



Densitate a IMM-urilor foarte redusă, plasând regiunea pe
ultimul loc la nivel național



Spirit de inițiativă al populației redus din perspectiva
numărului de întreprinderi nou create



Locul II în clasamentul național în ceea ce privește numărul
întreprinderilor inovative, cele mai multe dintre acestea
realizând inovare atât de produs, cât și de proces
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Existența Centrelor de Excelență din cadrul instituțiilor de
învățământ superior



Existența a 79 de centre de cercetare recunoscute CNSIS



Infrastructură de afaceri bine reprezentată la nivel regional



Număr ridicat de școli doctorale și de doctoranzi la nivelul
regiunii, majoritatea dintre aceștia alegând profile reale și
tehnice



Forță de muncă calificată în domeniul CDI



Rata ridicată de ocupare în rândul tinerilor



Nivel scăzut al investițiilor străine directe în anul 2011 – locul
7 la nivel național, majoritatea investițiilor sunt în domenii cu
valoare adăugată scăzută



Potențial competitiv redus în cazul județelor Suceava, Neamț,
Bacău, Vaslui și potențial competitiv inexistent în cazul
județului Botoșani



Ultimul loc din perspectiva cheltuielilor de inovare



Pondere scăzută a articolelor ISI din total național



Productivitatea muncii sub media națională



Pondere scăzută a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIBul regiunii



Rezultate obținute de întreprinderile de CD sub media
națională (cifră de afaceri, număr de salariați)



Număr scăzut al salariaților din activitatea de cercetaredezvoltare la nivelul regiunii



Colaborare redusă între mediul de afaceri și universități/
institute de cercetare – transfer tehnologic redus
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OPORTUNITĂȚI


Ponderea alocată la nivel de stat membru activității de
cercetare-dezvoltare și inovare și competitivității IMM-urilor
pentru perioada 2014-2020



Elaborarea strategiei naționale pentru cercetare, dezvoltare și
inovare 2014-2020



Oportunități de finanțare a proiectelor de cercetare-dezvoltare
prin foduri naționale și structurale



Dezvoltarea mediului de afaceri ca rezultat al înființării
infrastructurii de sprijinire a afacerilor

AMENINȚĂRI


Instabilitate legislativă, politică, economică și instituțională



Capacitate redusă de cofinanțare



Emigrarea personalului calificat, în special din domeniile de
cunoaștere intensivă



Reticența întreprinderilor de a investi în activitatea de
cercetare-dezvoltare



Lipsa coordonării între diferitele politici sectoriale cu
implicații în dezvoltarea sectorului CDI
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