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W dokumentach Unii Europejskiej
coraz czêœciej pojawia siê termin cluster,
oznaczaj¹cy w jêzyku angielskim grono
lub grupê. W polskich t³umaczeniach prze-
jêty on zosta³ w wersji fonetycznej jako
klaster. Termin ten okreœla grupê ma³ych,
œrednich lub du¿ych przedsiêbiorstw oraz
powi¹zanych ze sob¹ ekonomicznie pod-
miotów gospodarczych i instytucji, w tym

naukowych, dzia³aj¹cych w tej samej bran¿y, zlokalizowa-
nych stosunkowo blisko siebie, które wspólnie osi¹gnê³y
wielkoœæ i umiejêtnoœci wystarczaj¹ce do zgromadzenia
odpowiednich zasobów i rozwiniêcia specjalistycznej pro-
dukcji lub us³ug.

Aglomeracje przemys³owe lub us³ugowe w postaci kla-
strów znane s¹ od bardzo dawna w œwiecie. Jako przyk³ady
mo¿na podaæ grupy finansowe (rozwiniête w City londyñ-
skim i Nowym Jorku), filmowe (Hollywood i „Bollywo-
od”), samochodowe (Detroit, Modena, Toyota City, Wolfs-
burg, Stuttgart), kwiatowe (Holandia i Kolumbia),
oprogramowañ komputerowych (Silicon Valley, Bangalo-
re), produkcji wina (Barossa Valley, Rioja, Bordeaux,
Po³udniowe Chile, Kalifornia) i wiele innych.

Czêsto g³ównym powodem tworzenia klastrów prze-
mys³owych lub innowacyjnych jest wyraŸne zapotrzebo-
wanie okreœlonej grupy przedsiêbiorstw na wyspecjalizowane
i dostosowane do specjalnych potrzeb us³ugi. Mo¿e to byæ
nowoczesna lub specjalna infrastruktura, np. informatycz-
na, specjalne us³ugi wspieraj¹ce biznes lub te¿ wyspecjali-
zowane szkolenia kadry pracowniczej. W celu uzyskania
sukcesu klastry musz¹ zatem obejmowaæ wszystkie umie-
jêtnoœci i zasoby niezbêdne do zaspokojenia potrzeb okre-
œlonej grupy konsumentów.

Jedn¹ z charakterystycznych cech klastrów jest geogra-
ficzna koncentracja wyspecjalizowanych firm oraz wykwa-
lifikowanych pracowników, czêsto niezale¿na od granic poli-
tycznych. Istotnym elementem zwi¹zku przestrzennego kla-
strów jest czas przejazdu na spotkania organizacyjne, a tak¿e
czas dojazdu do pracy. Czynnik geograficzny mo¿e siê przy
tym zmieniaæ w czasie wraz z unowoczeœnianiem transpor-
tu, a tak¿e z pojawianiem siê nowych œrodków komunikacji
miêdzyludzkiej, takich jak internet. Dziêki bliskoœci geogra-
ficznej cz³onkowie klastrów mog¹ wzajemnie wspieraæ siê
w rozwoju i unowoczeœnianiu produkcji oraz przydatnych
dla nich badañ naukowych i technologicznych, wspólnie
wykorzystywaæ ju¿ zdobyte rynki zbytu i opanowywaæ
nowe, a tak¿e uzyskiwaæ œrodki finansowe niezbêdne do
dalszego rozwoju.

Organizacje klastrowe pomagaj¹ nawi¹zywaæ kontakty
z wyspecjalizowanymi oœrodkami badawczymi, konsultin-
gowymi, szkoleniowymi itp. W tym sensie klastry s¹ form¹

samoorganizacji grup przedsiêbiorstw. Dzia³aj¹ one jedno-
czeœnie przy za³o¿eniu, ¿e ich cz³onkowie gotowi s¹ dzieliæ
siê wzajemnie posiadan¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem.
Wymaga to, oczywiœcie, czêstych kontaktów osobistych.

Ró¿ne s¹ czynniki wp³ywaj¹ce na powstawanie kla-
strów. Wa¿n¹ grupê tych czynników mog¹ stanowiæ kli-
mat, gleba, lasy, z³o¿a surowców mineralnych, trasy
transportowe, porty itp. Do innej nale¿¹ okolicznoœci
„historyczne”, np. miejsca utworzenia wielu udanych
przedsiêwziêæ biznesowych lub wystêpowania du¿ych
zespo³ów utalentowanych badaczy. Czêsto klastry inicjo-
wane s¹ przez oddolne, spontaniczne porozumienie takich
organizacji, jak uniwersytety, inkubatory przedsiêbiorczo-
œci i instytucje finansowe. Z biegiem czasu wypracowuj¹
one w³asne normy, instytucje oraz sieci osobistych
powi¹zañ. Buduj¹ jednoczeœnie wzajemne zaufanie.

Klastry s¹ czêsto tworzone z poparciem i wsparciem
finansowym regionalnych administracji publicznych. Jed-
nak¿e te z nich, które dobrze prosperuj¹, pokrywaj¹ wiêk-
szoœæ swoich kosztów samodzielnie z op³at cz³onkowskich
i oferowanych us³ug, z organizowanych szkoleñ i konfe-
rencji, z wp³at sponsorów itp.

Do osi¹gniêcia przewagi nad konkurentami w czasach
szybkiego powstawania nowych, skomplikowanych tech-
nologii, produktów i us³ug, a tak¿e rosn¹cych wymagañ
dotycz¹cych umiejêtnoœci pracowników, niezbêdne jest
efektywne i dynamiczne wspó³dzia³anie tzw. trójk¹ta wie-
dzy, tzn. edukacji, badañ naukowych i innowacyjnoœci.

Zdaj¹c sobie z tego sprawê Unia Europejska przyjê³a w
2006 r. szeroko zakrojon¹ strategiê innowacyjn¹ i zaleci³a
wzmacnianie klastrów w Europie jako jeden ze strategicz-
nych priorytetów skutecznego promowania innowacji.
Memorandum w sprawie europejskich klastrów, przedsta-
wione w styczniu 2008 r. i opracowane na podstawie
doœwiadczenia uzyskanego w czasie regionalnych, krajo-
wych i wspólnotowych dzia³añ w zakresie polityki klastro-
wej, stanowi³o wa¿ny krok w kierunku dalszego
promowania rozwoju tych grup w Europie.

Polityka klastrowa jest opracowywana i wdra¿ana na
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, w zale¿noœci
od ambicji tamtejszych w³adz. Rol¹ Wspólnoty Europej-
skiej jest u³atwianie i wspieranie takich wysi³ków, g³ównie
poprzez poprawê obowi¹zuj¹cych wszystkie pañstwa
cz³onkowskie przepisów ogólnych, promowanie dosko-
na³oœci i przedsiêbiorczoœci w zakresie badañ i edukacji,
budowanie lepszych powi¹zañ przemys³u (w szczególnoœci
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw MŒP) z instytucjami
badawczymi, zachêcanie do wzajemnej wspó³pracy kla-
strów w Unii Europejskiej oraz do wymiany informacji na
temat stosowanej w danym pañstwie czy regionie polityki.

Klastry s¹ zjawiskiem napêdzanym w g³ównej mierze
przez rynek. Te z nich, które odnosz¹ najwiêksze sukcesy,
s¹ tworzone spontanicznie w celu uzyskania przewagi kon-
kurencyjnej dziêki skupieniu si³ rynkowych lub po prostu
przypadkowo. Jednak dziêki specjalnej polityce klastro-
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wej, prowadzonej w pañstwach cz³onkowskich szczegól-
nie od koñca lat 90. XX w., istnieje coraz wiêcej przypadków,
w których wybiegaj¹ca w przysz³oœæ polityka publiczna,
inicjatywy przedsiêbiorców oraz najwy¿szej jakoœci uni-
wersytety i instytuty badawcze mia³y podstawowe znacze-
nie w powstawaniu silnych klastrów, poniewa¿ dzia³a³y
jako katalizatory i pomaga³y uwolniæ gospodarczy i nauko-
wy potencja³ poszczególnych regionów.

Klastry oferuj¹ sprzyjaj¹ce otoczenie, w którym ma³e i
œrednie przedsiêbiorstwa mog¹ prowadziæ innowacyjne
dzia³ania i rozwijaæ zwi¹zki z du¿ymi przedsiêbiorstwami i
miêdzynarodowymi partnerami. Jednoczeœnie, chocia¿ kla-
stry korzystaj¹ z obecnoœci du¿ych, wielonarodowych przed-
siêbiorstw, integracja dynamicznych i innowacyjnych MŒP z
klastrami jest szczególnie wa¿na, by pomóc im w osi¹gniêciu
wysokiego poziomu doskona³oœci i innowacyjnoœci.

Europejskie Centrum Monitorowania Klastrów zareje-
strowa³o obecnoœæ w Europie oko³o 2000 znacz¹cych
takich grup, zdefiniowanych jako regionalne skupiska pod-
miotów przemys³owych i us³ugowych, po³o¿onych na tym
samym obszarze, sugeruj¹c, ¿e 38% europejskich pracow-
ników jest zatrudnionych przez przedsiêbiorstwa w nich
funkcjonuj¹ce.

W Europie nie brakuje zatem klastrów, jednak utrzy-
muj¹ca siê fragmentacja rynku, s³abe zwi¹zki przemys³u z
instytucjami badawczymi oraz niewystarczaj¹ca wspó³pra-
ca w ramach Unii Europejskiej oznaczaj¹, ¿e grupy te w
UE nie zawsze dysponuj¹ mas¹ krytyczn¹ i zdolnoœci¹ do
innowacji, niezbêdn¹ do tego, by stawiæ czo³a globalnej
konkurencji i osi¹gn¹æ klasê œwiatow¹. W miarê zwiêksza-
nia siê miêdzynarodowej konkurencji zwiêksza siê presja
na osi¹ganie doskona³oœci. Silne klastry zapewniaj¹
korzystne po³¹czenie dynamiki przedsiêbiorców, mocnych
powi¹zañ z najlepszymi instytucjami naukowymi oraz
zwiêkszonej aktywnoœci podmiotów zajmuj¹cych siê inno-
wacjami. Klastry przyczyniaj¹ siê wiêc do budowania
gospodarki opartej na wiedzy, co jest zreszt¹ celem porozu-
mienia lizboñskiego na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Podstawow¹ rol¹ Komisji Europejskiej przy wspiera-
niu rozwoju i dzia³alnoœci klastrów jest wzmacnianie
regionalnej i krajowej polityki klastrowej poprzez dalsze
likwidowanie barier w handlu i mobilnoœci w UE. Dobrze
funkcjonuj¹cy rynek wewnêtrzny oferuje bowiem najlep-
sze warunki do transnarodowej wspó³pracy i mobilnoœci
inwestycji, naukowców i wysoko wykwalifikowanych
osób, niezbêdnych do rozwoju silniejszych klastrów w UE.

Otwarcie europejskich przedsiêbiorstw na wspó³pracê z
najwy¿szej klasy centrami wiedzy, zarówno w Europie, jak i
poza ni¹, jest warunkiem wstêpnym do powstania i wzrostu
œwiatowej klasy klastrów. Takie otwarcie jest równie¿ nie-
zbêdne do utrzymania konkurencyjnoœci w coraz bardziej
globalizuj¹cym siê œrodowisku biznesowym. Wspó³praca
klastrów mo¿e przyczyniaæ siê tak¿e do skutecznego wdra-
¿ania wspólnej wizji programów strategicznych badañ, opra-
cowywanych przez europejskie platformy technologiczne.

Pierwsz¹ inicjatyw¹ na rzecz wspó³pracy w dziedzinie
polityki klastrowej w Unii Europejskiej by³o Europejskie
Stowarzyszenie Klastrów (European Cluster Alliance),
które utworzono we wrzeœniu 2006 r. w ramach unijnej ini-
cjatywy PRO INNO Europe. Jest to grupa dyskusyjna
maj¹ca na celu inicjowanie i prowadzenie dyskusji miêdzy
krajowymi i regionalnymi w³adzami, odpowiedzialnymi
za rozwój polityki klastrowej oraz za realizacjê programów
klastrowych. Stowarzyszenie to skupia obecnie ponad 70
organizacji partnerskich z ca³ej Europy.

W paŸdzierniku 2008 r. Komisja Europejska utworzy³a
Europejsk¹ Grupê ds. Polityki Klastrowej, która ma stano-
wiæ forum wymiany wiedzy na temat polityki klastrowej,
w celu zapewnienia pomocy pañstwom cz³onkowskim w
promowaniu powstawania œwiatowej klasy klastrów w UE.
Grupa ta ma sk³adaæ siê z wysokiej klasy specjalistów
posiadaj¹cych doœwiadczenie w dziedzinie polityki konku-
rencyjnoœci i innowacji oraz dog³êbn¹ znajomoœæ roli i
funkcjonowania klastrów w rozwoju gospodarczym. Do
zadañ grupy nale¿y przede wszystkim analiza skutecz-
nych, a tak¿e nieefektywnych praktyk wspieraj¹cych kla-
stry oraz wydawanie zaleceñ na temat lepszego
opracowywania polityki klastrowej we Wspólnocie
Europejskiej. W sk³ad grupy ma wchodziæ do 20 cz³onków,
a ich kadencja bêdzie wynosiæ 18 miesiêcy.

Inicjatywy dotycz¹ce klastrów w coraz wiêkszym stop-
niu zarz¹dzane s¹ przez wyspecjalizowane instytucje, znane
jako organizacje klastrów, które przybieraj¹ ró¿ne formy,
pocz¹wszy od stowarzyszeñ o charakterze niezarobkowym,
poprzez publiczne agencje, a¿ po przedsiêbiorstwa.
Zarz¹dzanie klastrami powinno byæ uznane za nowy rodzaj
kwalifikacji zawodowych, wymagaj¹cych wysokich stan-
dardów i profesjonalizmu w celu zapewnienia us³ug
oczekiwanych przez przedsiêbiorstwa i instytucje pracuj¹ce
razem w klastrach oraz w celu pe³nego wykorzystania
korzyœci p³yn¹cych z relacji pomiêdzy uczelniami wy¿szy-
mi, przemys³em a organami pañstwowymi.

Decyzj¹ Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europej-
skiej z grudnia 2008 r., rok 2009 og³oszono Europejskim
Rokiem Kreatywnoœci i Innowacji. Stanowi to dobr¹ okazjê do
promowania zainteresowania klastrów instytutami badaw-
czymi i miêdzynarodowymi partnerami poza granicami
w³asnego kraju.
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