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1. Wprowadzenie
W wi kszoci krajów Unii Europejskiej obserwuje si w ostatnich latach
wzrost zainteresowania nowym rodzajem polityki gospodarczej opartej na koncepcji tworzenia i rozwoju klastrów. W duej mierze jest to efektem realizowanej od 2000 r. strategii lizbo skiej, której zasadniczym celem było uczynienie
z Europy najbardziej konkurencyjnego i dynamicznie rozwijajcego si , opartego na wiedzy obszaru wiata, a za jedno z narz dzi słucych do jego realizacji
uznano innowacje, wraz z nimi za pobudzenie (mobilizing) potencjalnych klastrów1. W 2006 r. Unia Europejska przyj ła ponadto „Program ramowy na rzecz
konkurencyjnoci i innowacji na lata 2007–2013”, w którym wzmacnianie klastrów w Europie zostało wskazane jako jeden z dziewi ciu strategicznych priorytetów skutecznego promowania innowacji2.
Klastry, które najcz ciej definiuje si jako grupy powizanych ze sob
przedsi biorstw i instytucji3, znajdujcych si w bliskim geograficznym ssiedz1

Ch. Ketels, European Cluster [w:] Innovative City and Business Regions, vol. 3, Structural
Change in Europe, Bollschweil, Hagbarth Publications, Germany, 2004, s. 1.
2
Zob. Decyzja Nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE z dnia 9 listopada 2006 r.
3
Do uczestników (actors) klastrów mona zaliczy 6 grup podmiotów. S to: 1) znajdujce
si na rónych poziomach ła cucha warto ci powizane ze sob prywatne firmy zarówno wydobywcze, jak i przetwórcze (upstream i downstream firms). Mog to by firmy due i z sektora
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twie, zajmuj cych si okrelon dziedzin, połczonych podobie stwami oraz
wzajemnie si uzupełniaj cych4, postrzegane s jako ródło wielu korzyci dla
współpracujcych i jednoczenie rywalizuj cych (co-opetition) wewntrz klastra
przedsi biorstw, jak te dla krajów, na terenie których s one zlokalizowane.
Wród korzyci dla firm wymienia si na ogół: produkcj bardziej zaawansowanych technologicznie dóbr, dzi ki nowym mo liwociom, jakie daje firmom
wzajemna współpraca, ale te współzawodnictwo, pokonywanie ogranicze zwizanych z infrastruktur czy te sieciami dostaw, nisze koszty transakcyjne (transportu, realizowania zamówie na czas), oszcz dnoci wynikajce z prowadzenia
działalnoci w rodowisku wzajemnego zaufania, wi kszy dost p do wyspecjalizowanych zasobów zlokalizowanych w bliskiej odległoci (cz ci, maszyn, usług,
zatrudnienia), łatwy i szybki dost p do informacji, wi ksz efektywno dzi ki
uzupełnianiu si (komplementarnoci) w czynnociach wykonywanych wewntrz klastra5, nisze koszty marketingowe (wspólna promocja, organizowanie
smallbusinessu. Do grupy tej zalicza si ponadto dotychczasowych konkurentów (competitors),
dostawców dóbr (np. producentów maszyn oraz ich cz ci), firmy wiadczce rónego rodzaju
usługi (prawne, konsultingowe, biznesowe), firmy powizane ze sob technologicznie. Grupa ta
obejmuje take kupujcych; 2) instytucje finansowe, łcznie z bankowo ci tradycyjn, jak równie banki komercyjne, venture capital, private equity oraz „sie aniołów biznesu”; 3) instytucje
sektora publicznego: w tym krajowe ministerstwa przemysłu, gospodarki, rozwoju regionalnego,
stosowan w kraju polityk rozwoju dotyczc małych i rednich przedsibiorstw, przedsibiorczoci, klastrów i atrakcyjno ci inwestycyjnej, polityk pa stwa w zakresie rozwoju nauki i technologii
(innowacje, inkubatory przedsibiorczo ci, współprac pomidzy rodowiskiem naukowym i przemysłem, transfery technologii), agencje rozwoju regionalnego, samorzdy, społeczno ci lokalne;
4) rodowisko naukowe (wysze uczelnie, instytuty badawcze, parki technologiczne); 5) prywatne
i publiczno-prywatne organizacje dla współpracy (kancelarie adwokackie, formalne sieci, organizacje
działajce na rzecz klastrów); 6) rónego rodzaju media zajmujce si problematyk klastrów, kształtujce ich wizerunek oraz pomagajce w tworzeniu regionalnej marki – O. Solvell, Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces, Ivory Tower Pulishers, Stockholm 2009, s. 17.
4
M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 248. Definicj klastra w ujciu
Portera zaadaptowała do swoich potrzeb Komisja Europejska, która dokonujc przegldu dostpnych definicji, stwierdziła, e wikszo  z nich opiera si na idei bliskiego ssiedztwa (proximity),
funkcjonowania sieci (networking) oraz specjalizacji (specialisation). Według Komisji Europejskiej klastrami s geograficznie zamknite grupy powizanych sieciowo niezalenych przedsibiorstw i kooperujcych z nimi instytucji działajcych w konkretnej dziedzinie, połczonych
wspólnymi technologiami i umiejtno ciami. Klastry funkcjonuj zwykle na okre lonym geograficznie obszarze, poniewa ułatwia to znacznie proces komunikowania si pomidzy uczestnikami
klastra, a take stwarza moliwo ci w zakresie logistycznych i personalnych interakcji; Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks, European Commission Enterprise
Directorate-General, Brussels 2003, s. 15. Bogaty przegld definicji klastrów znajduje si w publikacji M. Goryni i B. Jankowskiej zatytułowanej: Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowa podmiotów gospodarczych, „Ekonomista” 2007, nr 3, s. 319–335.
5
Np. w brany meblarskiej zadowolenie klienta zaley nie tylko od jako ci mebli, ale równie
od ich stylizacji, gamy kolorystycznej, wzornictwa tkanin obiciowych, a take dodatków stanowicych wyposaenie wntrza (lamp, dywanów itp.). Z kolei w brany turystycznej istotne zna-
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wystaw, wydawanie czasopism branowych)6. Natomiast z punktu widzenia kraju s to korzyci wynikajce przede wszystkim z rozwoju innowacji i unowoczenienia technologicznego gospodarki, przekładajce si na wzrost gospodarczy
i wi ksz konkurencyjno7. Ponadto pr nie działajce w danym kraju klastry
wzmacniaj  jego przewag lokalizacyjn, sprawiajc, e staje si on bardziej
atrakcyjny dla bezporednich inwestorów zagranicznych8. Badania przeprowadzone w krajach rozwini tych pokazuj  take pozytywne oddziaływanie klastrów na rynek pracy9. Struktury te s równie jednym ze sposobów wzmacniania kapitału społecznego10, stanowicego fundament demokratycznego pa stwa.
czenie poza walorami krajobrazowymi ma jako  usług hotelarskich, gastronomicznych, połcze
komunikacyjnych oraz liczba i rodzaj imprez kulturalnych organizowanych na danym terenie.
6
Wicej na temat korzy ci dla firm wynikajcych z obecno ci w strukturze typu klastrowego
pisze J. Staszewska w: Klaster szans rozwoju przedsibiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsibiorstwa” 2008, nr 7, s. 49. Zob. take M. Gorynia, Klastry – panaceum na konkurencyjno ,
„Rzeczpospolita” z dnia 31 marca 2008 r.
7
W. Hegedus, Theoretical Approach to Clusters and Applied Cluster Policy, „Development &
Finance: Quarterly Hungarian Economic Review” 2008, nr 2, June, s. 81.
8
Zob. P. Gugler, S. Brunner, FDI Effects on National Competitiveness: A Cluster Approach,
„International Advances in Economic Research” 2007, vol. 13, nr 3, s. 276; oraz E. Bojar, M. Bojar, T. minda, Klastry a bezpo rednie inwestycje zagraniczne, „Ekonomika i Organizacja Przedsibiorstwa” 2007, nr 10, s. 3.
9
Badania przeprowadzone przez Europejskie Obserwatorium Klastrów (European Cluster
Observatory) w 27 krajach Unii Europejskiej, w krajach Ameryki Północnej oraz w Islandii, Izraelu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji pokazały, e pracownicy zatrudnieni w przemysłach o wysokim
stopniu koncentracji lub klastrach regionalnych stanowi pomidzy 30% a 40% ogółu zatrudnionych; Innovation Clusters in Europe. A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support, Europe INNOVA/PRO INNO Europe, Paper No 5, European Communities 2007, s. 10.
10
Przez kapitał społeczny rozumie si konfiguracj takich „mikkich” czynników kulturowych, jak: utrwalone tradycje, indywidualne i grupowe interesy, religijne i moralne normy postpowania, stosunek do prawa, psychospołeczne cechy ludzi, gotowo  do podejmowania ryzyka oraz
inwestowanie w przyszło . Na kapitał społeczny składaj si take nieformalne normy współpracy
i zaufania oraz sie istniejcych stowarzysze . Kapitał społeczny kreuj instytucje tworzce podstawy społecze stwa obywatelskiego; zob. K. Bondyra, Kapitał społeczny regionu [w:] Jaka Europa?
Regionalizacja a integracja, Wydawnictwo Wyszej Szkoły Bankowej, Pozna 1998, s. 115–118.

ródło kapitału społecznego stanowi przede wszystkim: rodzina, szkoła, lokalna społeczno , firmy, instytucje sektora publicznego, organizacje uczestniczce w budowie społecze stwa obywatelskiego (civil society), tj. organizacje pozarzdowe, o charakterze społecznym, charytatywnym
oraz rónego rodzaju stowarzyszenia, tosamo  społeczno-kulturowa płci (gender), a take tosamo  narodowa; A.A. Kamarulzaman, N. Mariati, Cluster-Based Policy Making: Assessing Performance and Sustaining Competitiveness, „Review of Policy Research” 2008, vol. 25, nr 4, s. 357.
Odpowiedni poziom kapitału społecznego jest warunkiem niezbdnym funkcjonowania klastrów,
poniewa przyczynia si on do tworzenia i akumulacji ukrytej wiedzy (tacit knowledge). Bezpo rednie kontakty s bardzo wanym czynnikiem nieformalnej wymiany ukrytych informacji. Czsto proces tworzenia i rozprzestrzeniania si wiedzy wymaga specjalnego rodowiska, miejsca spotka
(meeting place). Tymi miejscami mog by np. biblioteki, uniwersyteckie kampusy, obiekty sportowe, bary, restauracje, kawiarnie, festiwale, ko cioły, plae, tj. wszystkie miejsca, w których ludzie
mog wchodzi z sob we wzajemne interakcje, w wyniku których tworz si nieformalne wizi;
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Z uwagi na wymienione powyej pozytywne efekty wynikaj ce z funkcjonowania klastrów, władze publiczne coraz aktywniej włczaj  si w przedsi wzi cia (inicjatywy) klastrowe, opracowuj okrelone strategie majce na celu
zainicjowanie powstania tych najbardziej dojrzałych form organizacji przedsi biorstw, tworz sprzyjaj cy klimat dla ich funkcjonowania oraz uczestnicz
w ich promocji.
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie przegldu polityki opartej na
klastrach oraz jej implementacji w wybranych krajach Unii Europejskiej.

2. Polityka oparta na klastrach w uj ciu definicyjnym
W literaturze przedmiotu nie ma jednej powszechnej definicji polityki opartej na klastrach (cluster-based policy). Ch. Ketels pod tym poj ciem rozumie
wszelkie wysiłki, starania rzdu, zarówno te, które s ponoszone samodzielnie,
jak i we współpracy z firmami, wyszymi uczelniami i innymi jednostkami,
bezporednio ukierunkowane na klastry i rozwój ich konkurencyjnoci. Tak
przyj ta przez autora definicja wyklucza działania pojedynczych firm, np. zupełnie prywatnych inicjatyw klastrowych czy te polityki rzdu, które nie s
bezporednio skierowane na klastry (cho mog wywiera na nie duy wpływ)
lub nie koncentruj si na podwyszeniu konkurencyjnoci (cho w duym stopniu wykorzystuj je do tworzenia instytucji, które przynosz korzyci ogólnie
dla całego regionu). Polityk opart na klastrach zdaniem Ch. Ketelsa naley
rozpatrywa w nieco szerszym uj ciu, a mianowicie włczaj c do niej podstawowe warunki oddziaływania polityki mi dzyklastrowej (cross-cluster) na powstawanie i wykorzystywanie struktur klastrowych jako procesu skierowanego
na wzrost mi dzyklastrowej konkurencyjnoci11.
Według OECD na polityk opart na klastrach składa si z kolei zespół działa podejmowanych przez władze publiczne, które skierowane s na stymulowanie i wspieranie powiza wyst pujcych pomi dzy firmami w produkcyjnym
ła cuchu wartoci (value chain), wzmacnianie wzajemnych powiza pomi dzy
rónymi elementami istniejcych sieci i zwi kszanie wartoci dodanej w wyniku
podj tych działa 12.
T. Andersson, S.S. Serger, J. Sorvik, E.W. Hansson, The Cluster Policies Whitebook, IKED, Sweden, 2004, s. 20. Z drugiej strony utrzymywanie wzajemnych kontaktów wewntrz klastra wzmacnia
istniejce relacje midzyludzkie, przyczyniajc si z kolei do rozwoju kapitału społecznego.
11
Ch. Ketels, Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy,
Expert Report no. 30 to Sweden’s Globalisation Council, Stokholm 2009, s. 19–20.
12
P. Boekholt, B. Thuriaux, Public Policies to Facilitate Clusters: Background, Rationale and
Policy Practices in International Perspective [w:] Boosting Innovation: The Cluster Approach,
OECD, 1999, s. 381.
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Polityka oparta na klastrach w Unii Europejskiej polega za na aktywnym
zaangaowaniu władz publicznych w działania stymulujce proces tworzenia
klastrów oraz pomagaj ce im w zdobyciu i utrzymaniu czołowej pozycji w sektorach. Działania te, maj ce na celu stworzenie niezb dnych warunków zewn trznych do rozwoju klastrów, mog odbywa si poprzez:
– zapewnienie wysoko kwalifikowanego kapitału ludzkiego,
– uproszczenie procedur administracyjnych zwizanych z tworzeniem i rozwojem klastrów,
– zach canie do tworzenia orodków informacji i zintegrowanych centrów
usługowych,
– wspieranie współpracy pomi dzy instytucjami owiatowymi i klastrami,
szczególnie przez tworzenie wspólnych orodków specjalistycznego szkolenia,
– zagwarantowanie dost pnoci odpowiednich instrumentów finansowych
spełniajcych potrzeby klastrów i zapewnienie dobrych stosunków pomi dzy
przedsi biorcami, centrami innowacji, inwestorami i ródłami finansowania,
– usprawnienie kanałów koordynacji zarówno w obr bie jednego klastra,
jak i z innymi klastrami oraz popraw stosunków pomi dzy klastrami a organami administracji publicznej,
– propagowanie zewn trznych moliwoci rozwoju klastrów, promowanie
ich działalnoci w skali mi dzynarodowej i zach canie do tworzenia sieci transgranicznych, a take pomoc w stworzeniu okrelonej marki regionu oraz marki
klastra,
– promowanie bada i rozwoju oraz innowacji,
– wspieranie i przyspieszanie rozwoju inicjatyw prywatnych, z uwzgl dnieniem trzech szczebli administracji, a mianowicie wspólnotowego, krajowego
i regionalnego, które musz by ze sob powizane, przy czym formułuj c i realizujc polityk wspierania klastrów, kluczow rol wyznaczono regionom13.
Definicj polityki opartej na klastrach mona znale  take w polskiej literaturze przedmiotu. Jako pierwszy zaprezentował j Instytut Bada nad Gospodark Rynkow. Według IBnGR poj cie to obejmuje zespół działa i instrumentów
wykorzystywanych przez władze rónych szczebli do podnoszenia poziomu
konkurencyjnoci gospodarki poprzez stymulowanie rozwoju istniejcych bd
tworzenie nowych systemów klastrowych przede wszystkim na poziomie regionalnym14.
Na podstawie przytoczonych definicji mona stwierdzi, e polityka oparta
na klastrach polega przede wszystkim na aktywnym i celowym włczeniu si
13

Opinia Komitetu Regionów – Klastry i polityka dotycz ca klastrów (2008/C 257/12),
Dz.Urz. UE z dnia 9 pa dziernika 2008 r.
14
T. Brodzicki, S. Szultka, P. Tamowicz, E. Wojnicka, Polityka wspierania klastrów. Najlepsze
praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Ksigi, Rekomendacje, nr 11, IBnGR 2004, s. 16.
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władz publicznych w proces tworzenia i rozwoju klastrów, z zamiarem uzyskania okrelonych społeczno-ekonomicznych korzyci.
To aktywne zaangaowanie władz publicznych w proces klastrowy pod postaci polityki klastrowej mo na rozpatrywa pod rónymi wzgl dami. Pierwszym z nich jest poziom agregacji. Polityka oparta na klastrach moe by prowadzona na trzech szczeblach: krajowym (mega-level cluster policy), regionalnym
(meso-level cluster policy), a take na poziomie przedsi biorstw (micro-level
cluster policy). Oprócz tych trzech poziomów, kształtuj c polityk klastrow,
naley uwzgl dnia równie mi dzynarodowy wymiar klastrów. Dokładne rozrónienie obszarów stosowania polityki jest trudne do wykonania, gdy granice
pomi dzy nimi s cz sto nieostre i si zacieraj. Wynika to z faktu, e z jednej
strony polityka klastrowa skierowana jest na uczynienie klastrów bardziej konkurencyjnymi przez popraw warunków ich funkcjonowania, z drugiej za, jako
polityka bazuj ca na sieciach wzajemnych powiza , ma na celu pobudzanie
współpracy pomi dzy firmami. Realizacja tej polityki odbywa si zatem w jakim stopniu w obr bie kadego z wyrónionych obszarów15.
Nast pna rónica dotyczy zakresu stosowanej polityki pa stwa wobec klastrów. Niekiedy oddziałuje si ogólnie na warunki kształtujce rodowisko biznesowe, podczas gdy w innych wypadkach polityka jest cile ukierunkowana na
klastry (cluster-specific). Polityka cile zorientowana na klastry dy do pobudzenia ich naturalnych mo liwoci (capabilities) rozwoju i zach ca je do osigania coraz wyszego stadium dojrzałoci. Ponadto w wielu krajach UE (w tym
take w Polsce)16 polityka klastrowa nie jest jasno i precyzyjnie nazywana, ale
mieci si ona w takich kategoriach, jak polityka przemysłowa (w tym małych
i rednich przedsi biorstw), polityka regionalna, polityka innowacyjna oraz polityka z zakresu bada i rozwoju17. Ich wpływ na powstawanie klastrów oraz ich
15
Cluster Policies Thematic Report, European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2003, s. 10.
16
W Polsce jak na razie nie jest prowadzona adna odrbna polityka w zakresie rozwoju klastrów, nie ma te osobnego dokumentu rzdowego, który mówiłby o polityce klastrowej wprost.
Traktuje si j jako cz  polityki innowacyjnej; zob. Polska polityka klastrowa i udział Polski
w Europejskim Aliansie Klastrów PRO INNO EUROPE, Ministerstwo Gospodarki, 2006,
http://www.mg.gov.pl; oraz C. Pilarska, Rola pastwa w procesie tworzenia i rozwoju struktur
klastrowych w Polsce [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, nr 39, s. 809 i 812.
17
W ramach tej polityki realizowane s tzw. inicjatywy klastrowe (cluster intiatives), które
definiuje si jako zorganizowane działania majce na celu przyspieszenie rozwoju oraz wzrost
konkurencyjno ci klastrów w regionie. Inicjatywy te obejmuj funkcjonujce wewntrz klastra
firmy, rzd oraz (lub) rodowisko naukowe (badawcze). Najcz ciej koncentruj si one na obszarach charakteryzujcych si intensywnym rozwojem technologicznym, takich jak: informatyka,
produkcja urzdze medycznych, biofarmacja, technologia produkcji czy te przemysł motoryzacyjny. Badania pokazuj, e inicjatywy klastrowe s finansowane głównie przez rzd (54%).
Przemysł zapewnia ich finansowanie w 18%, natomiast obie te grupy – w 25%. Rzd przyczynia
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funkcjonowanie stanowi wan cz  ogólnej polityki klastrowej, któr mona
byłoby okreli jako mieszan polityk klastrow (cluster policy mix)18. Badania
przeprowadzone w krajach UE wskazuj , e gdy polityka pa stwa skierowana
jest na wzmacnianie funkcjonowania tradycyjnych klastrów, to wówczas usytuowana jest blisko polityki przemysłowej lub rozwoju regionalnego, natomiast
jeli ma ona za zadanie pobudza powstawanie klastrów w przemysłach zaawansowanych technologii, wtedy bardziej zwizana jest z polityk obejmuj c sfer
nauki i techniki19.
Kolejna rónica dotyczy roli rzdu we wspieraniu klastrów. Wybór klastrów,
które maj  by obj te polityk wsparcia, moe by albo procesem oddolnym
(bottom-up process), jako efekt pobudzania i mobilizacji rodowisk biznesowych,
albo te decyzje te s podejmowane bezporednio przez rzd i maj odgórny
charakter (top-down decisions). Cz sto zdarza si , e wsparcie dla pojawiajcych si nowych klastrów w obszarze zaawansowanych technologii jest w wi kszym stopniu wynikiem strategicznych decyzji odgórnych, natomiast te, które powstaj w rezultacie naturalnego procesu rozwoju, bazuj na wsparciu oddolnym.
Polityka oparta na klastrach moe si take róni, jeli chodzi o stosowane
w jej obr bie metody. Władze publiczne mog wspiera klastry, stosujc metody
bezporednie (hands-on methods) w postaci bezporedniej ingerencji (np. znaczny wpływ na zarzdzanie klastrem lub wsparcie finansowe), albo te metody
poredniego oddziaływania (hands-off methods) w postaci działa zwizanych
z promocj , monitoringiem czy raportowaniem20.
Ukazane powyej rónice wiadcz o tym, e w rzeczywistoci gospodarczej
nie istnieje jeden powszechnie stosowany model polityki klastrowej. To sprawia,
e niewskazane jest definiowanie tej polityki sensu stricto i rozpatrywanie jej
w kategoriach jednolitego rozwizania. Naley j  raczej traktowa jako zestaw
rónych rodzajów polityki wspierania rozwoju tych regionalnych systemów organizacji przedsi biorstw.

3. Przesłanki prowadzenia polityki opartej na klastrach
Polityka oparta na klastrach motywowana jest najcz ciej tradycyjnymi ekonomicznymi argumentami zwizanymi z wyst powaniem niesprawnoci (bł si take w znacznym stopniu (32%) do powstania tych inicjatyw; O. Solvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels, The Cluster Initiative Greenbook, Stockholm 2003, s. 9, 10 oraz 15.
18
Innovation Clusters in Europe. A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support, DG Enterprise and Industry Report, European Communities, 2007, s. 17.
19
Cluster Policies Thematic Report, European Trend…, s. 3.
20
Innovation Clusters in Europe..., s. 17.
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dów) rynku (market failures). Ekonomici uwaaj, e prowadzanie interwencjonistycznej polityki przez pa stwo ma swoje uzasadnienie tylko wówczas, gdy
okrelone warunki zmniejszaj zdolno funkcjonowania procesu rynkowego
i uzyskania optymalnych wyników z perspektywy ogólnego dobrobytu. Zawodno mechanizmu rynkowego jest zatem tradycyjn przesłank prowadzenia polityki ekonomicznej. Do bł dów rynku utrudniajcych powstawanie i rozwój
klastrów mona zaliczy:
– bł dy koordynacji (coordination failures) – polegajce na tym, e indywidualne firmy, podejmuj c decyzje dotyczce umiejscowienia w klastrze, a w nim
decyzje inwestycyjne, s zorientowane wyłcznie na siebie, nie zwracajc uwagi
na inne uczestniczce w nim podmioty. W tym przypadku mog wyst powa
take sytuacje zwizane z „dylematem wi nia”, w których to indywidualne firmy s niech tne do podejmowania współpracy z innymi podmiotami, pomimo
istnienia potencjalnych korzyci, poniewa naraone s na pokus przechwytywania nadwyki z chwil jej powstania, co sprawia, e stawianie kooperacji na
pierwszym miejscu staje si zawodne. Moe równie wystpi taka sytuacja, e
firmy podejmujce decyzje o kooperacji nie s w stanie przej okrelonych zysków z powodu pojawiajcych si efektów zewn trznych w postaci spillover
skierowanych na innych uczestników gry rynkowej. W konsekwencji wyst puje
pewnego rodzaju niedoinwestowanie, powodujce zbyt małe zdolnoci do budowania kooperacji, łcznie z mo liwoci tworzenia sieci czy te budowania
wspólnych platform dla wzajemnych powiza z zewn trznymi podmiotami,
działajcymi zarówno na wewn trznym, jak i na wiatowym rynku;
– wyst powanie asymetrii informacji (information asymmetries) – nawet jeli
przyjmiemy, e dałoby si zarzdza wpływem własnych działa na inne podmioty, to i tak konieczno tworzenia wiedzy wymaga podj cia prawidłowych wspólnych decyzji, a te s rozproszone z uwagi na wielu uczestników klastra. Ponadto
indywidualne firmy cz sto cierpi z powodu braku informacji dotyczcych potencjalnych korzyci wynikajcych ze wzajemnej współpracy lub te maj zbyt małe
umiej tnoci, niezb dne do przechwytywania tych informacji;
– wyst powanie cieki zalenoci (path dependency) – podejmowane decyzje maj  wpływ nie tylko na sytuacj biec, ale równie na ciek rozwoju
klastra w przyszłoci21.
Zdaniem W. Normana i A. Venablesa, w sytuacji gdy polityka oparta na klastrach prowadzona jest jako reakcja na bł dy rynku, nie zmniejsza ona globalnego
dobrobytu22. Zgodnie z niektórymi hipotezami wolna konkurencja uwzgl dniajca
rozsdn polityk rzdu w zakresie wzmacniania klastrów prowadzi nawet do
21

Ch. Ketels, Clusters, Cluster Policy..., s. 21.
W. Norman, A. Venables, Industrial Clusters: Equilibrium, Welfare and Policy, „Economica” 2004, vol. 71, s. 555.
22
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lepszych wyników, nie powoduj c tym samym ich obnienia. Dotychczasowych
argumentów nie naley jednak rozpatrywa w postaci kategorycznego nakazu
prowadzenia konkretnej polityki interwencyjnej pa stwa, wyst puj  one raczej
w charakterze zalece w odniesieniu do prowadzenia bezporedniej polityki klastrowej. Jednake w przypadku zastosowania takiej polityki najlepszym rozwizaniem jest zawsze upatrywanie jej ródła w niesprawnociach rynku. Polityka
pa stwa w zakresie klastrów moe polega na dotowaniu tych rodzajów działalnoci, które s niewystarczaj ce ze wzgl du na wyst powanie niedoskonałoci
rynku. Taka polityka moe np. ułatwia porozumiewanie si uczestników klastra
i sta si platform dla wspólnych działa , co pozwoli przezwyci y bł dy
koordynacji i asymetrii informacji23.
Zakłada si , e polityka oparta na klastrach moe zapewni lepsz równowag pomi dzy osiganymi efektami a niesprawnociami rynku, ale ostateczne
wyniki zale w duej mierze od specyfiki i charakteru uytych narz dzi. Praktyka pokazuje, e pomimo podj tych stara , działania ukierunkowane na bł dy
rynku nigdy nie s idealne. Wynika to z faktu, e na osigni te rezultaty maj 
wpływ take bł dy popełniane przez rzd przy stosowaniu okrelonej polityki
(wynikaj ce np. z braku dostatecznej wiedzy z zakresu podejmowanej interwencji, nieumiej tnoci prowadzenia bod cowo-neutralnego finansowania lub podatnoci na polityczne naciski), które mog przynosi niepodane efekty i tworzy uboczne koszty przewyszaj ce uzyskane korzyci24.
Ponadto gospodarka moe działa niesprawnie, poniewa rzd nie jest
w stanie dostarcza wystarczajcej iloci dóbr publicznych w kluczowych dziedzinach, takich jak nauka, podstawowa edukacja, odpowiednie regulacje lub te
system prawny. Naley take wzi pod uwag fakt, e zarówno rzd, jak i inne
instytucje publiczne nie zawsze działaj efektywnie i bezstronnie. Uzasadnienie
dla interwencji pa stwa ma sens tylko wówczas, gdy przyjmiemy, e w niektórych obszarach władze publiczne b d działały lepiej i skuteczniej ni rynek.
Przy takim porównaniu nale y jednak uwzgl dni nie tylko koszty administracyjne, ale take ryzyko, e publiczne zaanga owanie mo e pozostawa pod
wpływem okre lonych interesów, które mog prowadzi  do zniekształcenia
i wypaczenia zachowa podmiotów prywatnych i utrwala je w długim okresie.
W sytuacji gdy korzyci wynikaj ce z realizacji polityki pa stwa skoncentrowane s na ograniczonej grupie podmiotów, to relatywnie prosto jest organizowa
działania i wywiera naciski na rzdzie w celu uzyskania dla siebie korzystnych
rozwiza .
Bł dy polityki rzdu mog by take popełniane na etapie stosowania tradycyjnych subsydiów wspieraj cych indywidualne firmy działaj ce wewntrz kla23
24

Ch. Ketels, Clusters, Cluster Policy..., s. 21.
Ibidem, s. 22.
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stra. Wspieranie działalnoci firm za pomoc rónego rodzaju subsydiów było
znane od dawna, gdy stosowano je w ramach polityki przemysłowej. Z czasem
jednak działania te zostały w znaczny sposób ograniczone do tymczasowego
wsparcia nowo rozwijajcych si gał zi przemysłu lub tych, które stwarzały
mo liwoci przeprowadzenia restrukturyzacji. Takie wsparcie pomimo wyznaczenia okrelonych ram czasowych było jednak w wielu krajach przedłuane
i cz sto wyst powało pod inn nazw, np. w postaci wsparcia regionalnego. Dodatkowo zaobserwowano, e polityka wspierania bada i rozwoju przez bezporednie subsydia, jak równie bod ce w postaci podatków porednich, jest
w duym stopniu obarczona moliwoci popełnienia bł dów i cz sto jest nieefektywna, szczególnie gdy działania te ukierunkowane s na małe i rednie
przedsi biorstwa. Zagroenia wyst powania nieefektywnoci po stronie polityki
pa stwa pojawiaj si take w obszarze zawierania kontraktów i problemów
agencji, które s cile powizane z asymetri informacji. W tych przypadkach
działania mog by ukierunkowane na niewłaciwe podmioty lub mog wpływa negatywnie na ich zachowania. Nast pnie agenci koryguj  te zachowania
w taki sposób, aby mogły uzyska wsparcie25.
Pomimo e polityka klastrowa nie jest odporna na takie ryzyko, to jednak
postrzegana jest przez wielu jako remedium na wyst powanie bł dów w tzw.
starej polityce przemysłowej, jeli tylko koncentruje si ona na budowaniu powiza i odpowiedniego wsparcia szerszych grup podmiotów. Za zastosowaniem
polityki klastrowej przemawia take ch  przezwyci enia sztywnoci instytucjonalnej, np. uniwersytetów czy instytutów badawczych – udzielona pomoc
mo e w tym przypadku doprowadzi m.in. do zwi kszenia mobilnoci pracowników.
Z drugiej strony istnieje ryzyko, e polityka klastrowa jest podatna na wpływy rónych grup interesów, wyst puj cych w okrelonych regionach lub sektorach. W rzeczywistoci gospodarczej s przykłady wiadczce o tym, e zastosowane wsparcie wpływało bardziej na spot gowanie popełnianych bł dów, ni
prowadziło do rzeczywistej ich eliminacji. Jest te wiele przykładów na to, e
próby tworzenia nowych klastrów od podstaw przez władze publiczne s ródłem wypacze i w konsekwencji prowadz do wyszych kosztów. Przykładowo
S.A. Rosenfeld zauwaa, e polityka klastrowa ma naturaln tendencj do pobudzania zbytniej i nadmiernie wraliwej specjalizacji w regionach26. Powszechnie
popełniane przez władze publiczne bł dy polegaj  take na promowaniu klastrów wysokich technologii, podczas gdy w danym regionie nie ma wystarczaj cych wst pnych warunków do odniesienia sukcesu. Wydaje si , e twórcy
25

Ibidem, s. 50.
S.A. Rosenfeld, Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development,
„European Planning Studies” 1997, vol. 5, nr 1, s. 21.
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polityki s cz sto nadmiernie skoncentrowani na wspieraniu sektorów zaawansowanych technologii, wybierajc głównie klastry informatyczne, technologii
medycznych lub biotechnologiczne. Jest to pozytywne zjawisko, jednake wi ksz uwag naleałoby zwróci na działalno usługow. Klastry zajmujce si
takimi usługami, jak: budowlane, transportowe, logistyczne, finansowe, turystyczne czy te rozrywkowe, znajduj si wród duych struktur klastrowych
w Europie, ale jak pokazuje praktyka, s one, niestety, zazwyczaj w znacznie
mniejszym stopniu wspierane w ramach specjalnej polityki klastrowej, a to włanie one mog mie podstawowe znaczenie dla zrównowaonego rozwoju europejskich regionów27.
Bł dy popełniane przez rzd w trakcie stosowania polityki klastrowej mog
polega równie na wiadczeniu pomocy w realizowaniu idei klastrów bazujcych na nauce i innowacjach, podczas gdy głównym problemem w danym regionie jest wyst powanie słaboci powiza pomi dzy podmiotami działajcymi
na rynku. Dlatego te warto podkreli wag działa maj cych na celu zmniejszenie ryzyka towarzyszcego prowadzeniu polityki przez władze publiczne, aby
nie zostały one ukierunkowane na tzw. złe klastry28.
Podsumowujc, mona stwierdzi, e władze publiczne, angaujc si w rozwój klastrów za pomoc odpowiedniej polityki i wyboru właciwych narz dzi do
jej realizacji, musz wystrzega si popełniania wyej wymienionych bł dów,
gdy w przeciwnym razie koszty publicznych zach t mog przewaa osigni te
korzyci, w wyniku drenowania zasobów z innych obszarów polityki.
Oprócz ogólnych przesłanek prowadzenia polityki klastrowej, wynikajcych
z niesprawnoci rynku oraz bł dów popełnianych przez rzd na etapie jej realizacji, mona wyróni take motywy bardziej szczegółowe, tj. zwizane z konkretnymi barierami rozwoju klastrów wyst pujcymi w gospodarce. Do barier
tych naley zaliczy:
– niektóre regulacje rzdowe, utrudniajce lub ograniczaj ce konkurencyjno klastrów,
– zbyt mały stopie dostrzegania i wykorzystywania przez małe i rednie
przedsi biorstwa okazji do współpracy z innymi firmami, które dzi ki kooperacji mogłyby zwi kszy proces interaktywnego uczenia si ,
– trudnoci w uzyskaniu dost pu do strategicznej wiedzy przez firmy, szczególnie z sektora małych i rednich przedsi biorstw, gdy na ogół działaj  one
w izolacji,

27

Innovation Clusters in Europe..., s. 21.
P. Boekholt, B. Thuriaux, Public Policies to Facilitate Clusters: Background, Rationale and
Policy Practices in International Perspective [w:] Boosting Innovation: The Cluster Approach,
OECD, Paris 1999, s. 389.
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– brak wykorzystania przez firmy dowiadcze i umiej tnoci dostawców,
pomimo e nie s one wystarczaj co wyposaone w wiedz z zakresu funkcjonowania rynku,
– brak zidentyfikowanej tosamoci istniejcych klastrów oraz dobrego rozpoznania potencjału, jakim dysponuj ,
– brak kluczowych elementów w funkcjonujcych klastrach, które zwi kszyłyby efekty synergiczne29.
Kady z wymienionych obszarów stanowi pewien system wymagaj cy podj cia rónych inicjatyw przez władze publiczne, słucych rozwizaniu istniejcych problemów. W ramach polityki klastrowej mona rozpoznawa wyst puj ce bł dy rynkowe oraz bariery rozwoju klastrów i przeciwstawia si im
poprzez konkretne działania za pomoc okrelonych rodków.
W tabeli 1 ukazano przesłanki uzasadniaj ce podj cie odpowiednich działa
przez władze publiczne w zakresie polityki klastrowej oraz stosowane w jej ramach narz dzia.
Tabela 1. Przesłanki, obszary działania oraz instrumenty stosowane w polityce opartej
na klastrach
Przesłanki stosowania
polityki opartej na
klastrach

Obszary działania władz
publicznych w ramach
polityki pa stwa zorientowanej
na rozwój klastrów

Instrumenty słuce do realizacji
polityki opartej na klastrach

Brak odpowiedniej
identyfikacji i rozpoznania klastrów

– identyfikacja klastrów

– rejestrowanie (mapowanie)
i monitorowanie działalno ci istniejcych klastrów,
– promowanie klastrów w regionie,
– ukazywanie kompetencji członków klastra zarówno wewntrz,
jak i w rodowisku zewntrznym

Przepisy wprowadzone przez rzd
hamujce procesy
innowacyjne i ograniczajce wzrost
konkurencyjno ci

– organizowanie specjalnych
forów majcych na celu identyfikacj wskich gardeł wystpujcych w zakresie regulacji oraz podjcie działa
majcych na celu ich likwidacj

– platformy (fora) wymiany informacji, wiedzy wewntrz klastra oraz pomidzy klastrami,
– reforma systemu podatkowego,
– reformy w zakresie regulacji
dotyczcych rynku pracy, funkcjonowania przedsibiorstw
oraz rynków finansowych

Ibidem, s. 385. Bariery rozwoju klastrów omawia take S.A. Rosenfeld w: Creating Smart
Systems – A Guide to Cluster Strategies in Less Favoured Regions, Regional Technology Strategies Carrabo, North Carolina 2002, s. 9–10, http://www. rtsinc.org.
29
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cd. tabeli 1
Przesłanki stosowania
polityki opartej na
klastrach

Obszary działania władz
publicznych w ramach
polityki pa stwa zorientowanej
na rozwój klastrów

Firmy nie wykorzystuj w odpowiednim
stopniu pojawiajcych si okazji
współpracy z innymi
firmami

– zachcanie i ułatwianie powiza sieciowych pomidzy firmami,
– nabywanie innowacyjnych produktów poprzez współprac
w zakresie składania wspólnych ofert producentom

– programy sieciowe,
– programy szkoleniowe

Firmy, szczególnie
z sektora małych
i rednich przedsibiorstw, nie mog
uzyska dostpu do
wiedzy o strategicznym znaczeniu

– udzielanie pomocy klastrom
w dostpie do informacji,
– organizowanie debat poruszajcych strategiczne kwestie dotyczce klastrów

– tworzenie specjalistycznych centrów technologicznych i informacyjnych,
– tworzenie instytucji zajmujcych
si badaniem okazji rynkowych
oraz prognozowaniem zmian zachodzcych na rynku

Instrumenty słuce do realizacji
polityki opartej na klastrach

Firmy nie wykorzy– podejmowanie działa w zakre- – zakładanie specjalistycznych
stuj do wiadcze ,
sie zwikszania współpracy
centrów badawczych i technoloumiejtno ci i zdobyz jednostkami B+R i ułatwianie
gicznych,
tej wiedzy dostawców
klastrom dostpu do tych jed– subsydiowanie sfery B+R i stonostek
sowanie ułatwie w zakresie
przepływu technologii
Brak kluczowych
elementów (ogniw)
w klastrze



– przyciganie nowych firm do
klastrów oraz wspieranie ich
rozwoju,
– zachcanie do współpracy
w klastrach znaczcych jednostek naukowo-badawczych

– ukierunkowanie na napływ bezpo rednich inwestycji zagranicznych,
– wspieranie rozpoczcia działalno ci gospodarczej przez nowe
firmy w klastrach

ródło: P. Boekholt, B. Thuriaux, op. cit., s. 387.

W oparciu o przedstawione powyej przesłanki oraz wykorzystuj c wskazane instrumenty, władze publiczne maj  moliwo aktywnego oddziaływania na
proces tworzenia i rozwoju klastrów. Wi kszo krajów Unii Europejskiej prowadzi obecnie aktywne działania w zakresie rozwoju i wdraania polityki opartej na klastrach. Róni si ona jednak pod wzgl dem przyj tych celów oraz stosowanych metod.
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4. Rodzaje polityki opartej na klastrach
Na obszarze Unii Europejskiej wyst puje wiele modeli polityki klastrowej,
podlegajcych rónym klasyfikacjom. Szczególn uwag warto jednak zwróci
na dwa z nich, a mianowicie te, które obejmuj stosunkowo szeroki zakres stosowanej polityki. Pierwszy – opracowany na zamówienie holenderskiego Ministerstwa Gospodarki – zawiera cztery rodzaje polityki, z których kady ma na
30
celu wspieranie rozwoju klastrów . W klasyfikacji tej wyróniono:
– polityk nastawion na tworzenie przewagi konkurencyjnej w zakresie
pewnych sektorów lub ła cucha wartoci. Ten model polityki ma na celu przede
wszystkim rozpoznanie tych klastrów, które s wane i kluczowe (pod wzgl dem
liczby firm, wielkoci zatrudnienia, uwarunkowa historycznych) dla rozwoju
danego kraju. Jego realizacja, polegaj ca na zapewnieniu korzystnych warunków w konkretnym miejscu, ma doprowadzi do utrzymania lub rozwoju pozycji konkurencyjnej. Przykładem krajów europejskich prowadzcych tego typu
polityk s przede wszystkim Dania i Finlandia. Podejcie oparte na uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej widoczne jest take w przemysłowo-innowacyjnej
polityce Holandii;
– polityk ukierunkowan na podnoszenie konkurencyjnoci sektora małych
i rednich przedsi biorstw. Brak zdolnoci małych firm do innowacji i uczenia
si wraz z innymi podmiotami wymaga podj cia działa ze strony władz publicznych, które doprowadz do wzrostu interakcji tego sektora z zewn trznymi
orodkami wiedzy, a take z innymi firmami. Programy sieciowe zaprojektowane w celu realizacji tych zamierze niekoniecznie s osadzone w polityce klastrowej, jeli sieci nie dotycz konkretnych elementów ła cucha wartoci;
– polityk rozwoju regionalnego, której celem jest podniesienie atrakcyjnoci poszczególnych regionów oraz zwi kszenie osiganych przez nie wyników
ekonomicznych. Wiele agencji rozwoju, poredników i urz dników pa stwowych działaj cych na szczeblu regionalnym realizuje takie włanie podej cie.
Niektóre regiony, prowadzc aktywn polityk klastrow, wykorzystuj  szeroki
zestaw instrumentów polityki pa stwa, takich jak: stymulowanie napływu inwestycji, rozwój ła cucha dostaw, rozwój sieci małych i rednich przedsi biorstw
oraz wspieranie nowych technologii;
– polityk polegajc na skoncentrowaniu działa majcych na celu zintensyfikowanie współpracy pomi dzy przemysłem a rodowiskiem naukowo-badawczym, szczególnie w zakresie aktywizacji firm działajcych w sektorach za30
Overview of Cluster Policies in International Perspective. A Report for the Dutch Ministry
of Economic Affairs, Final Report, 1999; cyt. za K. Przybylska, Polityka ekonomiczna w zakresie
rozwoju klastrów [w:] Pastwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane problemy, PTE,
Kraków 2008, s. 137; oraz P. Boekholt, B. Thuriaux, op. cit., s. 386–388.
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awansowanych technologii. Pomimo i wi kszo krajów podejmuje wysiłki
zmierzajce do wzrostu powiza pomi dzy sektorem przemysłu a rodowiskami badawczymi, to jednak bazuj  one cz sto na nieklastrowych powizaniach,
chocia istnieje potencjał do stymulowania rozwoju powiza sieciowych na
linii badania – przemysł. Aby zwi kszy stopie interakcji pomi dzy przemysłem
i instytucjami badawczymi, niezb dna jest jednak zmiana orientacji w kierunku
wi kszego praktycznego zastosowania osigni tych rezultatów bada . Podejcie
to stosuje si w skoncentrowanych geograficznie regionach (np. aglomeracjach
miejskich), by uruchomi potencjał ekonomiczny, dzi ki któremu pojawi si
nowe technologie. Przyjmuje si , e firmy specjalizuj ce si w tworzeniu nowych technologii b d rozwija si szybciej, jeli tylko b d dzieliły si komplementarnymi zasobami z innymi firmami i orodkami badawczymi. Działania
władz publicznych powinny by zatem ukierunkowane na tworzenie masy krytycznej (odpowiedniej liczby firm) w nowo powstajcych obszarach technologicznych poprzez przyciganie jednostek badawczych i znajdowanie duych inwestorów ze sfery B+R, a take firm bazujcych na nowych technologiach.
Ostatnie inicjatywy podj te w Niemczech zach caj centra kompetencyjne do
skierowania pomocy do niewielkich regionów, które zyskały miano wiatowej
klasy technopolii. Austria i Holandia mog by równie usytuowane w tej kategorii, chocia pewna liczba regionalnych inicjatyw klastrowych w przypadku
tych krajów umiejscawia je take w drugim opisywanym modelu. Równie
w Szwecji podejmowane s działania majce na celu zwi kszenie powiza pomi dzy badaniami a przemysłem31.
Druga z klasyfikacji, przyj ta z kolei przez IKED (International Organisation
for Knowledge Economy and Enterprise Development) – mi dzynarodow organizacj maj c na celu budowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwoju
przedsi biorstw, obejmuje 5 rónych modeli mieszczcych si w kategorii polityki klastrowej. Kady z nich, odpowiednio uyty, mo e przyspieszy rozwój
procesu klastrowego. Do modeli tych zalicza si : 1) polityk brokersk, 2) popytowy wymiar polityki, 3) szkolenia, 4) polityk opart na promocji mi dzynarodowych powiza oraz 5) model zarysowuj cy ramy polityki32.
W wypadku pierwszego modelu – polityki brokerskiej (broker policies) –
zakłada si , e odniesienie sukcesu w procesie klastrowym w znacznym stopniu
zaley od charakteru i rodzaju zaangaowania wszystkich bezporednich udziałowców. Działania władz publicznych w ramach tego modelu polityki skoncentrowane s przede wszystkim na budowaniu ram dialogu i współpracy pomi dzy
firmami, jak równie mi dzy firmami i odpowiednimi instytucjami sektora pu-

31
32

Ibidem, s. 388.
T. Andersson, S.S. Serger, J. Sorvik, E.W. Hansson, op. cit., s. 53.
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blicznego (na poziomie lokalnym i regionalnym), a take organizacjami pozarzdowymi.
Polityka brokerska mo e by prowadzona za porednictwem rónych instrumentów. Na przykład jednym z nich jest systematyczne rejestrowanie umiej tnoci w celu stworzenia systemu kompetencji (competence system), który moe słuy jako narz dzie dla twórców polityki lub animatorów (doradców)
klastrowych, co moe przyczyni si do przyspieszenia rozwoju poszczególnych
regionów. System kompetencji moe take pomóc w tworzeniu i rozprzestrzenianiu si udoskonalonej wiedzy, kluczowych kompetencji za porednictwem
uczestników klastrów na poziomie regionalnym i tym samym sprzyja rozwojowi sieci.
Lokalne i regionalne władze zazwyczaj dostrzegaj  potrzeb zwi kszenia
roli polityki brokerskiej. Duo ułatwie w funkcjonowaniu klastrów jest wprowadzanych za pomoc  odpowiednich zapisów prawnych dotyczcych np. nieruchomo ci, podniesienia atrakcyjnoci gospodarki mieszkaniowej lub te 
w zakresie innych lokalnych usprawnie . Przykładowo w Wielkiej Brytanii rzd
stworzył specjalny fundusz słucy wspieraniu klastrów zarzdzany przez regionalne agencje rozwoju. We Francji rzd promuje i finansuje tworzenie lokalnych
systemów maj cych na celu wzrost wydajnoci (local productive systems).
Z kolei w Szwecji uruchomiono program VINNOVA, jako inicjatyw klastrow
maj c na celu wprowadzenie nowych rozwiza w zakresie szerszego podej cia
do polityki regionalnej. W ramach tego programu podejmowane s wysiłki na
rzecz zwi kszenia konkurencji, poprzez rywalizacj ponadregionaln. Podobne
programy funkcjonuj take w Niemczech (BioRegio, EXIST, InnoRegio).
Wspieraj  one tylko te regiony, które charakteryzuj si rzeczywistym wzrostem,
innowacyjnoci i potencjałem z zakresu know-how, chocia jedn z istotnych
przesłanek do ich wprowadzenia była ch  unikni cia sytuacji, w której regiony
b d sztucznie tworzy klastry jedynie w tych w dziedzinach, które s w danym
momencie modne33.
Drugi wymieniony model, tj. popytowy wymiar (strona) polityki (demand
side policies), opiera si z kolei na załoeniu, e siła klastrów wynika z ich zdolnoci do zgrupowania zasobów i wysiłków podejmowanych w kierunku osigania coraz to wi kszej efektywnoci rynkowej. Podczas gdy przedsi biorcy cz sto
koncentruj swoje działania na identyfikacji popytu, który jest bardzo wanym
elementem rozwoju firm, twórcy polityki uznaj, e w tym obszarze mog niewiele uczyni i ograniczaj si jedynie do opracowywania dost pnych informacji
i danych o rynku, ewentualnie o istniejcych technologiach. Jednake na popytowy wymiar polityki mo na spojrze z innego punktu widzenia, a mianowicie
uwzgl dniaj c dost pne narz dzie polityki publicznej w postaci zamówie
33

Ibidem, s. 55.
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publicznych. Właciwie uyte zamówienia publiczne maj  silny potencjał do
rozwoju i wzmocnienia klastrów, szczególnie gdy s realizowane w dłuszym
okresie. Chocia strategie zamówie publicznych s obecnie regulowane przez
mi dzynarodowe umowy handlowe i przez inne krajowe lub ponadnarodowe
przepisy, jak ma to miejsce np. w Unii Europejskiej, to jednak ich potencjalny
wpływ na przyspieszenie rozwoju klastrów wci pozostaje bardzo duy34.
Istnieje wiele przykładów wskazuj cych na to, e zamówienia publiczne odgrywaj  wan rol w zach caniu do podejmowania nowych form współpracy
i przyczyniaj si do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Na przykład
w krajach skandynawskich strategie zamówie publicznych wyst puj w takich
obszarach, jak zdrowie, transport czy telekomunikacja. Strategie te przyczyniły
si m.in. do rozwoju takich firm, jak Nokia i Ericsson, stymuluj c wczesny rozwój technologii w zakresie telefonii komórkowej prze te firmy35.
Innym przykładem stosowania strategii o charakterze popytowym jest „Europejski program ramowy” w obszarze wspólnych europejskich bada . Słuy on
kształtowaniu nowych wzajemnych powiza pomi dzy rónymi dyscyplinami
i sektorami i wyra nie przekracza narodowe granice krajów Unii Europejskiej.
Polityka pa stwa zorientowana na realizacj trzeciego z wymienionych modeli, nazywanego szkoleniowym (training), ma z kolei na celu zwi kszenie
umiej tnoci i kompetencji, które s najbardziej istotne z punktu widzenia efektywnoci klasteringu, szczególnie wród małych i rednich przedsi biorstw.
Oprócz pełnienia roli katalizatora, przyspieszaj cego rozwój powiza sieciowych pomi dzy firmami, procesy klastrowe mog równie wzmacnia zach ty
dla małych i rednich firm poprzez podwyszanie wewn trznych kompetencji.
Wyst powanie asymetrii informacji oraz ogranicze w dost pnoci do kredytów
dla małych i rednich firm, połczonych ze wzrostem niepodzielnoci kompetencji, a take brak wystarczajcej liczby szkół wyszych oraz innych publicznych lub prywatnych instytucji szkoleniowych wiadczcych usługi edukacyjne
dopasowane do potrzeb małych i rednich firm, sprawia, e przynaleno do
klastra moe sta si sposobem na przezwyci enie tych ogranicze .
Wanym obszarem polityki klastrowej jest take promocja mi dzynarodowych powiza (promotion of international linkages), stanowica czwarty z kolei model polityki klastrowej. W istocie nie jest to nowy model polityki, gdy
w pewnym sensie mona go uzna za rozszerzenie tradycyjnych instrumentów
stosowanych w polityce przemysłowej. Wyeliminowanie barier handlowych połczone z szybkim rozwojem systemu transportu i komunikacji oraz z harmoni34
C. Edquist, L. Hommen, L. Tsipouri, Public Technology Procurement and Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston 2000, s. 284 i 309.
35
M. Rolfstam, Public Technology Procurement as a Demand-side Innovation. Policy Instrument – An Overview Recent Literature and Events, Division of Innovation, Departament of Disign
Sciences, Laund Institute of Technology, Sweden 2005, s. 2.
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zacj regulacji rynkowych w znacznym stopniu udoskonaliło warunki przepływu
czynników produkcji, wzbogaciło te specjalizacj w ramach ła cucha wartoci
ponad narodowymi granicami.
Ten obserwowany w gospodarce wiatowej post p był jednak nierównomierny i w niektórych obszarach uzyskano mniejsze od spodziewanych korzyci. Jednym z wyra nych przykładów s bł dy popełnione na płaszczy nie tworzenia konsekwentnych zasad dotyczcych ochrony intelektualnej własnoci.
Mimo e zasi g mi dzynarodowych przepływów wiedzy został ogromnie rozszerzony, to jednak nie wypracowano dotychczas dostatecznie dobrych zasad
handlu aktywami niematerialnymi i w tym wzgl dzie istnieje bardzo ostra konkurencja w budowaniu warunków niezb dnych do osigania korzyci, połczonych z pojawieniem si nowych okazji (szans).
Szczególnie wane dla transferu umiej tnoci i technologii s długoterminowe inwestycje podejmowane przez małe i rednie przedsi biorstwa, jak te
zakładanie nowych firm za granic lub sprawowanie kontroli nad ju istniejcymi
zagranicznymi firmami, w postaci bezporednich inwestycji zagranicznych. Napływajce do danego kraju BIZ umoliwiaj pobudzenie wzrostu gospodarczego
dzi ki relatywnie wi kszej efektywnoci firm z kapitałem zagranicznym. Inwestycje te wzmacniaj take pozycj konkurencyjn firm krajowych poprzez włczenie ich w proces mi dzynarodowej specjalizacji, w wyniku uzyskania lepszego
dost pu do zagranicznych rynków i tanich zasobów, przystosowania produktów
do wymaga szerokiego grona klientów oraz standaryzacji produkcji. Ponadto
napływ BIZ wzmacnia take krajow konkurencj , podnosi wyrafinowanie kupuj cych i obejmuje efekty przenikania transferowanych technologii, działa
operacyjnych oraz umiej tnoci innych ni dost pne lokalnie36.
Korzyci towarzyszce napływowi BIZ sprawiaj, e wyst puje take tendencja w kierunku intensyfikacji konkurencji pomi dzy krajami i regionami
w celu przycigania BIZ. Inicjatywy klastrowe podejmowane przez władze publiczne stanowi coraz cz ciej sposób na przycigni cie do kraju BIZ, które traktuj jako priorytetowy instrument wzmacniania rodzimych zasobów, gdy ich
podstaw stanowi b d nowoczesne technologie i umiej tnoci. Działania w zakresie wzmacniania przewagi lokalizacyjnej obejmuj  rozprzestrzenianie technologii i współprac , któr mog oferowa istniejce klastry, cz sto z zamiarem
podania za inwestorem zagranicznym, wierzc, e dysponuje on aktywami
komplementarnymi w stosunku do lokalnych moliwoci.
Poza polityk przycigania BIZ, istotne znaczenie ma równie promocja
mi dzynarodowych powiza , szczególnie przez wsparcie firm, które dopiero
rozpoczynaj  działalno i które nie maj jeszcze zdolnoci, aby samodzielnie
36

Szczegółowe omówienie wpływu bezpo rednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie
przewagi konkurencyjnej kraju goszczcego (host country) znajduje si w World Investment Report, UNCTAD, 1999, s. 235.
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bez takiej pomocy wej  na szersze rynki. Przykładem takich działa moe by
promocja eksportu, rozwój sieci, wspieranie prac zwizanych z organizowaniem
mi dzynarodowych wystaw handlowych, sponsorowanie ze rodków publicznych wspólnych marek i kampanii reklamowych.
Ostatnim modelem zawartym w prezentowanej klasyfikacji s rozszerzone
warunki ramowe (broader framework conditions). Jednym z czynników decydujcych o sukcesie klastrów jest zapewnienie odpowiednich warunków ramowych. Istotne znaczenie w tym wzgl dzie maj  przede wszystkim takie kryteria,
jak: stabilizacja makroekonomiczna, sprawnie funkcjonuj ce rynki dóbr i usług,
rynek pracy oraz rynek finansowy, system edukacji, odpowiednia infrastruktura
fizyczna, instytucjonalna i prawna, łcznie z systemem rzdowym, który jest
zdolny do stworzenia skutecznych i konsekwentnych zasad sprzyjajcych rozwojowi innowacji. Wany jest take wyst puj cy w danym kraju poziom kapitału społecznego oraz zachowania uczestników gry rynkowej, gdy czynniki te
maj  istotny wpływ na stopie wzajemnego zaufania partnerów zawierajcych
transakcje. Mona przyj , e kształtowanie powyszych czynników odbywa si
poza zasi giem procesu klastrowego i polityki klastrowej.
Zdaniem niektórych ekonomistów polityka klastrowa mo e by rozpatrywana łcznie jako zasady (ramy) tych dziedzin polityki, których celem jest np. infrastruktura i warunki instytucjonalne, czyli zasadniczych z punktu widzenia
funkcjonowania klastrów. Według nich polityka klastrowa powinna by definiowana w bardzo szerokim sensie i powinny by do niej włczone wszystkie dziedziny polityki, które maj  jakikolwiek wpływ na klastry. Nie wszyscy jednak
zgadzaj  si z takim podej ciem, uwaajc, e w przestrzeni gospodarczej wi kszo elementów jest powizanych ze sob w taki czy inny sposób, a wi c tak
zdefiniowany model polityki staje si całkowicie niepraktyczny. Przykładowo
C. Nauwelaers uwaa, e jedynym instrumentem, który mona całkowicie zakwalifikowa jako element konkretnej polityki klastrowej, jest udzielanie wsparcia dla rozwoju platform klastrowych oraz animatorów (doradców), którzy zwykle s motywowani czasowo i w okrelonym zakresie37.
Ponadto polityk klastrow ogranicza w pewnym sensie to, e pomimo i
obejmuje ona niektóre ogólne warunki funkcjonowania gospodarki, to włcza
si w jej zakres take te działania, które s podejmowane z zamiarem wyłcznego oddziaływania na proces klastrowy. Brak odpowiedniej infrastruktury fizycznej lub prawnej, słabo szkolnictwa lub warunków sprzyjajcych długotrwałemu procesowi uczenia si , odosobnienie niektórych regionów – to przykłady
obszarów, które maj  duy wpływ na warunki klasteringu.
37
C. Nauwelaers, Innovative Hot Spots in Europe: Policies to Promote Trans-Border Clusters
of Creative Activity, Background Paper on Cluster Policies, European Commission, European
Trend Chart on Innovation, Luxembourg 2003, http://www.trendchart.cordis.lu/Reports/Documents/TCW14_policy_background_paper.pdf.
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W wypadku zatem modelu okrelajcego rozszerzone warunki ramowe dla
stosowanej polityki niezmiernie wana jest odpowied na pytanie, w jaki sposób
powinno si rozszerzy system sprawowania władzy, aby była ona zdolna koordynowa rodki w ramach szerokiego spektrum przyległych do polityki klastrowej obszarów, w celu kształtowania bardziej konsekwentnych i kompleksowych
warunków do dynamicznego rozwoju klastrów.

5. Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach
Unii Europejskiej
Zaprezentowane modele polityki klastrowej wdraane s w Unii Europejskiej bd to na szczeblu krajowym, bd te regionalnym, jako cz  narodowej
polityki b dcej odpowiedzi na załoenia strategii lizbo skiej. Pomimo e
zgodnie z realizowanymi w pa stwach Unii Europejskiej krajowymi programami reform (national reform programmes) kraje takie, jak: Belgia, Czechy, Finlandia, Niemcy, Grecja, W gry, Włochy, Litwa, Polska, Portugalia i Hiszpania
przewiduj w przyszłoci wzmacnianie klastrów zarówno przez prowadzenie
cile okrelonej polityki klastrowej, jak i przez kombinacj działa rozwojowych zgodnie z innymi rodzajami polityki, jak na razie niewiele z tych pa stw
ma wyra nie zdeklarowan polityk klastrow realizowan na szczeblu krajowym. Do krajów tych sporód członków „pi tnastki” Unii Europejskiej nale
jedynie Francja i Luksemburg, natomiast sporód nowo przyj tych do Unii
pa stw – Litwa, Łotwa oraz Słowenia (tabela 2).
Tabela 2. Polityka oparta na klastrach w krajach Unii Europejskiej z uwzgl dnieniem
szczebla agregacji
Polityka klastrowa
realizowana
na szczeblu krajowym (national
cluster policies)
Francja, Luksemburg
Litwa, Łotwa,
Słowenia



Polityka klastrowa
realizowana na
szczeblu regionalnym
(regional cluste
policies)
Belgia, Hiszpania

–

Ramy polityki klastrowej
skonstruowane na szczeblu krajowym dla polityki regionalnej (national
frameworks for regional
cluster policies)

Brak ci le
okre lonej
polityki klastrowej

Austria, Finlandia,
Niemcy, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania

Dania, Grecja,
Irlandia, Holandia,
Portugalia

Wgry

Bułgaria, Czechy,
Estonia, Polska,
Rumunia, Słowacja

ródło: Cluster Policies Thematic Report…, s. 11.
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Badania pokazuj, e inicjatywy klastrowe w krajach Unii Europejskiej
przeprowadzane s przewanie w ramach polityki rozwoju regionalnego. Przykładem moe by Hiszpania, w której polityka klastrowa nie jest realizowana na
poziomie krajowym, niemniej bardzo aktywnie w tym zakresie działaj poszczególne regiony. Podobna sytuacja ma miejsce w Belgii, gdzie odpowiedzialno
za polityk innowacyjn spoczywa głównie na regionalnym poziomie i na tym
równie poziomie wdraana jest polityka klastrowa. W innych krajach rozwój
klastrów stanowi wany element takich dziedzin polityki, jak promocja współpracy w zakresie B+R i rozwoju regionalnego, lub te koncentruje si na małej
liczbie klastrów, jak ma to miejsce np. w Wielkiej Brytanii w przypadku klastrów biotechnologicznych lub w Luksemburgu w zakresie klastrów z brany IT.
Do krajów Unii Europejskiej, które nie maj  wyra nie zarysowanej polityki
klastrowej, nale m.in.: Dania, Grecja, Irlandia, Holandia, Portugalia oraz nowi
członkowie Wspólnoty – Bułgaria, Czechy, Estonia, Polska, Rumunia i Słowacja. Dokładne rozrónienie polityki klastrowej stosowanej w wybranych krajach
Unii Europejskiej przedstawia tabela 3. Szczegółowe informacje na temat konkretnej polityki klastrowej w krajach Unii s systematycznie zbierane i publikowane przez przez INNO-Policy Trend Chart we współpracy z ERAWatch38.
Obecnie na obszarze Unii Europejskiej odnotowano ponad 130 inicjatyw wspierania klastrów na poziomie krajowym.
Badania przeprowadzone w 2006 r. wród krajów Unii Europejskiej39 pokazały, e najbardziej preferowane przez firmy prowadzce działalno w klastrach
s te obszary wsparcia ze strony władz publicznych, które dotycz ułatwie
w zakresie administracyjnych procedur (74% odpowiedzi), przepływu informacji, otrzymywania wi kszej finansowej pomocy niezb dnej do zrealizowania
okrelonych projektów oraz poprawy marki ich regionu (po 69% odpowiedzi).
Ponadto firmy widz przestrze dla swojego rozwoju zwizan ze zmniejszeniem obcie podatkowych (68% odpowiedzi). Badania te przeprowadzono
wród 3528 firm działajcych w rodowisku, w którym wyst puj zidentyfikowane powizania klastrowe. Z bada wynika take, e firmy s bardzo zainteresowane wsparciem ze strony pa stwa dotyczcym prowadzonej przez nie działalnoci mi dzynarodowej. A 65% ankietowanych firm uwaa, e władze
publiczne powinny dalej wspiera wzrost ich współpracy z innymi klastrami lub
obszarami geograficznymi. Tylko jedna trzecia badanych jest zdania, e obecne
działania w tym zakresie s wystarczaj ce40. Analizy te pokazuj  jednoznacznie,
e istnieje potrzeba aktywnego włczania si władz publicznych w proces tworzenia klastrów.
38

Zob. http://www.proinno-europe.eu/trendchart; oraz http://www.cordis.europa.eu/erawatch.
Innobarometer on Cluster’s Role in Facilitating in Europe, Analytical Report 2006, European Commission, 2006, s. 7.
40
Ibidem.
39
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6. Podsumowanie
Z dokonanego przegldu stosowanej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej polityki klastrowej wynika, e na obszarze Wspólnoty funkcjonuje wiele
rónych rozwiza dotyczcych wspierania rozwoju klastrów i jak dotychczas
nie wypracowano jednego uniwersalnego modelu w tym zakresie. Poszczególne
kraje najcz ciej samodzielnie poszukuj  optymalnych rozwiza , dostrzegajc
w strukturach klastrowych wiele korzyci. Włczaj c si w proces klastrowy,
władze publiczne musz jednak pami ta, e polityka klastrowa nie ma zast powa mechanizmów rynkowych, a jedynie działa w kierunku ich wsparcia.
Tak wi c za zastosowaniem interwencji pa stwa w postaci polityki klastrowej
powinny przemawia przede wszystkim przesłanki zwizane z wyst powaniem
niesprawnoci rynku oraz istniejce bariery utrudniajce rozwój klastrów. Ponadto trzeba mie na uwadze fakt, e to nie władze publiczne, a indywidualne
firmy i organizacje s głównymi uczestnikami procesu klastrowego, a polityka
klastrowa powinna by jedynie płaszczyzn słuc stworzeniu okrelonych warunków, które doprowadz do zaangaowania ludzi we wspólne działania i realizacj wzajemnych korzyci. Zrozumienie i pozytywne nastawienie twórców polityki rzdu ma zatem ogromne znaczenie w kontekcie korzyci, jakie mog by
osigni te dzi ki podj tym inicjatywom klastrowym.
Na obecnym etapie stosowania polityki klastrowej w krajach Unii Europejskiej trudno jest jednak oceni rzeczywisty jej wpływ na rozwój klastrów. Inicjatywy klastrowe podj te przez władze publiczne w ramach tej polityki s jeszcze
bardzo młode, a wi c na ich rezultaty trzeba b dzie poczeka. Jak na razie nie
przeprowadzono kompleksowych analiz w tym zakresie. Dost pne s jedynie
wst pne wyniki bada 41 oraz pojedyncze studia przypadków. Dodatkowo pomiar
osigni tych efektów utrudnia fakt, e w wielu krajach działania władz publicznych w kierunku wspierania rozwoju klastrów nie s okrelane stricte mianem
polityki klastrowej. Praktyka pokazuje, e działania te wyst puj cz sto na obszarze innych dziedzin polityki. Dlatego te rzdy krajów Unii Europejskiej stoj przed kolejnym wyzwaniem, tym razem w postaci opracowania jak najbardziej skutecznych metod monitorowania i oceny wyników podj tych działa .
Dobre rozpoznanie skutków realizowanej polityki umo liwi w przyszłoci bardziej efektywne włczenie si władz publicznych w proces tworzenia klastrów.

41
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The Cluster-Based Policy in Selected EU Member States
The paper discusses the issue of clusters and the cluster-based policy. Literatures in this area
and business practice do not offer any commonly accepted definition of the cluster-based policy.
EU member states considerably vary in terms of the scope, the adopted objectives and tools
applied within the framework of their implemented policies. The introduction of the cluster-based
policy is usually referred to the traditional economic arguments related to the occurrence of market
failures. The more specific reasons for such policies are directly related to the particular barriers to
the development of clusters. In the EU territory there are a number of cluster-based policy models,
being subject to different classifications. Such models are implemented at national or regional
levels in response to the recommendations of the Lisbon Strategy. An analysis of the solutions
adopted by EU member states may be useful in developing specific cluster-based policies in
Poland. Our country, as yet, has not adopted any specific policy in this area. Such a situation may
change, however, as a result of developing clusters in Poland and the use of EU funds earmarked
for such programmes.
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