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– celem polityki klastrowej jest wzmocnienie relacji pomi dzy trzema głównymi filarami klastrów (triple helix), a mianowicie przemysłem, rodowiskiem naukowym
oraz agencjami rz dowymi,
– klastry stanowi unikaln kombinacj firm poł czonych przepływem wiedzy oraz
produkcji,
– wspieranie rozwoju sfery B+R poprzez wysokie nakłady finansowe ponoszone
przez pa stwo,
– współpraca sieciowa pomi dzy sektorem prywatnym i publicznym,
– wprowadzenie specjalnego programu rz dowego (OSKE) skierowanego na koncentracj regionalnych zasobów w obszarze rozwoju działalno ci o kluczowym dla



Finlandia Polityka klastrowa realizowana na szczeblu regionalnym, a jej ramy okre lone na
szczeblu krajowym. Programy klastrowe
tworzone jako instrument polityki obejmuj cej sfer nauki i technologii. Obecnie
wyst puj 3 rodzaje polityki klastrowej:
a) przemysłowa – realizowana na szczeblu
ministerstw, b) kompetencji – realizowana
przez Krajow Agencj ds. Technologii
(The National Technology Agency of






– klastry działaj ce w oparciu o sieci lub ła cuchy produkcji, innowacji i kooperacji,
– pa stwo subsydiuje struktury i programy klastrowe wyst puj ce w przemysłach
obróbki metalu, plastiku oraz meblarskim. Wspiera tak e obszar IT oraz sektor małych i rednich przedsi biorstw,
– klastry mog ubiega si o granty i po yczki na realizacj innowacyjnych projektów
oraz mog otrzyma „mi kkie” wsparcie w postaci porad, konsultacji i szkole ,
– władze publiczne stymuluj rozprzestrzenianie si wiedzy pomi dzy sektorami oraz
wspieraj powstawanie centrów kompetencji blisko zwi zanych z pojawiaj cymi
si nowymi technologiami



Polityka klastrowa realizowana na szczeblu regionalnym. Zastosowana w 1994 r.
w rejonie Flandrii i Walonii. Definiowana
jako wsparcie innowacyjnych sieci przedsi biorstw wł czonych we współprac
z instytutami badawczymi. Obecnie polityka klastrowa wyst puje w ramach programu pod nazw „Flamandzka współpraca na rzecz innowacji” (Flemish
Innovation Cooperation)



– struktury klastrowe bazuj ce na niezale nych ekonomicznych podmiotach zajmuj
wa ne miejsce w polityce rozwoju regionalnego,
– twórcy polityki w postaci niefinansowego wsparcia d
do wzmocnienia regionalnych poł cze pomi dzy istniej cymi firmami, instytutami badawczymi oraz firmami oferuj cymi szkolenia, ułatwiaj przepływ informacji, tworz odpowiednie
warunki do rozwoju klastrów (regulacje prawne, działania na rzecz podwy szenia
jako ci siły roboczej), kreuj popyt przez zamówienia publiczne,
– działania ukierunkowane głównie na sektor małych i rednich przedsi biorstw,
– istotn rol w inicjowaniu i zarz dzaniu klastrami odgrywaj władze samorz dowe


Belgia

Rodzaj polityki klastrowej



Polityka klastrowa realizowana na szczeblu regionalnym, a jej ramy okre lone na
szczeblu krajowym. Klastry s aktywnie
wspierane w ramach polityki technologicznej sprzyjaj cej rozwojowi innowacji
poprzez wykorzystanie istniej cego potencjału oraz gotowo ci do kooperacji


Austria

Kraj

Tabela 3. Rodzaje polityki opartej na klastrach oraz działania i inicjatywy podj te w wybranych krajach Unii Europejskiej*
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kraju znaczeniu. Program promuje wykorzystanie najwy szych mi dzynarodowych
standardów w dziedzinie wiedzy i ekspertyz, które istniej w ró nych regionach.
Model operacyjny programu został przyj ty na lata 2007–2013 jako model bazuj cy na klastrach, nadrz dnym jego celem jest zwi kszenie regionalnej współpracy
pomi dzy centrami ekspertyz. Narodowy program anga uje 13 krajowych klastrów
oraz 21 centrów ekspertyz (centres of expertise)





















– rz d upatruje w klastrach sposobu na wzrost konkurencji. Osi gni cie sukcesu uzale nia od poziomu rozwoju sieci,
– pomimo zrozumienia kwestii, e klastry powinny pojawia si w sposób naturalny
w wyniku inicjatyw oddolnych, rz d odgrywa istotn rol , oferuj c ró nego rodzaju ułatwienia dla powstaj cych klastrów



Polityka klastrowa realizowana na szczeblu krajowym. W 2002 r. zidentyfikowano
obszary najlepsze pod wzgl dem rozwoju
klastrów, a nast pnie rozpocz to wdra anie dwóch projektów klastrowych z dziedziny IT



Luxemburg



– polityka klastrowa postrzegana jest jako mechanizm rozwoju konkurencyjno ci pewnych sektorów, regionów, a tak e wzrostu konkurencyjno ci gospodarki jako cało ci,
– polityka realizowana w czterech etapach: okre lenie definicji i identyfikacja klastrów, opracowanie wspólnych programów w zakresie ich rozwoju, wsparcie rozwoju i ocena wdro onych programów klastrowych,
– publiczne wsparcie odbywa si głównie poprzez udzielanie pomocy finansowej
cz ciowo pokrywaj cej koszty działa wykonywanych w klastrach. Działania te
obejmuj szkolenia, ułatwienia w zakresie przepływu informacji oraz organizowanie współpracy firm z centrami technologicznymi,
– rola rz du polega na tworzeniu ram polityki stymuluj cej rozwój sieci oraz sfery
B+R, a tak e centrów badawczych i parków technologicznych



Polityka klastrowa realizowana na szczeblu regionalnym. Ukierunkowana na
wzrost konkurencyjno ci. Stosowana tylko
w niektórych regionach za pomoc okrelonych programów. W latach 1991–1995
rz d Kraju Basków z pomoc M.E. Portera utworzył specjalny program dla konkurencyjno ci. Natomiast w latach 2000–
2003 w ramach polityki pa stwa wprowadzono konkretne działania na rzecz rozwoju klastrów




Hiszpania





– wdra ana polityka ma na celu pobudzenie relacji opartych na konkurencji i współpracy pomi dzy firmami skupionymi w LPS, a tak e pomi dzy firmami i rodowiskiem naukowym oraz instytutami badawczymi wyst puj cymi w poszczególnych
regionach, jak te instytucjami umo liwiaj cymi komunikacj z władzami publicznymi,
– w ramach francuskiej polityki LPS sfinansowano ze rodków publicznych 96 projektów wybranych drog konkursow , które charakteryzowały si tym, e na
pierwszym miejscu stawiały współprac





Polityka klastrowa realizowana na szczeblu krajowym. Polityka ukierunkowana na
wspieranie lokalnych systemów produkcji
(local production systems – LPS) bazuj cych bardziej na koncentracji geograficznej ni innowacyjnej

Finland) oraz wy sze uczelnie, c) regionalna




Francja

Kraj


















































































Polityka klastrowa realizowana na szczeblu regionalnym, a jej ramy okre lone na
szczeblu krajowym. Realizacja narodowego programu na rzecz rozwoju systemu
innowacji i klastrów (wprowadzonego
w 2001 r.) oraz programów funkcjonuj cych na poziomie regionalnym skoncentrowanych na rozwoju konkurencji oraz
dynamicznie działaj cych sieciach

Polityka klastrowa realizowana na szczeblu regionalnym, a jej ramy okre lone na
szczeblu krajowym. Przeprowadzenie
bada w obr bie klastrów biotechnologicznych w celu identyfikacji czynników
decyduj cych o sukcesie klastrów i maj cych zastosowanie w innych sektorach.
Du e zaanga owanie regionalnych agencji

Szwecja

Wielka
Brytania
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– poj cie „polityka klastrowa” jest u ywane rzadko, chocia wiele działa w ramach
innych dziedzin polityki skierowanych jest na rozwój sieci pomi dzy ró nymi podmiotami, szczególnie w obszarze rozwoju technologii,
– działania władz publicznych skierowane s na zaspokojenie indywidualnych potrzeb klastrów,
projektów realizowanych w klastrach ukierunkowanych jest na rozwój ma– cz
łych i rednich przedsi biorstw – np. w obszarze Rury w dziedzinie budownictwa
oraz r kodzieła (craft sector). Jednym z zada realizowanych w tych klastrach jest
zast powanie tradycyjnych metod produkcji (firmy produkowały wszystko same)
przez kooperacj i rozwój nowych produktów oraz wprowadzanie ich na nowe
rynki,
– zarz dzaj cy klastrami udzielaj porad oraz pomagaj w realizacji kooperacyjnych
projektów





Polityka klastrowa realizowana na szczeblu regionalnym, a jej ramy okre lone na
szczeblu krajowym. Pocz tki widoczne
w latach 60. we wdra anych programach
technologicznych. Obecnie koncentracja
na rozwoju centrów kompetencyjnych.
Realizacja projektu REKON skierowanego na promocj zmian strukturalnych
w Północnej Nadrenii-Westfalii z wykorzystaniem podej cia klastrowego

Kraj


Niemcy












































– polityka pa stwa oparta na podej ciu akcentuj cym współzale no firm działaj cych w ró nych sektorach,
– władze publiczne odpowiadaj za stworzenie ogólnych warunków umo liwiaj cych
funkcjonowanie klastrów, stymuluj rozwój kooperacji w zakresie sfery B+R, centrów badawczych, zamówie w zakresie technologii oraz ułatwiaj nawi zanie dialogu pomi dzy uczestnikami klastrów,
– konkretne programy klastrowe kład nacisk na nast puj ce działania: identyfikacj
zagro e i szans (opportunities) w zakresie rozwoju przemysłu przez efektywne
funkcjonowanie systemów innowacji i klastrów, wspieranie bada w obszarze jako ci, przekształce sfery B+R oraz tworzenia sieci w klastrach










































– klastry zajmuj wa ne miejsce w polityce pa stwa, funkcjonuj jako narz dzie regionalnego rozwoju,
– rz d pełni rol katalizatora i brokera. Zapewnia ogólne warunki ułatwiaj ce lub
stymuluj ce pojawienie si i rozwój klastrów,
– polityka klastrowa realizowana jest za pomoc specjalnych regionalnych programów klastrowych,
– narz dzia dostosowywane s do potrzeb konkretnych klastrów, np. w Szkocji funkcjonuj cztery pilota owe klastry w bran ach: petrochemicznej, spo ywczej, pół-
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– rz d odgrywa główn rol w tworzeniu polityki ułatwiaj cej rozwój klastrów, cho
rozumie, e proces tworzenia klastrów odbywa si na poziomie regionalnym,
– w 2002 r. Ministerstwo ds. Gospodarki podpisało porozumienie z konsorcjum szkół
wy szych oraz firmami konsultingowymi na przeprowadzenie bada dotycz cych
okre lenia roli pa stwa w rozwoju klastrów,
– przeprowadzono badania w kilku sektorach przemysłowych w celu wykrycia istniej cych zal ków klastrów, zorganizowano tak e spotkania (workshops) dla biznesu
po wi cone zaprezentowaniu koncepcji klastrów oraz korzy ci dla firm wynikaj cych ze wzajemnej współpracy,
– zidentyfikowano klastry działaj ce w obszarach niskozaawansowanych technologii
(low-tech) oraz w obszarach niskiej warto ci dodanej (low-value added), jako przeciwie stwo bardziej innowacyjnych sektorów. Przykładem dobrze zorganizowanego klastra, ale o niskiej warto ci dodanej, jest klaster tekstylny w Kaunas



Polityka klastrowa realizowana na szczeblu krajowym. Klastry stanowi wa ny
element rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy. Pozytywne efekty oddziaływania
klastrów na konkurencyjno gospodarki
zostały zaznaczone w 1998 r. w „Strategii
dla eksportu i rozwoju”. W 2003 r. w zastosowanym planie narodowym okre lono,
e Ministerstwo ds. Gospodarki zmierza
do tworzenia i rozwoju klastrów



Litwa



– polityka ukierunkowana na ułatwienia procesu rozprzestrzeniania si informacji
i technologii w ród małych i rednich firm działaj cych w lokalnych systemach
produkcji,
– działania władz publicznych wspieraj rozwój parków naukowych, centrów innowacyjnych oraz centrów przepływu technologii. Zadaniem centrów jest poprawa
technologicznego zaawansowania oraz mo liwo ci innowacyjnych działaj cych
w sieciach małych i rednich przedsi biorstw,
– wiadczenie ogólnej technicznej pomocy na poziomie regionalnym,
– przeprowadzanie projektów pilota owych, pokazów, szkole personelu oraz konsultacji w ród małych i rednich firm



Polityka klastrowa realizowana na szczeblu
regionalnym, a jej ramy okre lone na
szczeblu krajowym. W 1991 r. wprowadzono pierwsze rozwi zania legislacyjne
okre laj ce funkcjonowanie dystryktów
przemysłowych. Nast pnie w 1999 r.
przedefiniowano kryteria w celu wyró nienia dwóch poziomów – lokalnych systemów produkcji oraz dystryktów przemysłowych. Podj te działania stanowiły wst p
do rozwoju klastrów

przewodników i biotechnologicznej. W wypadku klastra zajmuj cego si produkcj
ywno ci wsparcie władz publicznych polega m.in. na stworzeniu atmosfery
współpracy, ale i konkurencji pomi dzy uczestnikami klastra, z kolei w biotechnologicznym – działania koncentruj si na dostarczeniu odpowiedniej infrastruktury
umo liwiaj cej przeprowadzanie bada , natomiast w klastrze półprzewodników
podej cie klastrowe ma zach ci przemysł do podj cia bliskiej współpracy ze rodowiskiem naukowym



rozwoju (regional development agencies –
RDAs) w proces klastrowy



Włochy

Kraj












































































































Polityka klastrowa realizowana na szczeblu krajowym. W 1999 r. przeprowadzono
pierwsze badania maj ce na celu identyfikacj sieci i istniej cych powi za gospodarczych. W latach 2000–2003 przeprowadzono w ramach polityki przemysłowej
projekty pilota owe dotycz ce rozwoju
i wdro enia strategii klastrowych. Rz dowym wsparciem obj to 3 klastry: samochodowy, narz dziowy i transportowo-logistyczny. Oprócz tych działa
w 2002 r. Ministerstwo Gospodarki wdroyło plan pi cioletni na rzecz promocji
przedsi biorczo ci oraz wzrostu konkurencyjno ci, który obejmował program na
rzecz identyfikacji i wsparcia rozwoju
klastrów lokalnych mikro i małych przedsi biorstw. Po przeanalizowaniu 4000
firm zidentyfikowano 128 potencjalnych
klastrów licz cych od 6 do 20 małych firm



Słowenia
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– za wdra anie polityki klastrowej odpowiada Ministerstwo ds. Gospodarki oraz Łotewska Agencja Rozwoju,
– głównym celem polityki klastrowej jest poprawa konkurencyjno ci oraz doprowadzenie do nawi zania dialogu pomi dzy pa stwem i przemysłem,
– proces tworzenia klastrów nap dzany jest przez czynniki rynkowe, ale rz d pomaga
koordynowa działania poprzez ustalanie etapów oraz okre lanie kluczowych,
je li chodzi o rozwój, obszarów współpracy. Rz d wspiera klastry za pomoc subsydiów, udziela strategicznych porad, wspiera rozwój sieci, identyfikuje i reaguje
na bł dy rynkowe, a tak e tworzy platformy wymiany informacji. Podejmuje tak e
działania na rzecz promocji bezpo rednich inwestycji zagranicznych, które mog
sta si zal kiem klastrów



Polityka klastrowa realizowana na szczeblu krajowym. Na znaczenie klastrów dla
gospodarki zwrócono uwag w dokumencie zatytułowanym „Długoterminowa
ekonomiczna strategia i narodowy program innowacyjny”. Pierwszy projekt
wspierania klastrów został sfinansowany
ze rodków PHARE w latach 2000–2001

Kraj


Łotwa








– polityka klastrowa koncentruje si na realizacji trzech głównych zamierze . Pierwsze z nich polega na zach ceniu firm do kooperacji i tworzenia pomi dzy nimi powi za sieciowych w celu wzmocnienia indywidualnych i wspólnych zdolno ci do
współpracy w zró nicowanym rodowisku biznesowym; drugie – obejmuje promocj rozwoju klastrów poprzez zwi kszenie inwestycji słu cych poprawie infrastruktury; trzecie natomiast polega na inicjowaniu tworzenia klastrów w praktyce,
– wsparcie funkcjonuj cych klastrów za pomoc subsydiów,
– pomoc ze strony rz du w zakresie rozpoznania korzy ci wynikaj cych z uczestnictwa w strukturach klastrowych,
– promocja kultury przedsi biorczo ci opartej na wzajemnej współpracy i powi zaniach sieciowych,
– wzmacnianie ła cuchów produkcji i dostaw,
– ułatwianie współpracy ze sfer B+R,
– wiadczenie pomocy w zakresie prowadzenia wspólnych działa marketingowych
i kreowania marki,
– inwestowanie w infrastruktur z obszaru IT























































































Kraj

Rodzaj polityki klastrowej

Polityka klastrowa realizowana na szczeblu regionalnym, a jej ramy okre lone na
szczeblu krajowym. Polityka klastrowa
osadzona jest w „Regionalnym programie
rozwoju”. Jedn z cz ci tego programu
był subprogram rozwoju klastrów (RE-1)
zrealizowany w latach 2001–2002, w ramach którego na powstanie regionalnych
klastrów rz d przeznaczył 1,4 mln euro
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– głównym celem prowadzenia polityki klastrowej jest poprawa konkurencyjno ci
przedsi biorstw, rozwój systemu produkcji opartego na kooperacji oraz sieci powi za , a tak e ułatwienie procesu wymiany informacji i wzmocnienie innowacyjnych mo liwo ci kontraktorów współpracuj cych z mi dzynarodowymi firmami,
– strategia, zgodnie z któr pa stwo współfinansuje realizacj projektów rozwojowych, nie dotyczy wszystkich obszarów gospodarki, koncentruje si ona jedynie na
dziedzinach kluczowych dla efektywno ci. Wsparciem zostały obj te takie obszary,
jak: rozwój regionalny (z naciskiem na likwidacj istniej cych nierówno ci), promocja przedsi biorstw, turystyka, badania i rozwój, budownictwo mieszkaniowe
oraz rozwój infrastruktury ze szczególnym zwróceniem uwagi na budow autostrad,
– w ramach programu RE-1 wsparciem finansowym oraz niefinansowym (w postaci
grantów, dost pu do informacji, ułatwie w zakresie dost pu do nieruchomo ci)
obj to pi najwi kszych klastrów, tj. motoryzacyjny, drzewno-meblarski, elektroniczny, ywno ciowy oraz zajmuj cy si produkcj tekstyliów. Program ten skierowany był tak e na rozwój sieciowych form kooperacji, pomoc małym i rednim
przedsi biorstwom w nawi zywaniu wzajemnej współpracy oraz budowanie kapitału społecznego



W gry
































*
w tabeli uwzgl dniono tylko te kraje Unii Europejskiej, w których prowadzona jest konkretna polityka klastrowa na szczeblu krajowym lub
regionalnym



ródło: zestawienie własne na podstawie: T.J.A. Roelandt, P. Hertog, Cluster Analysis and Cluster-Based Policy Making: The State of the Art
[w:] Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, 1999, s. 422–423; Regional Clusters in Europe, „Observatory of European SMEs”
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