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Wprowadzenie
W ostatnich lalach można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania za

gadnieniem klastrów oraz polityki rozwoju opartej o klastry. Na obszarze całej Polski 
powstały dziesiątki nowych struktur i inicjatyw klastrowych. Podstawową przyczyną 
ich tworzenia, była możliwość wykorzystania środków pochodzących z Funduszy Unij
nych. O tym, że klastry są szansą na znaczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 
w nich uczestniczących czy wzrost znaczenia regionu, w którym się znajdują -  pisało 
już wielu autorów. Jednak istnieje konieczność zwrócenia uwagi na rzeczyw iste efekty 
ich powstawania. Należy zadać pytanie: czy powstałe inicjatywy utrzymają się gdy 
skończy się finansowanie ze środków UH? Czy przyniosą korzyści firmom -  uczestni
kom klastra? Czy przyniosą korzyści dla regionu, w którym funkcjonują? O tym czy 
odgórne tworzenie klastrów przyniesie oczekiwane rezultaty będzie można się przeko
nać za kilka lat, jednak już dziś można podejmować działania zmierzające do wpierania 
rozwoju klastów i inicjatyw klastrowych.

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących działań polityki re
gionalnej wspierających rozwój struktur klastrowych, przeprowadzonych w wojewódz
twie warmińsko-mazurskim. Podjęto próbę wskazania kluczowych działań gwarantują
cych ich prawidłowy rozwój.

Klastry -  podstawowe informacje
Klastry (grona) -  według definicji Portera3 to geograficzne skupiska wzajem

nie powiązanych firm. wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, 
firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji. Podmioty te 
zarówno konkurują ze sobą, jak i podejmują współpracę. Przytoczona definicja opiera 
się na trzech elementach:

* koncentracji geograficznej podmiotów,
■ pokrewności branżowej,
■ konkurencji i współpracy. 1

1 Mgr, asystent. Katedra Kkonotniki Przedsiębiorstw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
tir bab. prof. UWM, Katedra likonomiki Przedsiębiorstw, Uniwersytet W armińsko-Mazurski. 
M.ti. Porter, Porter o konkurencji. PWI-. Warszawa 2001.
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Ketels wskazuje na cztery podstawowe warunki, które muszą być spełnione 
aby powstał klaster4:

■ bliskość geograficzna podmioty muszą być zlokalizowane w bliskości 
geograficznej co pozwala na transfer w iedzy oraz podział wspólnych za
sobów,

■ powiązania -  pomiędzy podmiotami powinny tworzyć się więzi nakiero
wane na osiągnięcie wspólnego celu,

■ interakcje -  osiągnięcie pewnego poziomu interakcji zachodzących po
między podmiotami jest konieczne, aby pojawiły się pozytywne efekty 
klaslra.

■ masa krytyczna -  osiągnięcie odpowiedniej „masy krytycznej'’, czyli 
uczestnictwo odpowiednio dużej liczby podmiotów i instytucji.

W literaturze wskazuje się również na inne elementy będące kluczowymi dla 
powstawania klastrów. Yamawaki podkreśla, że poszczególne struktury klastrowe 
znacznie się od siebie różnią, zatem różne są przyczyny ich powstawania: okoliczności 
historyczne, warunki popytowe, dostępności do wysokiej klasy surowców, położenie 
geograficzne czy działania rządowe5. Uczestnikami klastrów nie muszą być tylko 
przedsiębiorstwa. Ich członkami lub partnerami są często instytucje branżowe, uniwer
sytety, jednostki H 1 1 R czy jednostki samorządowe.

Korzyści płynące ze struktur klastrowych mogą dotyczyć zarówno podmiotów 
biorących w' nich udział, jak i regionu w którym funkcjonują. Do najważniejszych ko
rzyści dla przedsiębiorstw -  uczestników klastrów można zaliczyć: poprawę przepływu 
informacji i wiedzy, wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, obniżkę kosztów czy 
wzrost efektywności firm co prowadzi do podniesienia ich konkurencyjności6. Dodat
kowo uczestnicy klastra mogą liczyć na':

■ poprawę pozycji wobec dostawców i odbiorców, dzięki organizowaniu 
wspólnych zamówień i negocjacji z odbiorcami,

■ wzmocnienie pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym, poprzez 
wspólną promocję klaslra (wystawy, targi, imprezy branżowe),

■ rozwój zasobów ludzkich (konferencje, szkolenia),
* większą skuteczność oddziaływania na instytucje publiczne i władze lo

kalne,
■ możliwość pozyskania dodatkowych funduszy UE, przeznaczonych na 

wspieranie klastrów.
Działalność klastrów może pozytywnie wpływać na region, w którym funkcjo

nują, jako że siła podmiotów funkcjonujących w danym obszarze świadczy o sile całego 
obszaru. Funkcjonowanie klastrów może przyczynić się do rozwinięcia bogactwa dane
go obszaru, a w ięc stworzenia ekonomicznej, instytucjonalnej i socjalnej bazy dla roz
woju przedsiębiorczości i sukcesu pojedynczych firm. Prowadzi zatem do rozwijania 
umiejętności, systemu edukacji, innowacji i komunikacji oraz organizacji i agencji

4 Ch. Ketels, Turojtean Clutter. |\v:| Structural Change in Purope J Innovative City ami Business Regions, 
llagbarth Publications. 2004, s. I.
'  H. Yamawaki, The pvo/ution am! Structure of Industrial Clusters in Japan, „Small Business Economics’ 
2002. nr IK. ss. 121, 127.
" K. Brandys. Klastn -  wybrane przykłady. Politechnika Opolska. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. 
Opole 2006. s. 10.

1 . Menart, M. Juchniewicz. Polityka wspierania klastrów n- woj. warmińsko-mazurskim, | w: | E. Bojar. 
J. Stachowicz (red.). Sieci proinnowatyjne iv rarząthaniu regionem wiedzy. Politechnika Lubelska, l ublin 
200X.S. 100.

424



biznesowych*. Dodatkowo klastry reprezentują region na zewnątrz, zarówno na terenie 
kraju, jak i za granicą, tym samym stają się jego wizytówką i sposobem jego promocji.

Inicjatywy klastrowe
Klastry podobnie jak rynki czy produkty posiadają swój cykl życia. W związku 

z tym moż.na wyodrębnić kilka stadiów rozwoju od embrionalnej po schyłkową. W The 
Cluster Poiicies Whitehook wyodrębniono 5 etapów ewolucji klaslrav: od aglomeracji 
(skupienia), poprzez zalążek klastra. klaster rozwijający się. klaster dojrzały do etapu 
transformacji. Specyfika polskich, zwłaszcza nowopowstałych struktur klastrowych, nie 
pozwala na określanie ich mianem dojrzałych klastrów, jako że większość z nich znaj
duje się w fazie embrionalnej, lub nawet na etapie skupienia. W związku z tym podej
mowanych jest szereg inicjatyw mających na celu wyłonienie potencjalnych klastrów 
lub rozwój tych znajdujących się w fazie zalążkowej.

Inicjatywa klastrowa, jest czymś znacząco innym niż struktura klastrowa. 
W Zielonej Księdze Inicjatyw Klastrowych zdefiniowano ją jako zorganizowane działa
nia. zmierzające do powstania lub rozwoju i podniesienia konkurencyjności klastrów' 
w regionie, podejmowane przez tirmy, instytucje rządowe i/lub instytucje naukowe111. 
SoKel. Lindqvist i Ketels stwierdzili, że istnieje kilka cech wspólnych występujących 
w większości inicjatyw klastrowych. Należą do nich m.in.11: unikatowość inicjatyw, 
powstają w branżach mających duże znaczenie dla regionu, finansowanie inicjatyw 
pochodzi z reguły z zewnątrz, czy fakt, że członkowie inicjatywy znajdują się w dużej 
bliskości geograficznej. Klaster w' kontekście przytoczonych definicji powinien być 
strukturą obiektywną i autonomiczną, powstałą w wyniku oddolnej inicjatywy firm 
i funkcjonującą określony czas, który pozwoli na wytworzenie sieci powiązań pomiędzy 
podmiotami. Zatem analizując zjawisko, klastrów w Polsce (szczególnie w wojewódz
twie warmińsko-mazurskim), należałoby rozpatrywać je pod kątem inicjatyw klastro
wych.

Polityka wspierania rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych
Polityka regionalna jest rozumiana jako ogół działań w ładz centralnych i samo

rządowych, podmiotów prywatnych, organizacji i instytucji, zmierzających do zwięk
szenia konkurencyjności gospodarek regionalnych, zwiększenie dynamiki ich rozwoju 
oraz zredukowanie dysproporcji* 1". Jak wspomniano wcześniej klastry stają się szansą 
rozwoju regionów jako całości, zatem pojawia się koncepcja regionalnej polityki roz
woju w oparciu o klastry. Jej zasadniczym celem powinno być trwale podniesie pozio
mu konkurencyjności lokalnej, regionalnej bądź narodowej, w tym przez poprawę kon
kurencyjności przedsiębiorstw’ tworzących struktury klastrowe1’. Zatem jednym z głów-

W. Pulkicwie/. f). Stokowska. Region a klastry, |\v:| li. Bojar (red ). Klastry lako narzędzia lokalnego
i regionalnego rozwoju gospodarczego. Politechnika Lubelska. Lublin 200X, s. 225.

T. Andersson. S. Schwagg Scrger, J. Sorvik, K. Wise Hansson. The Cluster Policies Whitehook. IK l i) ,  2004, 
s. 52.

O. Solvel. (i. Lindqvist, C h. Ketels. The Cluster Initiative Greenbook. Ivory lower, Stockholm 2003, s. 15.
O. Solvel. (i. Lindqvist. C’h. Ketels, The Cluster Initiative Greenhaok, Ivory l ower, Stockholm 2003. s. 10.
B. I'ilipiak. M. Kogut, A. Szewczuk. M. Zioło. Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania /inan.se, 

proeedtny, 1'undaeja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2005. s. 17.
T. Brodzicki, S. Szultka, P. Tamowicz, Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla 

Polski, IlinUR. Gdańsk 2004. s. 2 1.
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nych zadań polityki wspierania klastrów będzie przede wszystkim tworzenie inicjatyw 
klastrowych, a więc działań wspomagających rozwój klastrów.

Realizatorzy polityki regionalnej dysponują szeregiem instrumentów, za po
mocą których mogą wpierać struktury klastrowe. Według OKCD instrumenty te zawie
rają się w trzech podstawowych grupach celów: związanych z badaniem i wspieraniem 
klastrów, zbiorowymi usługami i sprzężeniami biznesowymi oraz ze w spółpracą z jed
nostkami badawczo-rozwojowymi (lab. I ).

Tabela I. Instrumenty wspierania struktur klastrowych.

Cel Instrumenty

Badania i wspieranie klastrów

Identyfikacja kla
strów

Prowadzenie badań klastrów ( jakościowe i ilościowe) 

Identyfikacja potencjalnych uczestników klastra

Wsparcie klastrów

Organizacja konferencji, szkoleń promujących ideę klastrów 

Finansowe zaehęty do tworzenia sieci przedsiębiorstw 

Sponsorowanie działań zmierzających do tworzenia sieci przedsiębiorstw 

Benchmarking

Badanie powiązań klastrowych

/.biurow e usługi i sprzężenia biznesowe

Doskonalenie sekto
ra dostawców’ 
(głównie MSP)

Wspomaganie rozwoju MSP

Usługi brokerskie i wspieranie tworzenia platform usługowych pomiędzy 
dostawcami a odbiorcami

Koordynowanie procesu zakupów

Ustanawianie standardów technicznych

Wspieranie kontak
tów zewnętrznych

Promowanie marki klastra i regionu 

Pomoc w zdobywaniu inwestorów dla klastra 

Poszukiwanie partnerów 

Sieci eksportowe

Informacja rynkowa dla celów działalności międzynarodowej 

Wsparcie dla powiązań przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw
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Cel Instrumenty

Wykwalifikowani 
pracownicy w klu
czowych brankach

Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o rynku pracy

Wyspecjalizowane szkolenia zawodowe i uniwersyteckie

Możliwość edukacji w regionie w celu zainteresowania obiecujących 
studentów

Wspieranie partnerstwa między grupami przedsiębiorstw a jednostkami 
edukacyjnymi

Współpraca i  B+R i komercjalizacja

Zwiększanie powią
zań pomiędzy fir
mami i sektorem 
B+R

Wspieranie wspólnych projektów firm. uniwersytetów i instytucji badaw
czych

Tworzenie nowych instytucji wpierających (inkubatory, parki technolo
giczne)

Perspektywiczne programy uniwersyteckie 

Obserwatoria techniczne

Komercjalizacja
badań

Gwarantowanie praw własności intelektualnej 

Wspomaganie transferu technologii

Przezwyciężanie barier komercjalizacji inicjatyw sektora publicznego

Dostęp do środków 
finansowych dla 
fum typu spin-ofT

Usługi doradcze w zakresie niestandardowych operacji finansowych 

Publiczne programy doręczeniowe i venture capital 

Tworzenie warunków wspierających prywatny venture capital

Źródło: OI-C'D Rcvicvs o f Regional Itmovalion: Competitive Regional Clusters. OI:CD. 2007, s. 92.

Kluczową umiejętnością staje się skoordynowanie wszystkich działań władz 
lokalnych, instytucji biznesowych, centrów transferu technologii, jednostek H+-R, uni
wersytetów i innych podmiotów funkcjonujących w otoczeniu klastra. Tylko precyzyjne 
działania łączące w sobie założenia wszystkich sformułowanych dla regionu polityk 
(innowacyjnej, zasobów ludzkich itp.) może pozwolić na szybki rozwój lokalnych i re
gionalnych klastrów oraz całego regionu.

Wyniki badań i ich interpretacja
Badania, dotyczące działań na rzecz wspierania struktur klastrowych przepro

wadzono w 2007 roku, na obszarze Warmii i Mazur. Do udziału w nich zaproszono
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25 ekspertów z regionu Warmii i Mazur, wśród których znaleźli się m.in.; przedstawi
ciele lokalnych władz, pracownicy administracji samorządowej, naukowcy, przedstawi
ciele instytucji otoczenia biznesu czy liderzy inicjatyw klastrowych. W ramach badania 
metodą delficką dokonano trzech iteracji. Po każdej z nich ekspert mógł zweryfikować 
swoją ocenę porównując ją ze średnim wynikiem całej grupy. Pytanie dotyczyło klu
czowych działań jakie pow inny być realizowane w celu wspierania rozwoju klastrów 
w regionie. Ocena polegała na przyporządkowaniu wymienionym działaniom miejsc 
rankingowych (1 — 10) w zależności od stopnia istotności danego działania (gdzie: 1 -  naj
istotniejsze, 10 -  najmniej istotne działanie). Dodatkowo eksperci mieli możliwość 
skomentowania i umotywowania swojego wyboru.

W kwestionariuszu badawczym przedstawiono dziesięć najistotniejszych dzia
łań polityki regionalnej mogących przyczynić się do powstawania i rozwoju klastrów 
w regionie, do których zaliczono:

• dostosowanie systemu edukacji do potrzeb klastra,
■ finansowanie klastrów,
■ promocję klastra ze środków publicznych,
• opracowania dotyczące klastra.
• stworzenie centrum klasleringu,
■ tworzenie infrastruktury technicznej,
■ tworzenie platform komunikowania się,
• tworzenie w administracji jednostek ds. klastrów,
■ wspomaganie tworzenia inkubatorów, centrów technologii, transferu in

nowacji itp.
■ poszerzenie dostępu do środków finansowych dla struktur klastrowych.
W tabeli 2 przedstawiono wyniki badań z uwzględnieniem wartości poszcze

gólnych działań we wszystkich trzech iteracjach, uszeregowanych od najbardziej do 
najmniej istotnych.

Tabela 2. Działania polityki regionalnej na rzecz wspierania klastrów -  wyniki badań.

Działania wspierające I
iteracja*

II
iteracja*

III
iteracja*

Tworzenie infrastruktury technicznej dostosowanej do 
potrzeb klastra 3,16 2,52 2,56

Zwiększanie możliwości pozyskania środków finansowych 
przez klastry 4.56 3,92 3,88

Wspomaganie tworzenia inkubatorów, centrów technologii 
na potrzeby klastra 4.88 4.32 4.08

Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb klastra 4,56 4.52 4,32

Promocja klastra ze środków publicznych 5,44 5,08 5.24

Finansowanie klastrów (preferencje podatkowe, dotacje, 
subwencje itp.) 5,44 5.64 5.44
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Działania wspierające 1
iteracja*

II
iteracja*

III
iteracja*

Tworzenie platform komunikowania się (biuletyny, strony 
www itp.) 5.32 5,44 5,64

Raporty, analizy etc. dotyczące klastra 6.96 7.12 7,36

Stworzenie centrum klasteringu 6.96 7.56 7.44

Tworzenie w jednostkach administracyjnych, komórek ds. 
klastrów 7,72 8.88 9,12

* średnia ocen w skali od I KI dla poszczególnych działań (gdzie: I oznacza najistotniejsze, 10 najmniej 
istotne).
Żrodlo opracowanie własne na podstawie badań.

Kluczowym działaniem przyczyniającym się do powstawania i rozwoju inicja
tyw klastrowych jest konieczność tworzenia odpowiedniej infrastruktury technicznej 
dostosowanej do działalności klastra czy branży w której funkcjonuje (średnia ocena 
2,56). We wszystkich trzech iteracjach eksperci przyznali mu najwyższe miejsce. Cytu
jąc wypowiedź jednego z ekspertów: .Jest to niezbędny warunek powstania i rozwoju 
klastra”. Kolejnym istotnym działaniem w opinii ekspertów jest tworzenie preferencji 
w dostępie do środków finansowych. Element len uzyskał średnią ocenę -  3,88. Wśród 
ekspertów pojawiały się jednak, sprzeczne, czasami nawet skrajne opinie np.: „(...) 
takie podejście jest czystym socjalizmem, poza tym odbiera inicjatywę i motywację 
klastrowi", „(...) inicjatywa klastrowa wymaga dostępu do środków pomocowych". 
Jeden z ekspertów zauważa, że „tworzenie preferencji ma niewątpliwie duże znaczenie 
ale ważne są także inne czynniki -  mianowicie mobilizacja aktorów klastra, żeby potra
fili dobrze zagospodarować te środki”. Dlatego wymagana jest szczególna kontrola 
realizacji i efektów działań tego typu. Kolejnym istotnym elementem jest tworzenie 
infrastruktury technologicznej (centra technologii, inkubatory, parki itp.) dostosowa
nych do potrzeb i wymagań klaslrów (4,08). Eksperci zauważają, że „przemysłowi 
w regionie brak nowych technologii”. Równie duże znaczenie (4,32) ma dostosowywa
nie kapitału ludzkiego w regionie do potrzeb klastra. Niedobór wykwalifikowanej kadry 
stanowi znaczne utrudnienie w działalności firm produkcyjnych, również tych wcho
dzących w skład klastra. Szczególnie brakuje wykwalifikowanych absolwentów szkół 
zawodowych, którzy mogliby podjąć pracę w przedsiębiorstwach należących do kla
slrów. Wśród opinii ekspertów można znaleźć opinie: „Należy położyć szczególny 
nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego” czy „Jest to szalenie ważne ze względu na 
brak specjalistycznej kadry pracowniczej w regionie".

Za mniej istotne czynniki uznano działania na rzecz promocji klastra ze środ
ków publicznych (średnio 5,44) oraz stosowanie bezpośrednich preferencji podatko
wych czy finansowych (5,24). Jeden z ekspertów zauważył, że „nie należy zbyt mocno 
zakłócać warunków konkurencji”, zatem bardziej istotne jest poszerzenie dostępności 
środków publicznych, które klaslry mogłyby wykorzystać np. poprzez realizację kon
kretnych projektów, niż. bezpośrednie finansowe ich wspieranie. Działanie te wydaje się 
być dosyć kontrowersyjną formą wsparcia, jako że zakłada się dążenie do wsparcia
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rozwoju a nic finansowania struktur klastrowych. Zbliżoną oceny uzyskały działania 
polegające na identyfikacji podmiotów czy formalizacji kanałów komunikacyjnych 
(5,64), jako że „rozwój klastra często wymaga mobilizacji, dialogu i współpracy pomię
dzy podmiotami klastra”.

Działania polityki regionalnej mające najmniejsze znaczenie to tworzenie cen
trów klasteringu (7,44) czy komórek organizacyjnych ds. klaslrów w urzędach admini
stracji (‘>,12). Eksperci uznali, że są to „działania wtórne, z niewielkim wpływem na 
skuteczność klastrów, a tworzenie dodatkowych struktur nie wpłynie na rozwój klastra”. 
Podobnie jak niew ielkich efektów upatrują w tworzeniu raportów, analiz itp. opracowań 
(7,36).

Podsumowanie
Polityka rozwoju w oparciu o klastry nabiera coraz większego znaczenia. 

W Polsce zapanowała swoista „moda” na tworzenie klaslrów. Sytuacja la wynika 
z faktu istnienia dużej puli środków finansowych przeznaczonych na tworzenie i rozwój 
struktur klastrowych. Realizowane są zatem kolejne projekty, których celem jest stwo
rzenie klaslrów (w woj. warmińsko-mazurskim były realizowane dwa projekty: „Projekt 
szkoleń promujących clustering” i „Stymulowanie innowacyjności gospodarki woje
wództwa warmińsko-mazurskiego przez wspieranie rozwoju klaslrów -  działania pilo
tażowe”). Pojawia się niepokojące zjaw isko tworzenia klaslrów „na silę”. Takie działa
nia nie gwarantują prawidłowego rozwoju tych struktur, zatem nie przyczynią się do 
wzrostu konkurencyjności firm w nich uczestniczących. Można jednak podejmować 
szereg działań stymulujących rozwój inicjatyw klastrowych, co może przyczynić się 
w znacznym stopniu do ich wzrostu, a co za tym idzie rozwoju całego regionu.

Z przeprowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim badań wynika, 
że takim kluczowymi instrumentami są:

■ kształtowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej:
• ułatwianie dostępu do środków finansowych (jednak nie bezpośrednie ich 

finansowanie);
■ tworzenie centrów technologii, parków inkubatorów dostosowanych do 

potrzeb klastrów;
■ dostosowanie systemu edukacji do potrzeb klastra.
Za najmniej przydatne uznano tworzenie kolejnych struktur administracyjnych 

w urzędach, ze względu na niską ich efektywność. Nieprzychylnie oceniono także two
rzenie preferencji finansowych dla przedsiębiorców -  uczestników klastrów oraz finan
sowanie tych struktur ze środków publicznych, jako że mogłoby to zakłócić lokalne 
warunki konkurencji. W opinii ekspertów z Warmii i Mazur, wśród działań stymulują
cych rozwój klastrów w regionie najważniejsze jest zatem kreowanie odpowiedniego 
otoczenia klastra. które znacznie ułatwi rozwój inicjatyw.
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Summary

KEY ACTIVITIES SUPPORTING CLUSTER STRUCTURES 
DEVELOPMENT ON EXAMPLE WARMIA AND MAZURY REGION

In recenr years in Poland it can be observed significant growth of interest in 
clusters’ concept. There are undertaken activities aiming at coming into existense and 
development of cluster structures in all regions of the country. Special importance have 
activities undertaken by local authorities from individual regions. In article the author 
tried to answer a question: which form activities of policy in region have particular 
importance for development of cluster structures. The research proved that the key ac
tivity is development of révélant environment of clusters. It could be technology parks, 
innovation centres and creating edueation system which supports cluster activity.


