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Wprowadzenie

Formy klastrowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w rozwoju światowej 
gospodarki. Bazują na współpracy sieciowej pomiędzy przedsiębiorstwami, 
szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, sektorem nauki, 
instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami samorządu terytorialnego. idea 
klasteringu ze względu na swoje cechy znajduje coraz więcej zwolenników 
zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym.

celem artykułu jest analiza korzyści oraz barier tworzenia i funkcjonowa-
nia klastrów w Polsce, opierających się na współpracy uczelni wyższych, jedno-
stek samorządu terytorialnego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.

współczesne klastry, szczególnie te o charakterze regionalnym, bywają 
postrzegane jako przeciwwaga dla negatywnych skutków globalizacji, szcze-
gólnie odczuwanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Potencjał, 



278 anna saniuk, sebastian saniuk, martina Jakábová

jaki tkwi w MŚP, może stanowić dodatkowe źródło rozwoju całego regionu, 
dzięki odpowiedniej polityce regionalnej wspierania rozwoju klastrów prze-
mysłowych tworzących sieci produkcyjne. klastry mogą sprzyjać utrzymaniu 
wysokiego poziomu zatrudnienia, rozwijać innowacyjność i podnosić konku-
rencyjność przedsiębiorstw związanych z klastrem. 

najliczniejszą grupę klastrów tworzą firmy z sektora produkcji: motoryzacyj-
nego (Detroit, południowe niemcy, słowacja), farmaceutycznego (Bazylea, new 
Jersey), zegarmistrzowskiego (szwajcaria) oraz lotniczego (seattle, Montreal, 
tuluza). najsłynniejszym klastrem jest Dolina krzemowa w północnej kalifornii, 
gdzie funkcjonują tysiące firm z sektora zaawansowanych technologii. klastry 
stają się także coraz popularniejsze w europie, w tym także w Polsce. Dokumentują 
to liczne raporty, opracowania i publikacje Departamentu rozwoju Gospodarki 
Ministerstwa Gospodarki rzeczypospolitej Polskiej. Potencjał tworzenia klastrów 
przemysłowych w Polsce występuje przede wszystkim w sektorze wysokich tech-
nologii w przemyśle przetwórczym (przemysł farmaceutyczny, precyzyjny, elek-
troniczny, lotniczy, produkcja maszyn biurowych, komputerów) oraz w usługach 
rynkowych (prace badawczo-rozwojowe, informatyka). sektor ten skoncentrowa-
ny jest w pobliżu silnych ośrodków akademickich, które dysponują zasobami 
odpowiedniego kapitału ludzkiego oraz zapleczem badawczym1. 

1.  koncepcja klastra przemysłowego

klaster nie jest pojęciem do końca naukowo zbadanym. wciąż trwają  
prace nad opracowaniem kompletnej typologii klastrów. Pomimo silnego 
wsparcia komisji europejskiej, rządów centralnych i instytucji samorządo-
wych rozwoju klastrowości pewien niedosyt stanowi brak modeli funkcjono-
wania klastrów przemysłowych, szczególnie w zakresie wymiany zdolności 
produkcyjnych, jak i powoływania krótkookresowych sieci produkcyjnych 
wykorzystujących zdolności produkcyjne małych i średnich przedsiębiorstw. 

1 t. Brodzicki, P. tamowicz, Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia trans-
feru wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych, Opracowanie na zlecenie instytutu 
technologii eksploatacji dla Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk–radom, październik 2008,  
s. 2–3; A. Grycuk, klastry jako instrument polityki regionalnej, Biuro Analiz sejmowych 
„infos”, nr 13 (83), warszawa 2010, s. 1–3, http://parl.sejm.gov.pl (28.07.2012).
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klaster przemysłowy jest określany jako geograficzne skupisko wzajem-
nie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczą-
cych usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi 
instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowa-
rzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między 
sobą, ale również współpracujących2. współczesny klaster przemysłowy rozu-
miany jest jako związek organizacji, które charakteryzuje bliskość geograficz-
na, ta sama branża przemysłowa i stosunki na stopie zawodowej, które stano-
wią również czynnik motywacyjny w budowaniu wzajemnego zaufania 
między partnerami3. klaster może być również rozumiany jako przestrzenna 
koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych 
rozbudowaną siecią relacji o formalnym, jak i nieformalnym charakterze, 
opartych na wspólnej perspektywie rozwoju, jednocześnie konkurujących 
i kooperujących w pewnych aspektach działania4. 

typowy klaster przemysłowy składa się z sieci małych przedsiębiorstw 
o zbliżonej branży, charakteryzujących się możliwością szybkiej adaptacji do 
zmieniającego się rynku i zróżnicowanych wymagań poprzez współpracę 
i używanie nowych technologii. Firmy w klastrze wykorzystują dostęp do 
lokalnej wiedzy i lokalnego rynku pracy, niskich kosztów transportu i kosztów 
transakcyjnych. 

struktury klastrowe występują w wielu krajach świata, również w krajach 
rozwijających się. nie ograniczają się tylko do sektorów wysokich technolo-
gii, ale obejmują także sektory przemysłu przetwórczego, usługi, a także 
sektory tradycyjne. Bardzo często klastry mają charakter ponadsektorowy, co 
oznacza, że składają się nie tylko z przedsiębiorstw wytwórczych, ale również 
z wyspecjalizowanych instytucji świadczących usługi dla podmiotów klastra, 
takich jak: instytucje badawczo-rozwojowe, fundusze kapitałowe, firmy 
marketingowe, analityczne, szkoleniowe i tak dalej. Do klastra mogą także 
należeć wyspecjalizowane jednostki, które wspierają regionalne systemy inno-
wacji: centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, inkubatory 

2 M. Porter, Porter o konkurencji, Pwn, warszawa 2001, s. 5–20.
3 L.M. camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, M. Ollus, methods and tools for collabora-

tive networked organizations, „science and Business Media”, springer 2008, s. 58.
4 t. Padmore, H. Gibson, modeling regional innovation and competitiveness, „Local and 

regional systems of innovation” 1998, Vol. 26, no. 6, s. 625–641.



280 anna saniuk, sebastian saniuk, martina Jakábová

przedsiębiorczości, parki przemysłowe lub technologiczne5. Lokalizacja 
klastra w pobliżu jednostki naukowej o silnej pozycji powoduje wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego, szczególnie w przemyśle przetwórczym6. 

2.  Polityka wspierania klastrowości

klastry mogą stanowić efektywny sposób poszukiwania efektów synergii 
wynikających ze współpracy przedsiębiorców, nauki i władz publicznych. ich 
wpływ na rozwój gospodarczy spowodował ukształtowanie polityki wspiera-
nia klastrowości, której przykładem jest sformułowanie przez OecD (Organi-
zation for economic co-operation and Development) koncepcji polityki roz-
woju opartej na klastrach. koncepcja klastrów jest także istotnym elementem  
polityki gospodarczej unii europejskiej – priorytet strategia europa 20207.

klastrowość cieszy się również dużym uznaniem komisji europejskiej, 
która często finansuje programy związane z rozwojem klastrów. Potencjał po-
wstania klastrów innowacyjnych w 10 nowych krajach członkowskich ue, 
które objęły również Polskę, był przedmiotem badań, których wyniki przed-
stawiono w raporcie opublikowanym w 2006 roku8. raport przedstawia 
znaczny przyrost tego typu inicjatyw w ostatnim dziesięcioleciu. 

najważniejszym dokumentem dotyczącym klastrów w polityce ue jest 
komunikat komisji europejskiej z 2008 roku9. Jego głównym celem jest 
wspieranie rozwoju inicjatyw klastrowych w europie, gdyż w obecnych wa-
runkach społeczno-ekonomicznych, a szczególnie silnej konkurencji w wy-
miarze globalnym, klastry stanowią ważny czynnik rozwoju ekonomicznego.  

5 Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce, s. 1–3, 
www.mg.gov.pl (28.07.2012).

6 H. Loof, A. Brostom, Does knowledge diffusion between university and industry 
increase innovativeness?, „Journal of technology transfer” 2008, Vol. 33, s. 73–90.

7 komunikat komisji europejskiej, eurOPA 2020, strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, cOM (2010) 2020, s. 5. 

8 innovation clusters in the 10 new member states of the eu, „europe innova 
Paper” 2006, no 1., s. 11–13, www.europe-innova.org (28.07.2012).

9 communication from the commision to the council, the european Parliament, the 
european economic and social committee and the committee of the regions, Towards word-
class clusters in the european union. implementing the broad-based innovation strategy, cOM 
(2008) 652 final.
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w komunikacie tym podkreśla się rolę podejścia oddolnego (bottom-up 
approach) do budowania struktur klastrowych, w którym dominującymi 
podmiotami w klastrze są lokalne przedsiębiorstwa najbardziej zintegrowane 
z gospodarką regionu, a działania państwa mają odgrywać rolę pomocniczą 
i tworzyć odpowiednią infrastrukturę instytucjonalną.

w Polsce politykę wspierania klastrów zaczęto realizować poprzez sek-
torowy Program Operacyjny „wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 
2004–2006”, głównie przez priorytet 1 „rozwój przedsiębiorczości i wzrost in-
nowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” działanie 1.1. 
„wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw” oraz działa-
nie 1.4. „wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospo-
darką”. następnie wspieranie rozwoju klastrów było kontynuowane na podstawie 
przygotowanego dokumentu strategicznego „kierunki zwiększania innowacyj-
ności gospodarki na lata 2007–2013”, w którym podkreśla się znaczenie wspól-
nych działań przedsiębiorców o charakterze sieciowym realizowanych poprzez10:

 – zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści pły-
nących ze współpracy z jednostkami naukowymi i innymi przedsię-
biorstwami,

 – ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego,
 – zapewnienie warunków do współpracy sieciowej,
 – wsparcie rozwoju klastrów,
 – wsparcie rozwoju platform technologicznych w zaawansowanych 

technologicznie sektorach.
Programy wsparcia klastrów w latach 2007–2013 zostały wpisane do ogól-

nonarodowych i regionalnych programów operacyjnych poszczególnych woje-
wództw. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: Program Operacyjny 
innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 – działanie 5.1. „wspieranie powiązań 
kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”, działanie 5.2. „wspieranie 
sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregio-
nalnym”, Program Operacyjny kapitał Ludzki – działanie 2.1. „rozwój kadr 
nowoczesnej gospodarki” poddziałanie 2.1.1 „rozwój kapitału ludzkiego 
w przedsiębiorstwach”, poddziałanie 2.1.2. „Partnerstwo dla zwiększania 
|adapta cyjności” i poddziałanie 2.1.3. „wsparcie systemowe na rzecz zwiększa-
nia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.

10 Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce…
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Analiza regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych woje-
wództw pozwala wyodrębnić trzy główne podejścia w polityce wspierania 
klastrów11:

 – bezpośrednie wspieranie klastrów ze środków strukturalnych (najczę-
ściej stosowane);

 – łączenie działań wspierających klastry z innymi działaniami wspiera-
jącymi przedsiębiorczość, instytucje otoczenia biznesu lub budowa-
nie relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą badań i rozwoju;

 – wspieranie działań sprzyjających rozwojowi klastrów. 
Obecnie jest obserwowany dynamiczny rozwój inicjatyw klastrowych 

w Polsce. Powstają one w sektorach zaawansowanych technologicznie, czego 
przykładem są następujące klastry: wielkopolski klaster zaawansowanych 
technik Automatyzacji „elprotech”, klaster Multimediów i systemów 
informatycznych w nowym sączu, Dolnośląski klaster surowcowy, Podlaski 
klaster Obróbki Metali, Gdańska Delta Bursztynu, klastry technologii infor-
matycznych w województwie mazowieckim, podkarpackim, pomorskim 
i zachodniopomorskim, jak również w sektorach tradycyjnych, np. 
wielkopolski klaster Meblarski, klaster Budowlany w regionie świętokrzy-
skim, Dolina ekologicznej Żywności w Lublinie, kocioł Pleszewski – klaster 
branży kotlarskiej w wielkopolsce, klaster Budownictwo – Polska centralna12.

3. korzyści z funkcjonowania klastrów

Do głównych przyczyn powoływania klastrów należy zaliczyć: możliwość 
pozyskiwania nowych rynków zbytu, kooperacja nauki i gospodarki, opraco-
wanie oraz wdrażanie innowacyjnych technologii i produktów, integracja 
środowiska uczelnianego, instytucji samorządowych, przedsiębiorców oraz 
przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

Podstawową przyczyną wstępowania przedsiębiorstw do klastrów jest 
efektywne i synergiczne wykorzystanie kompetencji członków klastra, poten-

11 M. stawicki, w. Pander, metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków 
strukturalnych, szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego, Prace naukowe nr 47, warszawa 
2008, s. 53–84.

12 Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce…



283korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce

cjału badawczo-rozwojowego poprzez wspólne opracowywanie projektów 
i aplikowanie o środki na ich realizację. Przedsiębiorstwa uczestniczące 
w klastrze zachowują jednocześnie wysoką autonomię, która pozwala im na 
rozwój swych kompetencji, wykorzystywanych w ramach współpracy. klaster 
nie jest prostą sumą poszczególnych podmiotów, ale powstałą w wyniku inte-
rakcji i synergii przestrzenną formą organizacji produkcji zwiększającą 
elastyczność i konkurencyjność13. efekty synergiczne związane są ściśle 
z zaufaniem społecznym lub wręcz kapitałem społecznym. rozwinięte otocze-
nie społeczne sprzyja atmosferze zaufania w kontaktach międzyludzkich, 
w tym szczególnie gospodarczych14. 

Jak wskazują badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw, które zostały 
przeprowadzone przez community innovation survey15, najwięcej współpra-
cy i interakcji w systemach innowacyjnych zachodzi na poziomie regional-
nym. regionalne systemy innowacyjne, w których transfer wiedzy oparty jest 
na bezpośrednich kontaktach ludzkich, wykorzystują bliskość geograficzną 
jako kluczowy czynnik funkcjonowania struktur klastrowych.

regionalny aspekt funkcjonowania klastrów jest ściśle związany ze 
wspólnotą kulturową, większym poziomem zaufania partnerów i kapitału 
społecznego, co ma ogromne znaczenie szczególnie w czasach silnej konku-
rencji i konfliktu interesów. tworzenie klastrów w regionach zwiększa inno-
wacyjność i konkurencyjność lokalnej gospodarki poprzez16:

 – tworzenie rynku wyspecjalizowanych czynników produkcji, gdzie 
dużą rolę odgrywa wiedza i wysokiej jakości kapitał ludzki;

 – rozwój infrastruktury naukowej w regionie wykorzystywanej w więk-
szym stopniu przez podmioty gospodarcze;

 – tworzenie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie;

13 H. Afsarmanesh, L.M. camarinha-Matos, a framework for management of virtual 
organizations breeding environments, „collaborative networks and their breeding environ-
ments”, springer 2005, s. 35–48.

14 M. Flores, A. Molina, virtual industry clusters: foundation to create virtual 
enterprises, Advanced in networked enterprises – Virtual Organizations, Balanced Automation 
and systems integration, eds. L.M. camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, H.-H. erbe, kluwer 
Academic Publishers 2000, s. 111–120.

15 european commission, innovative regions? a comparative review of methods of 
evaluation of regional innovation Potential, the european innovation Monitoring system 
(eiMs) 1995, no. 21, s. 25–30.

16 Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce…
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 – powstawanie nowych podmiotów w regionie skupionych wokół klastra;
 – zwiększanie atrakcyjności regionu dla inwestycji zagranicznych;
 – tworzenie atrakcyjnego rynku pracy, przyciągającego wysoko wykwa-

lifikowanych pracowników;
 – stymulowanie przepływu wiedzy, procesów uczenia się, generowania 

nowych innowacji;
 – rozwój rozbudowanych sieci produkcji opartych na sektorze MŚP;
 – zwiększanie specjalizacji i efektywności funkcjonowania MŚP przez 

włączanie ich w struktury klastrowe;
 – zwiększenie możliwości pozytywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze w wyniku podejmowania wspólnych inwestycji i inicja-
tyw na rzecz ochrony środowiska, a także wdrażanie innowacji eko-
logicznych (eco-innovation). 

Orientacja na współpracę w klastrze w połączeniu z wąską specjalizacją 
uczestników daje efekty zwiększonej, kolektywnej wydajności i wzrostu 
umiejętności wdrażania innowacyjnych procesów i wytwarzania technolo-
gicznie zaawansowanych produktów. konkurujące w normalnych warunkach 
firmy w klastrze wspólnie pracują nad rozwiązaniem powszechnie występu-
jących ograniczeń i problemów związanych z dostępem do informacji, dostaw-
ców, infrastruktury, know-how oraz rynków dostaw. najczęściej wskazywa-
ne w literaturze korzyści przedsiębiorstw sektora MŚP wstępujących do 
klastra stanowią17:

 – redukcja kosztów transakcyjnych,
 – wspólna wymiana doświadczeń i nauka,
 – podniesienie poziomu elastyczności i reakcji na zmiany rynku,
 – podniesienie poziomu wykorzystania posiadanych kompetencji, zdol-

ności produkcyjnych, informacji i innowacji technologicznych,
 – podniesienie konkurencyjności w stosunku do silnych kapitałowo 

przedsiębiorstw,
 – wzrost produktywności i specjalizacji,
 – możliwości wspólnych działań marketingowych,
 – zmniejszenie kosztów transportu. 

17 P.B. Doeringer, D.G. terkla, Business strategy and cross-industry clusters, „economic 
Development Quarterly” 1996, Vol. 9, no. 3, s. 225–237; Ministerstwo Gospodarki, 
Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce…
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A. Grycuk wymienia także takie korzyści, które wynikają z przynależności 
do klastra, jak: dostęp do informacji i wiedzy, wzrost produktywności i innowa-
cyjności oraz łatwość rozpoczęcia działalności dzięki istniejącej infrastrukturze 
klastra, potencjalnym klientom i partnerom, a także rozwinięty rynek pracy18.

zdaniem M.e. Portera występowanie w zbiorowości klastrowej wywołu-
je dodatkowe pozytywne rezultaty, jak19:

 – większy napływ zasobów niezbędnych do sprawnego przebiegu pro-
cesu produkcyjnego w danej branży;

 – większy potencjał innowacyjny osób, które decydują się pracować 
w przedsiębiorstwach klastra. najatrakcyjniejsze klastry stwarza-
ją najlepsze perspektywy rozwoju zawodowego i przyciągają najbar-
dziej wartościowych pracowników, dzięki temu tworzą najbardziej 
innowacyjne produkty;

 – komplementarność poszczególnych działań uczestników;
 – łatwiejszy dostęp do nowych rozwiązań technicznych technologicz-

nych, operacyjnych oraz logistycznych i łatwiejsza ich adaptacja.
Osiągnięcie tych korzyści staje się możliwe przy pełnym wykorzystaniu 

potencjału współpracy przedsiębiorstw nawiązywanej w ramach realizacji 
wspólnych innowacyjnych projektów przez członków klastra. w sytuacji po-
jawienia się nowego przedsięwzięcia szczególnie innowacyjnego kluczowym 
czynnikiem odniesienia sukcesu jest czas jego realizacji. Powołanie dyna-
micznej sieci przedsiębiorstw zdolnych do terminowego zrealizowania przed-
sięwzięcia stanowi o przewadze konkurencyjnej całego klastra. 

czynnikami sprzyjającymi tworzeniu klastrów są także: duży poziom 
zaufania pomiędzy uczestnikami klastra, patriotyzm regionalny, dostrze-
ganie wspólnych celów przy wsparciu władz samorządowych i środowiska  
naukowego dla rozwoju innowacyjności20. współpraca ze środowiskiem 
naukowym, szczególnie parkami technologicznymi i uniwersyteckimi cen-
trami transferu technologii, stanowi źródło nowych rozwiązań, technologii, 
produktów, które przy wsparciu władz samorządowych w pozyskaniu środ-

18 A. Grycuk, klastry jako instrument polityki regionalnej, Biuro Analiz sejmowych 
„infos” 2010, nr 13 (83), www.parl.sejm.gov.pl (28.07.2012), s. 1–3.

19 M.e. Porter, Porter o…
20 P. Maskell, Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster, „industrial 

and corporate change” Vol. 10, s. 921–943.
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ków potrzebnych do ich realizacji oraz dysponowane kompetencje i zdolności 
produkcyjne przedsiębiorstw klastra stają się możliwe do realizacji21.

istotnym wsparciem są również instytucje otoczenia biznesowego świad-
czące usługi dla przedsiębiorstw, takie jak: instytucje kredytowe obsługujące 
małych przedsiębiorców na specjalnych warunkach oraz inkubatory przedsię-
biorczości, inkubatory technologiczne umożliwiające nowym przedsiębiorcom 
wynajem powierzchni biurowej czy korzystanie ze wsparcia doradców na 
preferencyjnych warunkach, operatorzy logistyczni i tak dalej22. Ma to istotne 
znaczenie szczególnie w przypadku firm rozpoczynających działalność gospo-
darczą i wstępujących do klastra. wsparcie instytucji okołobizne sowych ma 
również kluczowe znaczenie dla rozwoju klastra w przypadku potrzeby finan-
sowania kosztownych innowacyjnych projektów. ryzyko podejmowane 
z nowym przedsięwzięciem rozkłada się na sporą część uczestników klastra, 
a tym samym zdolność kredytowa związana z przedsięwzięciem jest większa. 

4.  Bariery tworzenia klastrów

niestety, potencjał tkwiący w klastrze oraz uczestniczących w nim przed-
siębiorstwach często bywa marnotrawiony, między innymi poprzez brak 
mechanizmów wykorzystujących efekt synergii przedsiębiorstw. Problemem 
jest brak procedur szybkiego formowania sieci kooperacyjnych przedsię-
biorstw w ramach klastra oraz poprawnie funkcjonujących zasad współpracy, 
będących dodatkowym czynnikiem motywacyjnym do nawiązywania krót-
kookresowej współpracy zorientowanej na potrzeby klienta.

efektywne działanie klastrów napotyka szereg barier. w Polsce są to głównie 
bariery miękkie (natury mentalnościowej), takie jak: niska skłonność do współ-
pracy między sobą polskich przedsiębiorstw oraz ze sferą nauki i otoczeniem 
biznesu23. wynikają one przede wszystkim z braku zaufania pomiędzy partne-
rami biznesowymi oraz dominującej, źle pojmowanej kultury drapieżnej konku-

21 Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce…
22 e. chilicka, rola klastrów i inicjatyw klastrowych w podnoszeniu atrakcyjności regio-

nów, w: klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, red. B. Plawgo, PwsiiP Łomża, 
2008, s. 81–96.

23 Ministerstwo Gospodarki rP, kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki, 
warszawa 2006, s. 79. 
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rencji. Firmy nie widzą w kooperacji szans wspólnego rozwoju ani możliwości 
poprawy indywidualnej pozycji konkurencyjnej. najbardziej nie sprzyja klastro-
wości niedostateczne otwarcie się na zewnątrz, brak potrzeby poszukiwania 
partnerów do współpracy. Objawia się ono bardzo nielicznym uczestnictwem 
przedsiębiorstw w branżowych i regionalnych stowarzyszeniach, zrzeszeniach 
i organizacjach przedsiębiorców, które są naturalnym i częstym inicjatorem 
struktur klastrowych oraz umożliwiają pokonywanie wspólnych barier rozwo-
jowych. Przełamanie tego ograniczenia jest trudne i długotrwałe.

Bariery rozwoju klastrów należy rozpatrywać w odniesieniu do sekto-
ra przedsiębiorstw, badań i rozwoju oraz sektora okołobiznesowego. Do naj-
ważniejszych ograniczeń rozwoju klastrów wynikających z sektora przedsię-
biorstw należy zaliczyć24:

 – brak świadomości wagi współpracy jako czynnika długofalowego 
rozwoju,

 – brak strategicznego myślenia i planowania,
 – brak umiejętności zaawansowanej analizy rynku,
 – brak współpracy przedsiębiorstw w skali regionalnej,
 – brak korzystania z instytucji wsparcia,
 – postrzeganie innych przedsiębiorstw tylko w kategoriach konkuren-

cji i zagrożeń,
 – brak współpracy z regionalnymi i krajowymi instytucjami badawczo-

-rozwojowymi,
 – niedostateczna liczba wysoko kwalifikowanych specjalistów z dużym 

doświadczeniem,
 – niedostateczna liczba szkoleń pracowników dotyczących nowych 

technologii, systemów zapewnienia jakości, zaawansowanych tech-
nik zarządzania, kreatywności,

 – brak wystarczającego dostępu do środków finansowych umożliwiają-
cych transfer technologii i rozbudowę bazy technicznej,

 – brak koordynacji i współpracy międzyregionalnej pomiędzy władza-
mi samorządowymi, przedstawicielami biznesu i innych instytucji,

 – brak chęci do tworzenia sieci.

24 J. Berniak-woźny, struktury klastrowe jako forma współpracy mśP i instytucji otocze-
nia biznesu, sztuka zarządzania. Magazyn Biznesowy i Akademicki, nr 26/27, wyższa szkoła 
zarządzania, 2012, s. 4–8, www.wsz-pou.edu.pl (28.07.2012)
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najistotniejszymi barierami do pokonania w sektorze badawczo-rozwojowym 
są25: 

 – koncentrowanie się wielu naukowców na badaniach podstawowych,
 – finansowanie przez narodowe centrum nauki głównie projektów na 

badania podstawowe,
 – brak struktur i procedur w jednostkach naukowych potrzebnych do 

współpracy z firmami (np. biur łącznikowych do współpracy z prze-
mysłem),

 – brak prawnych uregulowań w zakresie korzystania przez gospodarkę 
z infrastruktury uczelni i jednostek naukowych,

 – brak prawnych uregulowań w zakresie zabezpieczania praw własno-
ści intelektualnej,

 – nieprzychylne stanowisko kierownictw jednostek badawczo-rozwojowych 
w sprawie rozwijania działalności gospodarczej przez pracowników 
sprzyjające wzrostowi szarej strefy,

 – brak instrumentów zapewniających przepływ informacji o potrze-
bach kadrowych przedsiębiorstw i niedostosowanie oferty edukacyj-
nej do tych potrzeb,

 – nieznajomość potrzeb przedsiębiorstw wynikająca z ograniczonych 
możliwości wzajemnego poznania,

 – brak praktyki rozwiązywania problemów przedsiębiorstw w pracach 
naukowych powstających na uczelniach i zwyczaju delegowania pra-
cowników naukowych do przemysłu, 

 – niewielki udział dochodów ze świadczenia usług i sprzedaży techno-
logii przedsiębiorstwom w strukturze dochodów jednostek badawczo- 
-rozwojowych.

w sektorze otoczenia biznesu do najczęstszych barier rozwoju klastrów 
należy zaliczyć26:

 – brak dopasowania oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb 
przedsiębiorstw,

25 M. Górzyński, w. Pander, P. koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między mśP 
oraz mśP i instytucjami otoczenia biznesu, PArP, warszawa 2006, s. 19–23; J. Berniak-woźny, 
struktury klastrowe…

26 M. Górzyński, w. Pander, P. koć, Tworzenie związków…; J. Berniak-woźny, struktury 
klastrowe…; M. kozak, klastry – wyzwanie dla rozwoju mśP w Polsce, „e-mentor” 2009, nr 
1 (28), s. 1–9, www.e-mentor.edu.pl (28.07.2012).
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 – niewystarczająca jakość takiej oferty,
 – brak baz informacyjnych,
 – niewystarczająca liczba ośrodków wsparcia regionalnych i branżo-

wych,
 – brak doradców technologicznych, audytorów technologicznych, do-

radców finansowych i analityków w zakresie innowacji,
 – brak instrumentów finansowania innowacji,
 – niewystarczające i często nieprawidłowe (nieskuteczne) dotowanie 

usług wsparcia ze środków publicznych,
 – brak silnej motywacji instytucji okołobiznesowych do działań na wol-

nym rynku.
często problemem jest również brak mechanizmów podziału ryzyka i zy-

sków z przedsięwzięcia, jak również ryzyka związanego z niepowodzeniem 
na poszczególnych partnerów. wpływa to zniechęcająco na rozwój współpra-
cy w ramach klastra. 

Wnioski

klastry przemysłowe stają się coraz popularniejsze nie tylko na świe-
cie, ale także w Polsce. Duże zainteresowanie formami klastrowymi wyni-
ka z możliwości połączenia potencjału wielu przedsiębiorstw przy jedno-
czesnym zachowaniu ich pełnej autonomii. Organizacje korzystają z tego  
rodzaju współpracy głównie w celu pozyskiwania nowych rynków zbytu oraz 
zwiększania elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstw należących do 
klastra. Formy klastrowe dają także dużo większe możliwości wprowadza-
nia innowacyjnych technologii i produktów przez rozłożenie kosztów i ryzy-
ka pomiędzy uczestników klastra. Obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój 
szczególnie klastrów regionalnych. Bliskość geograficzna i większe zaufanie 
do partnerów z lokalnego rynku sprzyjają współpracy. klastry umożliwiają 
także szybką wymianę informacji i wiedzy między jego uczestnikami.

w Polsce główną barierą tworzenia klastrów jest niska skłonność do  
kooperacji między przedsiębiorstwami, jak również z instytucjami nauki 
i otoczenia biznesu, wynikająca głównie z braku dostrzegania korzyści i moż-
liwości rozwoju w organizacjach klastrowych, postrzegania innych przedsię-
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biorstw tylko w kategoriach jednostek konkurencyjnych oraz braku zaufania 
do innych organizacji, szczególnie z tej samej branży. istotnym mankamen-
tem jest także brak strategicznego, długofalowego planowania rozwoju jed-
nostek gospodarczych. 
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BENEFItS AND BARRIERS tO CREAtINg INDuStRIAL  
CLuSTERS IN POLAND

Summary

industrial clusters are becoming increasingly popular, throughout the world and 
also in Poland. the high interest in different forms of clusters is a result of the pos-
sibilities of connecting the capacity of many enterprises whilst maintaining their full 
autonomy. Organizations mainly use this type of cooperation to enter new markets 
and for the increased the flexibility and competitiveness gained by belonging to 
a cluster of enterprises. clustering provides much greater opportunities to introduce 
innovative technologies and products through the distribution of costs and risks be-
tween cluster participants. Particularly noticeable is the very dynamic development 
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of regional clusters. Geographical proximity and greater trust between partners from 
the local market create favourable conditions for cooperation. clusters also allow the 
rapid exchange of information and knowledge among participants.

in Poland, the principle barrier to creating clusters is the low tendency towards 
cooperation with other enterprises, along with scientific and business environment 
institutions, resulting principally from a lack of awareness of the benefits and 
development opportunities presented by cluster organizations, perception of other 
enterprises only in terms of competitive units and luck of trust in other organizations, 
especially those from the same industry. Another significant barrier is the lack of 
strategic long-term planning for the development of enterprises, especially in sMe’s. 
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