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THE ROLE OF CLUSTER INITIATIVES 
IN THE DEVELOPMENT OF CLUSTERS

Streszczenie: Wymienione w tytule opracowania terminy „inicjatywa klastrowa” i „klaster” 
wymagają rozróżnienia, ponieważ to realizacja inicjatyw klastrowych służy powstaniu bądź 
rozwojowi klastrów. Wzrost klastrów w regionach wspomagany jest również przez tzw. or-
ganizacje klastrowe. Celem opracowania jest więc omówienie roli inicjatyw klastrowych 
w  rozwoju klastrów. Przedstawiono w  nim proces tworzenia i  zarządzania inicjatywami 
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klastrowymi, a  także przykłady działań podejmowanych w ramach inicjatyw klastrowych 
istotnych dla powstania i wzrostu konkurencyjności klastrów.

Słowa kluczowe: inicjatywy klastrowe, organizacje klastrowe, klastry, rozwój, konkurencyj-
ność 

Abstract: The terms in the title of the study, such as “cluster initiative” and “cluster” need to 
be differentiated as management of cluster initiatives serves the creation or development of 
clusters. The growth of clusters in regions is also supported by so-called “cluster organiza-
tions”. The aim of the study is to discuss the role of cluster initiatives in the development of 
clusters. The study presents the process of creating and managing cluster initiatives as well 
as examples of activities undertaken as part of cluster initiatives relevant for the creation and 
growth of cluster competitiveness.

Keywords: cluster initiatives, cluster organizations, clusters, development, competitiveness

Wstęp

 Z pojęciem klastra ściśle związane jest pojęcie inicjatywy klastrowej i organiza-
cji klastrowej. Pojęcia te często używane są zamiennie, bez wskazania różnic między 
nimi. Przykładem jest m.in. nazewnictwo tych inicjatyw. W opracowaniu dokonano 
przeglądu wyżej wymienionych pojęć, aby pokazać różnicę między klastrami będą-
cymi realnymi strukturami gospodarczymi a formalnymi inicjatywami klastrowymi 
i organizacjami świadczącymi usługi na rzecz podmiotów działających w klastrach. 

Termin „klaster” został upowszechniony przez M.E. Portera. Definiował on klaster 
jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostaw-
ców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i zwią-
zanych z  nimi instytucji (uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i  stowarzyszeń 
branżowych) w  poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także 
współpracujących1. W publikacjach naukowych i w praktyce gospodarczej przyjmuje się, 
że inicjatywa klastrowa to zorganizowane działania mające na celu przyspieszenie rozwo-
ju oraz wzrostu konkurencyjności klastrów w regionie, angażujące firmy klastrowe, rząd 
oraz/lub środowisko badawcze2. Inna definicja mówi, że inicjatywy klastrowe to wzajem-
nie zależne działania podejmowane przez kilka grup podmiotów w celu tworzenia lub 
poprawy siły klastra3. Inicjatywą klastrową określa się również świadomie podejmowane 
wysiłki w celu poprawy konkurencyjności dzięki angażowaniu do współdziałania firm, 

1  M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246.
2  Ö. Sölvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels, Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospo-
darkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2003, s. 9.
3  T. Andersson, S. Schwaag Serger, J. Sörvik, E. Wise Hansson, The Cluster Policies Whitebook, IKED 
International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, Malmö 2004, s. 7.
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władz rządowych i samorządowych oraz uniwersytetów czy instytucji badawczo-rozwojo-
wych w zakresie związanym z wytwarzaniem określonych produktów czy usług4. Inicjaty-
wą klastrową nazywana jest zbiorowa działalność grup przedsiębiorstw, jednostek sektora 
publicznego i innych związanych instytucji w celu poprawy konkurencyjności podmio-
tów aktywnych ekonomicznie w danym regionie geograficznym. Inicjatywy te powodują 
poprawę operacji i strategii w grupie przedsiębiorstw, poprawę warunków specyficznego 
otoczenia biznesowego oraz wzmocnienie sieciowania przedsiębiorstw w celu uzyskania 
ekonomicznych korzyści i tworzenia firm odpryskowych5. Inicjatywa klastrowa jest także 
formą mobilizacji, integracji i komunikacji grupy podmiotów funkcjonujących w klastrze. 
Służy przede wszystkim komunikowaniu – definiowaniu wspólnych celów i ukierunko-
waniu konkretnych działań prorozwojowych (indywidualnych lub wspólnych) realizowa-
nych później – czy to przez poszczególne podmioty wchodzące w skład klastra, jego ko-
ordynatora, czy też przez konsorcja tych podmiotów6. Zgodnie z kolejną definicją klastry 
istnieją niezależnie od świadomości przedsiębiorstw i od jakiejkolwiek interwencji, pro-
jektu czy organizacji. Natomiast inicjatywa klastrowa odnosi się do określonego projektu 
lub rozwoju różnego rodzaju organizacji. Z powyższego rozróżnienia wynika, że klastrów 
nie tworzy się (albo funkcjonują one w danej gospodarce, albo ich brak), z kolei na obsza-
rze występowania danego klastra można utworzyć jedną lub kilka inicjatyw klastrowych. 
Dzięki podejmowaniu działań służących m.in. pobudzaniu przedsiębiorczości i aktywiza-
cji ludności oraz przyciąganiu inwestorów zewnętrznych można pobudzić lokowanie firm 
na danym obszarze, co skutkować będzie powstaniem klastra7. 

Celem opracowania jest omówienie roli inicjatyw klastrowych w rozwoju kla-
strów. Przyjęto w nim następującą hipotezę badawczą: Pojęcie inicjatywy klastrowej 
nie jest tożsame z pojęciem klastra. Inicjatywy klastrowe to działania kluczowych 
podmiotów tworzących klaster, istotnych dla jego powstania bądź rozwoju.

1. Powstanie i zarządzanie inicjatywami klastrowymi

Inicjatywę tworzą kluczowi uczestnicy danego klastra, tj. przedsiębiorstwa, jednostki 
badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu i przedstawiciele sektora publicznego. 
Większość tego typu inicjatyw powstaje w formie projektu i jest przekształcana w bardziej 

4  B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, Raport. Klastry jako potencjał rozwoju – województwo pod-
laskie, Fundacja BFKK, Białystok 2010, s. 10.
5  E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regio-
nów. Świat – Europa – Polska, PWE, Warszawa 2009, s. 181.
6  A. Borowicz, M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szultka, Tworzenie i zarządzanie inicjatywą kla-
strową. Podręcznik przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
IBnGR, Gdańsk 2009, s. 7.
7  E. Karaś, Badanie stanu wiedzy na temat klastrów i inicjatyw klastrowych. Desk research [w:]                        
W. Duczmal, W. Potwora (red.), Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, tom 1, Wyż-
sza Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, s. 26.
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formalne struktury od 12 do 36 miesięcy8. Inicjatywy klastrowe coraz częściej wykraczają 
poza ramy danej lokalizacji, wchodząc w interakcje z podmiotami usytuowanymi w in-
nych regionach, a nawet krajach9. Dla wprowadzenia ładu terminologicznego należy rów-
nież zdefiniować pojęcie organizacji klastrowej rozumianej jako publiczno-prawna orga-
nizacja powołana w celu wspomagania wzrostu klastra w danym regionie10. Utworzenie 
organizacji klastrowej jest często niezbędnym warunkiem tego, by inicjatywa klastrowa 
mogła stać się odbiorcą wsparcia ze środków publicznych, realizować usługi dla członków 
lub formalnie współpracować z administracją bądź instytucją naukową11. Formuła orga-
nizacyjna bardzo często zależy od tego, czy jest to inicjatywa oddolna, czy też odgórna, 
jak również od tego, czy istnieje potrzeba powołania koordynatora klastra12. W praktyce 
funkcję organizacji klastrowej pełnią najczęściej stowarzyszenia, fundacje, spółki z o.o., 
jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe, izby gospodarcze lub parki naukowo-
-technologiczne. Organizacja klastrowa wykonuje różnego rodzaju usługi na rzecz pod-
miotów działających w klastrze, dotyczące m.in. wymiany informacji, szkoleń i doradz-
twa, wspólnej promocji, udostępniania wspólnej infrastruktury, transferu technologii, 
analiz rynkowych. Inicjatywy i organizacje klastrowe koordynowane są przez animatora 
lub koordynatora klastra13. W całym procesie rozwoju inicjatyw klastrowych i klastrów 
koordynator musi wykazać zdolność do: 

−	 zaangażowania podmiotów w przygotowanie i realizację wizji, misji, celów, 
działań,

−	 zrównoważenia prac analitycznych i działań,
−	 inspirowania liderów do aktywnego zaangażowania w  przygotowanie, 

wdrożenie i ocenę konkretnych działań, przy jednoczesnym dążeniu do przekona-
nia uczestników klastra do samodzielnego realizowania nowych inicjatyw,

−	 rozwijania i  usprawniania relacji w  ramach łańcuchów produkcji, sieci 
współpracy, interakcji z podmiotami spoza klastra14.

Położenie geograficzne, zasoby wytwórcze, cele działania, zaangażowanie pod-
miotów gospodarczych czy otoczenie biznesowe to tylko niektóre czynniki, które 
różnicują przebieg powstania inicjatywy klastrowej. Niemniej jednak w ramach tego 
procesu warto uwzględnić kilka zadań, schematycznie przedstawionych na rysunku 1. 

8  L. Palmen, M. Baron, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 
2008, s. 12.
9  A.M. Kowalski, The Internationalization of Polish Business Clusters, [w:] M.A. Weresa, Poland. Com-
petitiveness Report 2017. Internationalization and Poland’s Competitive Position, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2017, s. 246.
10  B. Jankowska,  Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce ryn-
kowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 148.
11  M. Koszarek, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa 2011, s. 153.
12  A. Borowicz, M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szultka, Tworzenie i zarządzanie inicjatywą kla-
strową…, s. 7.
13  M.A. Weresa, A.M. Kowalski, E.B. Sieńko-Kułakowska, Rozwój klastrów i metody ewaluacji, Oficy-
na Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 14.
14 L. Palmen, M. Baron, Przewodnik dla animatorów…, s. 110.
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Rysunek 1. Model tworzenia, rozwoju i zarządzania inicjatywą klastrową według projektu CLOE15

Figure 1. Model of creation, development and management of a cluster initiative according 
to the CLOE project

Źródło: Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, 
projekt „CLOE: Cluster linked over Europe”, PARP, Warszawa 2007, s. 14.

15  Projekt współpracy pomiędzy 15 regionami Europy, którego celem jest podzielenie się doświadcze-
niami, stworzenie sieci współpracy i wzajemnego uczenia się w zakresie zarządzania klastrami.
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Na wstępie należy przeanalizować dane ekonomiczne, gospodarcze i społeczno-
-polityczne, opracowując studium wykonalności. Badanie to opiera się na źródłach 
wtórnych i  informacjach uzyskanych od przedsiębiorstw. Kolejnym krokiem jest 
określenie struktury organizacyjnej, zasad i celów inicjatywy. Efektywne funkcjo-
nowanie inicjatywy i samego klastra wymaga sprawnego systemu informacji i ko-
munikacji, wyboru sposobu zarządzania, organów zarządzających, a także utworze-
nia rady doradczej klastra. Inicjatywa klastrowa powinna dysponować określonym 
budżetem. Źródłem finansowania mogą być środki własne ich uczestników, a także 
środki publiczne pochodzące z programów wsparcia rozwoju klastrów. Dopiero po 
wykonaniu wyżej wymienionych zadań przystępuje się do realizacji inicjatywy kla-
strowej. Za jej skuteczność odpowiedzialny jest zespół zarządzający inicjatywami 
klastra. Zarządzanie inicjatywą może dotyczyć takich zagadnień, jak: informacja 
i komunikacja, szkolenia, współpraca, marketing i public relations, a także działania 
międzynarodowe. Wybór poszczególnych działań uzależniony jest przede wszyst-
kim od istoty wspólnego przedsięwzięcia. W  zakresie systemu informacyjno-ko-
munikacyjnego jego uczestnicy biorą udział w regularnych spotkaniach, mają do 
dyspozycji wspólną platformę komunikacyjną, interaktywną stronę internetową, 
biuletyny i  bazy danych. Odpowiedni poziom kwalifikacji pracowników jest wy-
nikiem szkoleń zawodowych, warsztatów i seminariów, wyjazdów studyjnych czy 
staży wewnętrznych. Istotnym obszarem działalności jest również wspieranie pro-
jektów kooperacyjnych między przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwo-
jowymi, instytucjami naukowymi i dostawcami usług specjalistycznych. W zakresie 
działań marketingowych opracowywane są materiały informacyjno-promocyjne, 
zamieszczane reklamy, organizowane targi i konferencje oraz podejmowane dzia-
łania lobbingowe. Konkurencyjność inicjatywy klastrowej i jej członków jest także 
następstwem działań międzynarodowych, tj. obserwacji trendów na rynkach za-
granicznych, udziale w  projektach międzynarodowych i  sieciach gospodarczych, 
organizowaniu zagranicznych wizyt w  klastrach oraz wspieraniu przedsiębiorstw 
w procesie internacjonalizacji itp.16

Inicjatywy klastrowe rozwijają się według następujących etapów:
−	 etap I, poprzedzający powstanie inicjatywy klastrowej, bazuje na wcześniej-

szych programach branżowych, np. działalności lobbingowej, polityce rozwoju kla-
stra, pracach podejmowanych na rzecz przepływu innowacji,

−	 etap II, podczas którego tworzona jest inicjatywa klastrowa, z wykorzysta-
niem lokalnego potencjału regionu,

−	 etap III, polegający na funkcjonowaniu inicjatywy klastrowej, często o sfor-
malizowanym charakterze,

−	 etap IV, podczas którego tworzony jest klaster.

16 Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, projekt „CLOE: 
Cluster linkedover Europe”, PARP, Warszawa 2007, s. 17-30.
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Graficzny obraz poszczególnych faz rozwoju inicjatywy, niezależnych od cyklu ży-
cia klastra, przedstawia rysunek 2. Zazwyczaj inicjatywy te podejmowane są w począt-
kowych etapach rozwoju klastra, mimo to działania, których celem jest poprawa wa-
runków jego funkcjonowania, mogą być realizowane w każdym stadium życia klastra.

Rysunek 2. Rozwój inicjatywy klastrowej
Figure 2. The development of the cluster initiative

 Źródło: Ö. Sölvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels, Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy 
Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2003, s. 20.

Proces rozwoju inicjatywy klastrowej może przebiegać również zgodnie z niżej 
wymienionymi, wzajemnie powiązanymi etapami17:

−	 analizy – zdefiniowanie klastra, działających w nim podmiotów, łańcuchów 
wartości oraz uwarunkowań i  barier rozwoju jest następstwem mapowania klastra 
i analizy SWOT (identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju),

−	 mobilizacji – pozyskanie partnerów zainteresowanych realizacją wspólnych 
przedsięwzięć służących rozwojowi klastra, budowa wzajemnych relacji i zaufania, 
poszukiwanie korzyści i wspólnych celów w ramach spotkań informacyjnych, kon-
sultacji z partnerami czy warsztatów strategicznych,

−	 formułowania strategii – opracowanie najważniejszych kierunków rozwoju 
klastra w przyszłości (wizji, misji i celów strategicznych) oraz planu działania dla 
inicjatywy klastrowej, 

−	 wdrożenia – realizacja zaplanowanych działań związanych ze zorganizowa-
niem procesu zarządzania inicjatywą, zapewnienie niezbędnego finansowania i pod-
jęcie prac w zakresie współpracy, promocji, lobbingu, kwalifikacji kadr i technologii,

−	 ewaluacji – systematyczna ocena realizowanych działań i ich efektów skła-
dająca się z oceny poziomu i dynamiki rozwoju klastra, oceny przydatności i efek-
tywności podejmowanych działań w ramach inicjatywy oraz benchmarking inicja-
tywy klastrowej.

17  A. Borowicz, M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szultka, Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową…, 
s. 20-52.
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Inicjatywy klastrowe rozwijają się w czasie, dlatego też postrzegane są bardziej 
jako proces niż stałe narzędzie lub dobrze zdefiniowany produkt końcowy. Dzia-
łania prowadzone w ramach inicjatyw klastrowych powinny być dostosowane nie 
tylko do bazy lokalnych zasobów, lecz również do lokalnych tradycji politycznych 
i przemysłowych, na których należy opierać organizację i wdrożone inicjatywy18.

Model funkcjonowania inicjatywy klastrowej koncentruje się na czterech następują-
cych komponentach: 1) aspektach społecznych, politycznych i ekonomicznych w ramach 
państwa; 2) celach, 3) procesie rozwoju inicjatywy; 4) wynikach inicjatywy klastrowej19. 

Dla zwiększenia konkurencyjności struktur klastrowych w regionie, realizacji przy-
jętych celów oraz ich rozwoju niezbędne jest świadome zaangażowanie przedsiębiorstw, 
lokalnych władz publicznych i instytucji naukowych. Partnerstwo wyżej wymienionych 
podmiotów odnosi się do społecznych, ekonomicznych oraz politycznych uwarunko-
wań funkcjonowania państwa. Cele inicjatyw klastrowych są zróżnicowane, dlatego też 
formułowane są w oparciu o profil działalności klastra i dotyczą przede wszystkim ta-
kich aspektów, jak: promocja i rozwój klastra, budowa marki regionu, szkolenia i edu-
kacja pracowników, lobbing, pozyskanie informacji z rynku, upowszechnianie nowych 
rozwiązań technologicznych oraz współpracy między partnerami handlowymi. 

Z kolei proces rozwoju inicjatyw klastrowych obejmuje m.in. sposób ich powstania, 
zarządzania, finansowania i wykorzystania określonych zasobów. Istotnym elementem 
jest również określenie zasad członkostwa i podstaw działania inicjatyw. Skuteczność 
ich funkcjonowania może być oceniana na podstawie stopnia realizacji celów, liczby 
przedsiębiorstw, nowych technologii i konkurencyjności w skali międzynarodowej.

Zaangażowanie w rozwój inicjatyw klastrowych wiąże się z możliwością osią-
gnięcia potencjalnych korzyści, wśród których należy wymienić:

−	 zwiększenie specjalizacji,
−	 pozyskanie i dodanie uzupełniających kompetencji poprzez pozyskanie no-

wej wiedzy i doświadczenia lub zlecenia zadania do kompetentnego partnera,
−	 rozszerzenie zakresu oferowanych produktów i możliwość oferowania peł-

nego systemu rozwiązań i procesów,
−	 lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i możliwości produkcyjnych,
−	 budowanie bazy know-how,
−	 poprawa dostępu do informacji i zmniejszenie niepewności (wymiana do-

świadczeń),
−	 korzystanie ze wsparcia dla uczestników (usługi i praktyczne rozwiązania) 

organizowanego zwykle przez inicjatywę,
−	 zwiększenie przychodów przez nowe kanały sprzedażowe, łatwiej dostępne 

informacje o nowych rynkach, zmniejszenie barier wejścia,
−	 dostęp do infrastruktury tworzonej na potrzeby klastra,

18  Ö. Sölvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels, Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych…, s. 18.
19  Ibidem, s. 31.
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−	 wzrost innowacyjności przez zwiększenie współpracy ze sferą badawczo-
-rozwojową20.

Inicjatywy klastrowe odgrywają istotną rolę w ożywieniu źle funkcjonujących 
klastrów i regionów oraz w promowaniu nowych branż bazujących na nauce21.

Zainteresowanie inicjatywami klastrowymi i tworzeniem klastrów w Polsce wzro-
sło po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pozyskanie środków finansowych 
z funduszy europejskich ułatwiło przedsiębiorstwom, instytucjom naukowym i wła-
dzom samorządowym realizację wspólnych projektów służących rozwojowi tychże 
podmiotów i wpływających na rozwój regionu. Inicjatywy klastrowe stały się ważnym 
elementem polityki gospodarczej, obejmując rożnego rodzaju polityki szczegółowe.

2. Inicjatywy klastrowe a rozwój klastrów

Zainteresowanie koncepcją klastrów i  powstawanie inicjatyw odwołujących się do 
tego terminu już we wstępie opracowania wymagało rozróżnienia tychże pojęć. Podkre-
ślając pozytywny wpływ inicjatyw klastrowych i organizacji klastrowych na lokalną dzia-
łalność gospodarczą, należy zaznaczyć, iż inicjatywa klastrowa skupia kluczowe podmioty 
realizujące istotne działania dla powstania i/lub wzrostu konkurencyjności klastra. 

W działania wspierające rozwój klastrów zaangażowane są różne instytucje modelu 
Triple Helix: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i władze publiczne. Model ten wyko-
rzystywany jest m.in. do analizy powiązań zachodzących między tymi trzema grupami 
podmiotów w procesie innowacyjnym22. Inicjatywy klastrowe mogą pełnić też inne cele, 
tworząc swoistego rodzaju zaplecze organizacyjne klastrów. Pierwszą grupę celów stano-
wią badania i sieci, w ramach których można wymienić: gromadzenie i wymianę infor-
macji, badania klastrów czy nawiązywanie nowych kontaktów w ramach klastrów. Drugą 
grupą celów są działania polityczne, takie jak: lobbing, dialog między biznesem, nauką 
i rządem. Trzecia grupa celów obejmuje współpracę handlową, której przykładem może 
być: koordynacja wspólnych zakupów, wsparcie biznesowe, wywiad rynkowy i promocja 
eksportu. Czwarta grupa celów to edukacja i szkolenia, a więc podnoszenie kwalifikacji 
pracowników zatrudnionych w podmiotach klastrów. Piąta grupa celów obejmuje inno-
wacje i technologie, a wśród nich podążanie za trendami technicznymi, ustalanie standar-
dów technicznych, transfer technologii i usprawnienia procesów produkcyjnych. Ostat-
nia grupa celów to ekspansja klastrów, w ramach której wyróżnia się: promocję regionów 
poprzez poprawę wizerunku przedsiębiorstw i innych instytucji oraz aktywną promocję 
inwestycji wewnętrznych, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych23.

20  M. Koszarek, Inicjatywy klastrowe…, s. 10.
21  Ö. Sölvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels, Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych…, s. 17.
22  H. Etzkowitz, The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university-industry 
linkages, „Research Policy” 1998, No. 27, s. 823-833.
23  Ö. Sölvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels, Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych…, s. 33-35.
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Klastry tworzone są jako tzw. inicjatywa oddolna (ang. bottom-up) bądź od-
górna (ang. top-down). Różnica między tymi dwiema metodami sprowadza się do 
podmiotów inicjujących ich powstanie oraz pewnych zasad funkcjonowania. Zde-
cydowana większość struktur klastrowych tworzona jest przez przedsiębiorstwa, 
które dostrzegają korzyści wynikające z istnienia powiązań kooperacyjnych. Inicja-
tywa oddolna jest więc wynikiem aktywnej współpracy kluczowych podmiotów go-
spodarczych zintegrowanych z gospodarką regionu. Siła klastrów budowana jest na 
podstawie partnerskich relacji, niezależnych od struktur administracyjnych. Silna 
identyfikacja uczestników z tworzonymi strukturami, wysoka motywacja realizacji 
wspólnych celów i wykorzystanie wyspecjalizowanych, lokalnych zasobów przekła-
dają się na ich sukces. Rozwój gospodarki regionalnej jest zazwyczaj założeniem 
drugorzędnym. Działania władz publicznych dostosowane do faz cyklu życia kla-
strów polegają na likwidacji barier utrudniających ich powstanie i rozkwit. Chodzi 
tu m.in. o poprawę stanu infrastruktury, promowanie regionu i marki klastra, inwe-
stycje w sektor badawczo-rozwojowy czy tworzenie centrów zaawansowanych tech-
nologii. W klastrach lub ich otoczeniu występują jednostki systemu innowacyjnego, 
np. parki technologiczno-przemysłowe i inkubatory przedsiębiorczości. Zadaniem 
ośrodków akademickich jest upowszechnianie wiedzy i pomoc w rozwiązaniu pro-
blemów menedżerskich z zakresu zarządzania, marketingu, finansów itp. Instytucje 
badawczo-rozwojowe pomagają również przedsiębiorstwom wdrożyć nowe roz-
wiązania technologiczne, przez co zwiększa się ich konkurencyjność na rynku. Ko-
mercjalizacja wyników badań oraz zakup nowoczesnego sprzętu przeznaczonego 
do dalszych prac badawczych to główne korzyści współpracy dla środowiska na-
ukowego. Istotną rolę w rozwoju klastrów pełnią również instytucje otoczenia biz-
nesu, np. izby gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia, instytucje finansowe i firmy 
konsultingowe. Celem ich działalności jest wsparcie lokalnej przedsiębiorczości po-
przez świadczenie usług doradczo-szkoleniowych, finansowych czy promocyjnych. 
Ponadto mogą zapoznawać przedsiębiorców z  ich potencjalnymi kooperantami, 
oferować pomoc techniczną i wynajmować lokale. Klastry powstają również z ini-
cjatywy władz publicznych bądź liderów biznesowych wspieranych przez te władze 
jako tzw. inicjatywa odgórna. W  tym przypadku powiązania klastrowe wynikają 
z regionalnej strategii rozwoju i opierają się na sztywnych strukturach administra-
cyjnych. Dlatego też cele inicjatywy związane są z realizacją interesu społecznego 
i stanowią część polityki regionalnej24. 

Metodą weryfikacji, czy funkcjonujące inicjatywy odwołujące się do koncepcji 
klastra spełniają kluczowe założenie modelu teoretycznego dotyczącego koncentra-
cji przestrzennej określonych branż, jest wykorzystanie współczynnika lokalizacji 

24  K. Szopik-Depczyńska, A. Kędzierska-Szczepaniak, K. Kładź-Postolska, Innowacje w gospodarce. 
Sfera B+R, finansowanie innowacji, klastry – wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Kato-
wice 2018, s. 101-102.
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(LQ)25. Wskaźnik ten jest miarą koncentracji działalności gospodarczej w  danej 
branży na obszarze badanym w odniesieniu do obszaru referencyjnego, najczęściej 
kraju26. Koncentracja przestrzenna danej branży stanowi warunek uznania określo-
nej inicjatywy klastrowej za klaster zgodnie z definicją sformułowaną przez M.E. 
Portera, chociaż nie jest warunkiem wystarczającym. 

Podsumowanie

Znaczenie inicjatyw klastrowych w powstaniu i rozwoju klastrów widoczne jest 
już na poziomie przeglądu definicji inicjatywy klastrowej. Mimo że pojęcia te są ze 
sobą powiązane, w opracowaniu dokonano rozróżnienia ich definicji, ze wskazaniem 
różnic między formalnymi inicjatywami klastrowymi i klastrami rozumianymi jako 
geograficzne skupiska przedsiębiorstw funkcjonujących w poszczególnych branżach. 
Należy zaznaczyć, iż inicjatywa klastrowa nie skupia wszystkich uczestników klastra, 
toteż nie jest z nim tożsama. Inicjatywę klastrową tworzą kluczowe podmioty realizu-
jące istotne działania dla powstania bądź wzrostu konkurencyjności klastra. 

Uwzględniając istotę inicjatyw klastrowych, a  także stosunkowo luźne relacje 
między podmiotami je tworzącymi, należy wspomnieć o  konieczności zarządza-
nia klastrami. Po pierwsze, związane jest to z rolą klastrów w polityce regionalnej, 
w szczególności w polityce innowacyjnej. W klastrach, gdzie zastosowano podej-
ście odgórne, związane jest to z racjonalnością wsparcia publicznego skierowanego 
do klastra. Z kolei w klastrach tworzonych oddolnie występuje większa potrzeba 
zarządzania zgodnego z potrzebami i oczekiwaniami uczestników klastra. Po dru-
gie, należy uświadomić sobie motywy, dla których instytucje przystępują do klastra. 
Racjonalne zarządzanie klastrem umożliwia powiązanie modelu biznesowego (w 
przypadku przedsiębiorstw), aktywności naukowo-badawczej (w przypadku insty-
tucji naukowych) lub działalności wspomagającej rozwój (dla instytucji administra-
cji) – z celami i strategią rozwoju klastra27. 

Wspólne przedsięwzięcia realizowane w  ramach inicjatyw klastrowych, któ-
rych przykładem mogą być: pozyskanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 
z rynku, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi, skró-
cenie łańcucha dostaw, budowa sieci sprzedaży, lobbing, promocja przedsiębiorstw, 
regionów i powiązań kooperacyjnych czy upowszechnianie innowacji, prowadzą do 
osiągnięcia założeń klastra, jego powstania i/lub rozwoju. 

25  Szerzej w: W. Isard, Methods of Interregional and Regional Analysis, Aldershot, Ashgate 1998.
26  M.A. Weresa, A.M. Kowalski, E.B. Sieńko-Kułakowska, Rozwój klastrów…, s. 71.
27  S. Olko, Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych, CeDeWu, Warszawa 
2017, s. 32.
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