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Klastry — idea i praktyka w Polsce 

Streszczenie

Korzystając z dostępnej literatury dotyczącej klastrów, w artykule przedstawiono definicje kla-
strów, ich cechy i typy oraz korzyści wynikające z ich rozwoju. Wskazano czynniki, które są uznane 
za niezbędne do tworzenia klastrów. W sposób syntetyczny omówiono rozwój klastrów w Polsce  
i podano przykłady klastrów powstających w branżach nowoczesnych i tradycyjnych.

Słowa kluczowe: klaster, grona, partnerstwo przedsiębiorstw

Definicje i istota klastrów

Termin „klaster” wywodzi się z angielskiego cluster, co jest tłumaczone jako „grono”, 
„kiść”. Termin ten pojawił się w gospodarkach uprzemysłowionych i oznaczał wyspecjali-
zowane grupy kooperacyjne przedsiębiorstw, których podstawę działań stanowiła współ-
praca poszerzona o powiązania z zapleczem naukowo-badawczym i administracją terenową 
[Staszewska, 2009, s. 28]. Za pierwszą definicję klastra uznaje się sformułowanie amery-
kańskiego ekonomisty M.E. Portera, który w 1990 r. zdefiniował pojęcie klastra, uznając, 
że „Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych 
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach  
i związanych z nimi instytucji (np. uczelni wyższych, stowarzyszeń branżowych) w poszcze-
gólnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących” [Porter, 
2001, s. 246]. W literaturze ekonomicznej istnieje wiele definicji klastra. Literatura świa-
towa koncentruje się na wybranych elementach, przy czym większość definicji klastrów 
zawiera następujące wyznaczniki [Skawińska, Zalewski, 2009, s. 173–176]:
• geograficzna koncentracja firm, instytucji, organizacji,
• powiązania między podmiotami tej samej branży siecią pionowych i poziomych zależno-

ści, często mających nieformalny charakter, 
• konkurencja między firmami,
• nieformalna i formalna współpraca przedsiębiorstw w tych obszarach, gdzie możliwe 

jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań,
• przepływ wiedzy oraz technologii i innowacji między podmiotami tworzącymi klastry,
• podejmowanie współpracy z podmiotami otoczenia biznesowego, jak jednostki nauko-

we, samorządy terytorialne.
W publikacjach naukowych podkreśla się, że klastry to elastycznie funkcjonujące ugru-

powania mogące się otwierać i zamykać zależnie od sytuacji w sektorach, w których są 
utworzone. Między członkami klastra istnieje partnerstwo — wzajemne powiązania są do-
browolne i równorzędne. Istnieją między członkami klastra więzi socjalne, ekonomiczne  
i personalne [Bembenek, 2010, s. 225–236]. Jedną z cech klastra jest łatwość zarówno wej-
ścia do struktury, jak i wyjścia z niej. Fundamentem rozwoju relacji partnerskich w struktu-
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rze klastra jest zaufanie, które wynika z przynależności grupowej, wspólnych wartości oraz 
przekonań. Członkowie klastra wypracowują zasady partnerstwa, których przestrzeganie 
może sprzyjać skuteczności, efektywności i trwałości struktury partnerstwa. 

W objaśnieniach istoty klastrów podkreśla się też, że gdy koncentracja specyficznych  
w danym sektorze zasobów i kompetencji osiągnie pewien pułap/masę krytyczną, to klaster 
staje się atrakcyjnym ośrodkiem i przyciąga nowe zasoby. Staje się przez to coraz silniejszy 
i coraz bardziej atrakcyjny. Przykładem powstania takiego efektu jest Dolina Krzemowa  
w USA. 

Klaster nie jest do końca zbadaną formułą działania przedsiębiorstw i instytucji. 
Powstają nowe definicje klastra, a także trwają prace nad klasyfikacją klastrów i formami 
współpracy i jej efektywnością, a także są rozwijane teorie powstawania i zamierania kla-
strów. Wydaje się, że globalna gospodarka powoli odchodzi od tradycyjnego pojmowania 
klastrów. Przenoszenie różnych sfer aktywności gospodarczej do Internetu zmieniły poję-
cie odległości, co obecnie wyraża się raczej w megabitach (im więcej, tym szybciej, czyli 
bliżej). Aktualność traci też część definicji M.E. Portera, wskazująca na firmy „działające 
w pokrewnych sektorach”. Nowe klastry powstają zgodnie z ideą koncentracji działań po-
szczególnych podmiotów na zaspokajaniu potrzeb ściśle określonej grupy klientów, czego 
odzwierciedleniem są klastry o nazwach: dziecko, kobieta1.

W Polsce rozwój koncepcji klastra bazuje na literaturze światowej. Przykładowo, 
Ministerstwo Gospodarki przyjmuje definicję klastra jako „elastyczną formę współpra-
cy horyzontalnej między trzema grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami 
naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi, które tworzą środowisko ułatwiające 
intensywne procesy interakcji i kooperacji między poszczególnymi aktorami narodowych  
i regionalnych systemów innowacji” (zob. [Koncepcja klastra; Klastry…]). W definicji tej 
podkreśla się, że między podmiotami klastra zachodzi elastyczna współpraca, że jest ona 
horyzontalna, tj. obejmuje podmioty, które działają w tym samym segmencie rynku i kon-
kurują między sobą i że jest to współpraca związana z polityką innowacji. Innowacje nie 
powstają tylko w obrębie poszczególnych podmiotów, ale często są związane z efektem 
synergii, jaki zachodzi wskutek współpracy różnych podmiotów. Warto podkreślić, iż w roz-
wój klastra są włączone nie tylko przedsiębiorstwa, lecz również różnego typu instytucje 
i organizacje naukowe i badawcze, co pozwala wyzwolić znaczny potencjał innowacyjny 
takiej formy organizacyjno-przestrzennej przedsiębiorstw. Efekt synergiczny klastra polega 
na dyfuzji know-how oraz rotacji kadr w ramach klastra, otwartości na innowacje i większej 
zdolności do absorpcji, przyciąganiu nowych zasobów.

Klastry występują w różnych działach gospodarki, np. w przemyśle przetwórczym, budow-
nictwie, transporcie, handlu, IT, gospodarce żywnościowej, turystyce. Rodzaj działalności jest 
jednym z częściej stosowanych kryteriów typologii klastrów. Stosując to kryterium, wyróżnia 
się: klastry przemysłowe, usługowe, rolniczo-żywnościowe, wysokich technologii.

Inną klasyfikacją klastrów jest podział na:
• klastry technologiczne, które są silnie zorientowane na nowoczesne technologie i charak-

teryzują je silne powiązania z ośrodkami naukowo-badawczymi (przykładem jest Dolina 
Krzemowa);

1  Zob. http://pi.gov.pl/klastry/chapter_86403.asp
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• klastry tradycyjne (historyczne), których działalność wynika z wiedzy zdobywanej przez 
wiele lat, a przedsiębiorstwa mają długoletnie wypracowane formy powiązań z partne-
rami biznesowymi i otoczeniem biznesu (przykładem szwajcarski przemysł zegarmi-
strzowski).
Występuje także podział na klastrów wg zasięgu terytorialnego — klastry lokalne, regio-

nalne, krajowe i międzynarodowe.
Dość powszechnie wykorzystywaną klasyfikacją klastrów jest podział wynikający z prac 

A. Markusen (tablica 1).

Tablica 1. Klasyfikacja klastrów wg A. Markusen

Formy klastrów Charakterystyczne cechy

Klastry sieciowe składają się z małych firm działających w tym samym lub bardzo podobnym 
sektorze rynku; firmy są bardzo elastyczne w przystosowywaniu się do zmie-
niających się warunków, otwarte na innowacje; ich przewaga konkurencyjna 
wynika z dostępu do lokalnej wiedzy, ścisłej współpracy z ośrodkami badaw-
czymi, zaufania i stosowania efektywnych form współpracy między przedsię-
biorstwami

Klastry koncentryczne ich cechą charakterystyczną jest istnienie wielkich firm, wokół których jest „za-
kotwiczona” sieć firm będących dostawcami towarów i usług; formy powiązań 
między firmami wynikają z działania w łańcuchu dostaw; usługi okołobizneso-
we wynikają z potrzeb firm wiodących

Klastry satelitarne są to klastry, w których większość powiązań między przedsiębiorstwami odnosi 
się do powiązań produkcyjnych zewnętrznych: między przedsiębiorstwem do-
minującym a kooperantami

Klastry instytucjonalne są to klastry skupione wokół instytucji publicznych, takich jak: uniwersytety, 
laboratoria badawczo-rozwojowe, administracja publiczna, które mają dominu-
jącą pozycję i przyciągają firmy nastawione na zaspokajanie potrzeb instytucji 
publicznych; w klastrach tych rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest celem 
drugorzędnym

Ź r ó d ł o: [Markusen, 1996, s. 293–313].

Klastry mają także cykl życia, który uznaje się też za jedno z kryteriów podziału kla-
strów, wg którego wyróżnia się klastry2: 
• embrionalne, stanowiące zalążki konstytuujących się klastrów — współpraca między 

firmami dopiero zaczyna się tworzyć (jest to charakterystyczne dla klastrów działających 
np. w obszarze nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych);

• wzrostowe, które rozwijają się i tworzą nową przestrzeń dla dalszego rozwoju, a charak-
teryzuje je powstawanie nowych form powiązań;

• dojrzałe, które stanowią formy już wykształcone, stabilne (zdobywanie nowej przestrze-
ni jest już dla nich trudniejsze);

• schyłkowe, obejmujące klastry, które osiągnęły swój szczyt rozwoju i zaczynają ograni-
czać swoją działalność (jest to najczęściej związane z kurczeniem się rynków, na których 
funkcjonowały przedsiębiorstwa skupione w klastrze).

2  Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Klaster_przemys%C5%82owy
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Przyczyn powstawania klastrów upatruje się w [Staszewska, 2009, s. 40–44]:
• poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej — wobec narastającej konkuren-

cji poszukuje się lokalizacji umożliwiającej tworzenie przewagi konkurencyjnej koszto-
wej lub pozakosztowej (np. dostęp do wykwalifikowanych pracowników);

• dużych dysproporcjach między regionami — Unia Europejska czy ONZ dążą do wyrów-
nywania poziomu rozwoju regionów;

• procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw — zniesienie barier w przepływie kapitału 
i tym samym stosunkowo łatwy do niego dostęp powoduje, że już tak łatwo nie osiąga 
się przewagi konkurencyjnej, a poszczególne regiony i kraje starają się go przyciągnąć.
Przyjmuje się, że czynnikami niezbędnymi do tworzenia klastrów są [Staszewska, 

2009, s. 41]:
• bardzo dobry przepływ informacji między członkami klastra,
• precyzyjne określenie celu,
• zaangażowanie w tworzenie klastra różnych środowisk, które mogą tworzyć grupę ini-

cjatywną i istnienie lidera działającego na rzecz wszystkich członków klastra,
• wykorzystanie instytucji okołobiznesowych.

Współcześnie klastry są uznawane za ważne narzędzie służące do podnoszenia konku-
rencyjności przedsiębiorstwa, budowania silnej marki, poszerzenia rynków zbytu oraz roz-
woju pojedynczego podmiotu i/lub całego regionu [Hołub-Iwan, Małachowska, 2008, s. 9].

Wśród korzyści przynależności do klastra wymienia się: lepsze wykorzystanie zaso-
bów i ich współdzielenie, dostęp do sieci powiązań i kontaktów partnerów, zwiększenie 
potencjału innowacyjnego, szybszą dyfuzję innowacji, uzyskanie wyższej efektywności 
działania, szerszy dostęp do źródeł finansowania, ograniczenie ryzyka działalności, rozwój 
kluczowych kompetencji partnerów.

Rozwój klastrów w Polsce

W Polsce klastry zaczęły powstawać od lat 90. XX w. Większość polskich klastrów znaj-
duje się na początku swojej drogi rozwoju. Szacuje się, że w Polsce w 2010 r. funkcjonowało 
ok. 180 klastrów, przy czym w ciągu ostatnich dwóch lat powstało 60 klastrów. Przeciętnie 
klaster  funkcjonujący w Polsce grupuje 42 podmioty, w których przeciętnie jest zatrudnio-
nych ok. 5,8 tys. osób. Do rozwoju klastrów w Polsce przyczyniły się środki finansowe uru-
chomione w latach 2000–2006 w ramach Programów Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Dzięki 
nim:
• powstały projekty i przedsięwzięcia, których celem było poszerzenie wiedzy na temat 

klastrów oraz wspieranie powstawania inicjatyw klastrowych,
• pojawiły się programy wspierania rozwoju klastrów, a ich tworzeniu towarzyszyło opra-

cowywanie licznych ekspertyz w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.
Były to projekty z:

• działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
• działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich,
• działań 1.3 i 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw (SPO WKP).
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Uruchomiono też środki w ramach realizacji programów operacyjnych unijnej perspek-
tywy finansowej 2007–2013, obejmujące także kwestie internacjonalizacji klastrów.

Ze środków finansowych przeznaczonych na Europejską Współpracę Terytorialną są 
podejmowane próby międzynarodowego łączenia inicjatyw klastrowych i wymiany do-
brych praktyk. W warstwie inwestycyjnej klastry są wspierane finansowaniem ze środków 
Regionalnych Programów Operacyjnych, a także Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Szczególnie poddziałanie 5.1 PO IG jest uznawane za instrument pro-klastro-
wy.

Wyniki badań wskazują, że cele polskich inicjatyw klastrowych zmieniały się w ciągu 
ostatnich lat (tablica 2).

Tablica 2. Cele inicjatyw klastrowych w latach 2008 i 2010

Cele inicjatyw klastrowych w 2008 r. Cele inicjatyw klastrowych w 2010 r.

•	 Rozwijanie sieci współpracy między 
przedsiębiorstwami

•	 Zwiększanie świadomości przedsiębiorców  
o korzyściach związanych ze współpracą  
w klastrze

•	 Lobbowanie na rzecz otrzymania wsparcia 
finansowego z programów publicznych

•	 Promocja i rozwój branży
•	 Większe możliwości projektowe
•	 Wymiana wiedzy i doświadczenia; wzrost 

współpracy
•	 Promocja i rozwój klastrów
•	 Promocja i rozwój regionu
•	 Wspólne prace nad technologią/produktem/usługą

Ź r ó d ł o: [Palmen, Baron, 2011, s. 70–73]. 

W początkowym okresie były to inicjatywy w znacznym stopniu niedojrzałe, w których 
bardzo ważnym celem było stworzenie masy krytycznej potrzebnej do wyzwolenia dalszych 
procesów rozwojowych w klastrze. Na początkowym etapie rozwoju klastrów wydaje się to 
zrozumiałe. Jednak i obecnie wśród wymienianych celów polskich klastrów zwraca uwagę 
wysoki udział wskazań na możliwość pozyskiwania projektów. Można to odczytywać jako 
gotowość do ekspansji, ale także jako zdobycie innych środków unijnych niż dystrybuowane 
w systemie dotacji dla pojedynczych przedsiębiorstw lub ośrodków naukowych i instytu-
cji otoczenia biznesu [Palmen, Baron, 2011, s. 72]. Coraz więcej klastrów przyjmuje jako 
cel swojej działalności zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami, jednostkami 
badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu i administracji państwowej, traktując to jako 
szansę na podniesienie produktywności, zwiększenie zysków, przyciągnięcie BIZ, podwyż-
szenie eksportu, kreowanie nowych miejsc pracy dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby 
przedsiębiorstw. Przykładowo, wg członków klastra Dolina Lotnicza, który jest najbardziej 
zaawansowanym klasterem w Polsce, udział w klastrze jest [Palmen, Baron, 2011, s. 233]:
• szansą na uzyskanie efektu synergii,
• czynnikiem pozwalającym wzmocnić konkurencyjność firmy,
• czynnikiem decydującym o pozycji firmy na rynku w przyszłości,
• czynnikiem pobudzającym przedsiębiorczość,
• czynnikiem korzystnie wpływającym na innowacyjność,
• czynnikiem sprzyjającym poprawie konkurencyjności regionu.

Przeprowadzone badania wykazały, że ok. 60% członków klastra lotniczego ma poczucie 
wspólnej misji i wspólnej wizji działalności. Z praktyki gospodarczej wynika, że najczęściej 
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misja i wizja wiążą się z określonym systemem wartości, który jest kluczowy dla integracji 
partnerów. W Dolinie Lotniczej system ten tworzą takie wartości, jak: partnerstwo, jakość, 
innowacyjność, kreatywność [Palmen, Baron, 2011, s. 228–229].

W badanych inicjatywach klastrowych biorących udział w badaniu zrealizowanym  
w 2010 r. największą grupę (44%) stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, a drugą co do wielko-
ści grupą były przedsiębiorstwa średnie (29%). W 2010 r. we wszystkich badanych inicja-
tywach klastrowych przedsiębiorstwa stanowiły 78% uczestników klastrów, sektor B+R — 
nieco ponad 8%, a instytucje wsparcia — nieco poniżej 8%, inne podmioty — 6% [Palmen, 
Baron, 2011, s. 69].

Najwyższą ocenę klastra European — Cluster Observatory („trzygwiazdkowe klastry”) 
otrzymało 14 klastrów funkcjonujących w polskich regionach [Eksplozja…, 2011]; są to  
w województwie:
• łódzkim: odzież, tekstylia,
• mazowieckim: edukacja i kreacja wiedzy, telekomunikacja,
• śląskim: budownictwo z osprzętem i usługami, produkty naftowe i gazownictwo,
• wielkopolskim: odzież, budownictwo, budownictwo z osprzętem i usługami, żywność 

przetworzona,
• warmińsko-mazurskim: meblarstwo. 

W pozostałych regionach Polski zidentyfikowano jedynie klastry „dwugwiazdkowe”  
i „jednogwiazdkowe”. W sumie w Polsce istniało 161 klastrów, które zdobyły co najmniej 
jedną „gwiazdkę” [Star…, 2011].

Klastry w Polsce charakteryzuje różnorodny sposób kształtowania procesów innowa-
cyjnych, stopień zaawansowania technologicznego, charakter powiązań. Mają różne cele  
i strategie rozwoju. Szczególnie popularne staje się tworzenie klastrów wspierających nowe 
technologie; funkcjonują one np. w Poznaniu (Bioregion Wielkopolska specjalizujący się 
w biotechnologii), Warszawie (jest tworzony Klaster Nauk Medycznych i Biomedycznych 
„Alice-Med”) czy Szczecinie (klaster ICT Pomorze Zachodnie dla branży IT). 

Perspektywy rozwoju klastrów w Polsce

Trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość klastrów w Polsce. Można mieć nadzieję, że 
poprzez upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy staną się one standardem współpracy 
przedsiębiorstw, jednostek badawczych i otoczenia biznesowego oraz samorządów teryto-
rialnych. W Polsce przedsiębiorcy dopiero odkrywają możliwości i korzyści, jakie może dać 
im współpraca w ramach klastrów, w tym nawet z konkurentami.

Rozwojowi idei klastrów i szerzeniu wiedzy o ich funkcjonowaniu i korzyściach wy-
nikających z wielostronnej współpracy dobrze służy projekt systemowy Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, nad którym Ministerstwo Gospodarki przejęło honorowy pa-
tronat. Projekt obejmuje realizację 16 konferencji wraz z wystawami, które odbywają się  
w każdym województwie. Realizowane konferencje i towarzyszące im wystawy oraz kata-
logi promujące klastry mają na celu przybliżać tematykę rozwoju powiązań kooperacyjnych 
w poszczególnych regionach. Jest to płaszczyzna stwarzająca możliwości prezentacji do-
brych praktyk, w tym pochodzących z zagranicznych klastrów. Wiedzę na temat zarządzania 
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powiązaniami kooperacyjnymi mogą zdobyć również przedstawiciele jednostek samorządo-
wych oraz wszyscy zainteresowani problematyką funkcjonowania klastrów3.

W Polsce powstaje wiele nowych inicjatyw klastrowych. Portal InSilesia poinformował  
o utworzeniu Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych, który do współ-
pracy włącza jednostki badawcze (Główny Instytut Górnictwa, Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych, Politechnikę Śląską) oraz przedsiębiorców z regionu. Członkowie 
nowego klastra będą wspólnie podejmować działania mające na celu rekultywację tere-
nów zdegradowanych przez działalność przemysłową na Śląsku. Członkom klastra została 
udostępniona specjalna Platforma Środowiskowa, w której ramach uzyskają oni dostęp do 
wykwalifikowanych pracowników oraz bazy projektów. Powiązanie będzie także płaszczy-
zną do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań środowiskowych oraz promocji dobrych 
praktyk w zakresie rewitalizacji. Jego członkowie zamierzają wdrażać projekty regional-
ne, ale nie wykluczają także zaangażowania się w inicjatywy ponadregionalne czy wdraża-
ne na arenie międzynarodowej. Obowiązek koordynatora nowego klastra przyjął na siebie 
Park Przemysłowo-Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich. Warto podkreślić, iż 
tego typu klastry już od wielu lat funkcjonują w krajach Europy Zachodniej i stanowią sku-
teczną możliwość wymiany doświadczeń i podejmowania działań na styku nauki, biznesu  
i przedsiębiorczości4. 

Przedsiębiorcy łączą się przede wszystkim w obrębie poszczególnych gałęzi gospodar-
ki, ale coraz częściej można się spotkać z nietypowymi klastrami. Tak jest w przypadku 
klastra Creativro, w którego ramach współpracują producenci gier elektronicznych, ani-
macji i cyfrowych efektów specjalnych razem z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
Dolnośląską Szkołą Wyższą Edukacji i miastem Wrocław. Uzasadnieniem takiej współpracy 
są korzyści dla wielu grup podmiotów: samorządy mają zapewnioną promocję swojego re-
gionu, firmy — pomoc w działalności, a pracownicy naukowi — wiedzę, jak komercjalizo-
wać wyniki swojej pracy. 

W listopadzie 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie 20 przedsiębiorców krajowych i za-
granicznych, wyższych uczelni technicznych z Częstochowy i Wrocławia oraz przedstawi-
cieli samorządu, zainteresowanych podpisaniem Porozumienia Klastrowego Śląski Klaster 
ECO-ENERGIA. Przygotowanie porozumienia oraz wstępnej strategii i zadań, jakie będzie 
realizował ten klaster, to efekt kilkumiesięcznej pracy inicjatorów klastra, którymi są: Śląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, przedsiębiorstwo KMC Poland Sp. z o.o., 
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, firma UNICONSULT GmbH  
z Austrii oraz przedsiębiorstwo Wachelka INERGIS S.A. z Częstochowy. 

Przykładem ciekawej inicjatywy klastrowej jest Polski Klaster Transportowy, w którego 
skład będzie wchodzić blisko 10 nadawców ładunków (np. firm budowlanych) i tyle samo 
firm przewozowych. Dzięki informatykom powstanie dla nich specjalny system pozwalają-
cy łatwiej nawiązywać współpracę i koordynować przewozy towarów. Klaster transporto-
wy wzbudza już spore zainteresowanie w branży. Zgłaszają się firmy, które wyrażają chęć 
uczestnictwa w projekcie. 

Innym przykładem zawiązywania klastrów w tradycyjnych branżach jest utworzony  
w 2006 r. klaster winiarsko-pszczelarski Lubuski szlak wina i miodu, wykorzystujący ciekawe 

3  Zob. www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?solid=1A9F931D
4  Zob. http://ekopark.piekary.pl/pl/klaster-technologii-srodowiskowych.html
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doświadczenia chilijskich, amerykańskich i niemieckich plantatorów, winiarzy oraz dystry-
butorów win. Wytwórcy trunków winiarskich aktywnie wdrażają coraz to nowe rozwiązania 
prowadzące do obniżenia kosztów produkcji wina, skrócenia czasu trwania procesu produk-
cyjnego i podnoszenia jakości finalnego produktu. Dostawcy natomiast, choć często we wła-
snej opinii są przedsiębiorstwami nowatorskimi, nie zawsze decydują się na wprowadzanie 
innowacji, gdyż nie są pewni swojej wiedzy o rynku i nie potrafią określić szans rynkowych 
produktu, brakuje też im środków finansowych. Klaster pozwala zmniejszyć dystans dzie-
lący producentów wyrobów winiarskich i dystrybutorów zarówno pod względem komuni-
kacyjnym, jak i geograficznym. Dystrybutorzy powinni być bliżej producentów nie tylko ze 
względu na potrzebę intensyfikacji relacji handlowych, lecz także by mieć możliwość kon-
sultacji i wymiany wiedzy i doświadczeń. Przykład California Wine Cluster pokazuje, w jaki 
sposób przetworzenie dobrej marki lokalnej w markę światową może rozwinąć region nie tyl-
ko przemysłowo i rolniczo, lecz także turystycznie. Modele rynkowe realizowane przez kla-
stry winiarskie w zależności od lokalizacji są różne. I tak, Europa eksponuje przede wszyst-
kim bogate tradycje w produkcji wina, podczas gdy tzw. Nowy Świat promuje działalność  
w branży winiarskiej w kontekście zabawy i rozrywki. Niemniej cel podejmowanych dzia-
łań jest ten sam — przekonanie konsumentów o wysokiej jakości swoich win i podniesienie 
ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.

Rozwój poszczególnych klastrów w Polsce będzie zależeć od determinacji w rozbudo-
wie składników potencjału konkurencyjności. Przykładowo, wg ekspertów oceniających 
perspektywy rozwoju klastra Dolina Lotnicza do 2013 r. nastąpi poprawa jakości relacji 
między uczestnikami klastra a partnerami biznesowymi i szersze wykorzystanie zintegro-
wanych systemów wspomagania zarządzania. Przewiduje się wyższy stopień informaty-
zacji procesów produkcyjnych i wzrost eksportu. Eksperci szacują, że do 2017 r. nastąpi 
znaczny rozwój wiedzy pracowników oraz poziomu i jakości kapitału ludzkiego, a także 
wzrost zdolności do kreowania partnerstwa. Oceniają, że istotnej poprawie innowacyjności 
firm działających w klastrze lotniczym będą sprzyjać bezpośrednie inwestycje zagranicz-
ne i zwiększenie wykorzystania potencjału badawczego południowo-wschodniego regio-
nu Polski, zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji (zob. [Bembenek, 2010,  
s. 233–236]).
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Summary

Using the accessible literature on clusters, the author presents in her article the definitions of 
clusters, their features and types as well as benefits issuing from their development. She points out to 
the factors considered as indispensable for cluster formation. In a synthetic manner, there is discussed 
development of clusters in Poland and provided examples of clusters emerging in modern and tradi-
tional branches.

Key words: cluster, bunches, enterprise partnership

Резюме

Используя доступную литературу, касающуюся кластеров, автор в своей статье представ-
ляет определения класетров, их свойства и типы, а также пользу, вытекающую из их развития. 
Указываются факторы, которые признаются необходимыми для создания кластеров. Синтети-
ческим образом обсуждается развитие кластеров в Польше и приводятся примеры кластеров, 
возникающих в современных и традиционных отраслях.

Ключевые слова: кластер, скопления, партнерство предприятий


