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ZAGRANICZNE DOŚWIADCZENIA Z TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA 
KLASTRÓW W PRZEMYŚLE

W dzisiejszym świecie zglobalizowanym coraz większe znaczenie dla aktywacji 
rozwoju innowacyjnego produkcji przemysłowej nabywa powstawanie klastrów. Podczas 
klastra rozumiemy geograficznie skoncentrowany połączenie jednostek gospodarczych w 
celu osiągnięcia efektów synergii w postaci zwiększenia konkurencyjności swoich członków 
poprzez powszechne wprowadzenie innowacyjnych technologii, z udziałem władz lokalnych, 
instytucji naukowych i edukacyjnych.

Badanie roli formacji klastrów w gospodarce rynkowej, ich typologii, mechanizmów 
klastrowania interakcji poświęcili swe prace takie krajowe i zagraniczne naukowcy, jak: J. 
Bekattini, M. Voinarenko, O. Kuzmin, M. Porter, S. Rosenfeld, B. Santo, A . Stelmashchuk 
wsp.. Jednak wiele kwestii odnoszących się do badań doświadczeń zagranicznych tworzenia 
i funkcjonowania klastrów w przemyśle, mimo znaczących osiągnięć naukowych, wymaga 
dalszych badań.

W Stanach Zjednoczonych ważnym czynnikiem stymulującym do stowarzyszenia 
przedsiębiorstw przemysłowych w klastrze jest zminimalizowanie kosztów badań i 
rozwoju, możliwość specjalizacji i certyfikacji. Tak więc członkowie amerykańskiego klastra 
połączeniu sieci (system transformacji wiedzy w technologii, i technologii z kolei - w 
produkty naukochłonny).

Amerykański model klastra dowiódł swojej efektywności w konwersji klastrów na 
polacy rozwoju społeczno-gospodarczego w niektórych regionach. Ważne jest również, aby 
pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych interwencjonizm państwowy w tworzenie klastrów 
jest ograniczony i jest w większości strategiczny.

Przykładem udanego wdrożenia modelu klastra w Kanadzie zawierać następujące 
gromady: przemysł high-tech klastrów w Ontario, Montreal, biotechnologiczne klastrów w 
Montrealu, Ottawie, Toronto i więcej. Ponadto, Kanada ma pozytywne doświadczenia w 
tworzeniu klastrów polihaluzevyh, które obejmują szereg klastrów przemysłowych.

Koordynację polityki klastrowej w Kanada zatrudniona Krajowa Rada Badań 
Naukowych. Należy również zauważyć, że ważne w kształtowaniu kanadyjskich inicjatyw 
klastrowych grać władze lokalne otrzymują szerokie uprawnienia. Kanadyjskie gminy pełnią 
dwie główne funkcje w promowaniu tworzenia klastrów:  edukacyjne i infrastrukturne. 
Znamiennym przykładem aktywnego udziału samorządów lokalnych w tworzeniu klastrów 
jest tworzenie klastra w Greater Edmonton.

Tak więc, amerykański i kanadyjski modeli klastra charakteryzuje ograniczonej 
interwencji rządu w zakresie tworzenia i funkcjonowania klastrów w branży.

Japońskie model klastra charakteryzuje integracja pozioma i ona przewiduje 
dostępność przedsiębiorstw innowacyjnych - rdzenia klastra i podwykonawców dwóch lub 
trzech poziomów, połączone długoterminowych stosunków umownych. Udany przykład 
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tego modelu obejmują utworzenie klastrów przemysłowych na wyspie Hokkaido.
Model Indian klastra charakteryzuje się przewagą małych i średnich przedsiębiorstw 

w zakresie innowacji i współpracy z istniejącymi ośrodkami badawczymi z intensywnych 
inwestycji organizacyjnych i publicznej. Największe centrum klastra w Indiach jest miasto 
Bangalore, gdzie koncentruje wiele firm IT.

Jako przykład skutecznej polityki publicznej do tworzenia klastrów w Indiach 
obejmować ustanowienie biotechnologiczny klaster w Hyderabad, który obejmował, po 
pierwsze, w celu określenia stanu priorytetowej innowacyjnej biotechnologii rozwoju 
terytorium, a po drugie, podatek i przywilejów celnych dla prywatnej przedsiębiorczości, 
a po trzecie aktywacja międzynarodowej działalności gospodarczej w regionie, szczególnie 
w obszarze przyciągania inwestycji zagranicznych. Stąd znaczna atrakcyjność inwestycyjna 
i liberalizacja stosunków ekonomicznych w biznesie włączona obejmowałaby utworzenie 
klastra dużych korporacji międzynarodowych.

Tak więc, Azja, w przeciwieństwie do modelu północnoamerykańskiego, posiada 
aktywnych regulacji państwa procesów klastra.

Tworzenie europejskiego modelu klastra wpływem czynników takich jak 
ograniczone zasoby naturalne, brak dywersyfikacji przemysłu, pojemności niskim 
rynków krajowych. Wszystko to doprowadziło do sposobu integracji gospodarek Europy 
Zachodniej, a także w dużym stopniu określa charakter tworzonych klastrów. Europejski 
model klastra koncentruje się przede wszystkim na wzrost aktywności innowacyjnej w 
przemyśle. Tworzenie klastrów w UE jest postrzegane jako kluczowe narzędzie w celu 
zwiększenia konkurencyjności przemysłu i regionów, zwiększenie innowacyjności i rozwoju 
gospodarczego w perspektywie średnio- i długoterminowej. Polityka przemysłowa powinna 
być innowacyjna i zawierać nowe, bardziej liberalne instrumentów prawnych, które dają 
przemysłowi większą swobodę w znalezieniu własnych rozwiązań technologicznych. [2]

Zatem poziom interwencji państwa w tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów 
formacje modelu europejskiego jest między Ameryce Północnej i Azji, a takie rozporządzenie 
ma głównie dyrektywa i orientacyjny.
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