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A klaszterek kulcsfontosságú elemei lehetnek egy olyan ambiciózus tengerpolitikának, amelynek köszönhetően 

egyrészt konkrét eredményeket lehet elérni a technológiai innováció területén, másrészt gazdasági fejlődés valósulhat 

meg az egyes térségekben.

Az angol eredetű „klaszter” (cluster) szó eredetileg csopor-
tosulást jelent. Ezt a kifejezést olyan vállalatok összességére 
használják, amelyek azonos ágazatban, és általában azo-
nos munkaerő-piaci körzetben tevékenykednek. Michael E. 
Porter, a Harvard egyetem kutatójának pontosabb definíciója 
szerint a klaszter „egy adott területen koncentráltan elhe-
lyezkedő, egymással kölcsönösen összekapcsolódó vállalatok, 
szakosodott beszállítók és szolgáltatók, valamint a kapcso-
lódó intézmények (egyetemek, kereskedelmi szövetségek stb.) 
összessége”.

A klaszterek különböző formái

Ezek az összes tevékenységi ágazatra kiterjedő, vállalato-
kat és szakembereket összefogó csoportosulások többféle 
alakot ölthetnek. A tengeri kontextusban például meg kell 
különböztetni az országos klasztereket – amelyek gyakran 
véleményformáló szerepet töltenek be a tengerhez kötődő 
egyes ágazatokban és szakmákban –, illetve a regionális 
klasztereket (amelyeket Franciaországban „versenyképességi 
pólusoknak” neveznek). Ez utóbbiak innovációval, valamint 

a kutatás, a képzés és az ipar egymáshoz közelítésével igye-
keznek a tengeri gazdaságot fejleszteni. Kutatási projektek-
hez asszisztálnak (segítenek a projekt megtervezésében, a 
partnerek és a finanszírozás felkutatásában), és hozzásegítik 
a KKV-kat, hogy új piacokra jussanak be, így a legteljesebb 
mértékben illeszkednek az innovációs politikák fontosságát 
elismerő lisszaboni stratégia célkitűzéseihez. 

A tengerek kapcsán az innováció elsődleges fontosságú, kü-
lönösen a következő ágazatokban: hajóépítés és logisztika 
(egy-egy hajó megépítéséhez és leszállításához beszállítók 
kiterjedt hálózatának munkája szükséges), a tenger biológiai 
és energiaforrásainak hasznosítása (tengeri olajkitermelés; az 
áramlatokból, a hullámzásból és az apály-dagály jelenségből 
nyerhető megújuló energiák hasznosítása; a tenger változa-
tos élővilágából származó új vegyületek továbbfejlesztése), 
biztonság, tengerfelügyelet és környezetvédelem: kocká-
zat-megelőzés, küzdelem az éghajlatváltozás hatásai ellen, 
valamint a tengerpart megóvásába illeszkedő fenntartható 
turizmus kialakítása.

(1) Politikai elemző, Európai Bizottság, Regionális Politikai Főigazgatóság, Tematikus fejlesztési és Hatásértékelő Részleg.
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A klaszterek azon kívül, hogy előmozdítják az innovációt, 
az Európai Unió már megszerzett tengerészeti szakértel-
mének regionális szintű fennmaradását is lehetővé teszik, 
hiszen lényegükből adódóan mind az ipar, mind a szakképzés 
szereplőit összefogják. Ennélfogva a klaszterek kialakítása 
aligha képzelhető el a tengerészeti oktatás és képzés területén 
megvalósuló beruházások nélkül. A képzett tengeri mun-
kaerő esetleges hiánya valóban nyugtalanító következmé-
nyekkel járhat, különösen a tengerbiztonsági infrastruktúrák 
szempontjából. Annak a veszélye is fennáll, hogy bizonyos 

 klaszterek idővel meggyengülnek, esetleg más, jobban képzett 
munkaerőt kínáló régiókba települnek át.

Az európai támogatás

Az Európai Unió többféle módon is ösztönzi a tengeri klaszterek 
kialakítását. Egyrészt az Európai Bizottság 2005-ben részt vett 
a tengeri szállítás legfőbb szereplőit tömörítő WATERBORNE 
technológiai platform(1) kialakításában. Ennek célja, hogy 
különböző témacsoportokat (hajóépítés, navigáció, rendszerek, 
biztonság stb.) körüljárva hosszú távú perspektívát határozzon 
meg a tengeri szállítási ágazat számára, amelynek fejlődése 
a legnagyobb horderejű technológiai vívmányoktól függ. 
A platform célja továbbá, hogy az európai tengeri kutatás 
prioritásait az ipar igényeihez igazítsa (aminek a klasztereknek 
nyújtott támogatás is részét képezi).

Az Európai Bizottság ezenkívül az EUROPE INNOVA 
kezdeményezésen(2) keresztül elkezdte az európai klaszterek 
feltérképezését. E tevékenység célja, hogy 2007 végéig 
rendelkezésre álljon egy minden tagállamot lefedő páneurópai 
térkép, melyen szerepelnek a klaszterekkel kapcsolatos 
regionális és országos szintű kezdeményezések. 

A Bizottság felállított továbbá néhány hálózatot a 
 kutatás-fejlesztés és az innováció területén is. Ezeknek 

A finn tengeri klaszter 
 
Finnországban 13 klasztert hoztak létre a „Szakértői 
központ program” keretein belül, melyet az államtanács a 
2007–2013-as időszakban valósít meg.

A finn tengeri klaszter célja a tevékenységfejlesztés, a 
képzés és az alkalmazott kutatás fellendítése és összefogása 
többek között a hajóépítés, a nyílt tengeri tevékenységek, 
illetve a tengeri logisztika ágazatában. A klaszter tevékeny-
ségében kiemelt figyelmet élveznek a feldolgozóiparban 
használt anyagok és technológiák, az ágazat nemzetközi 
jellegének kialakítása, a biztonsági és környezetvédelmi kér-
dések, valamint a vállalatfejlesztés.

A klaszter működésében öt, az ipar és a kutatás legma-
gasabb szintű képviselőit felvonultató szakértői köz-
pont vesz részt aktívan: a délkelet-finnországi szakértői 
központ, a délnyugat-finnországi, a nyugat-finnországi, a 
satakuntai, valamint a Botteni-öböl partján elhelyezkedő 
kohászati szakértői központ. A koordinációs feladatokat a 
Koneteknologiakeskus Turku Oy látja el.

A klaszter stratégiájában célul tűzte ki, hogy támogassa az 
innovatív tevékenységeket, termékeket és szolgáltatásokat, 
javítsa a termelékenységet és a hálózatban végzett munkát, 
valamint növelje a képzett munkaerő kínálatát. Ezzel kíván-
ja elősegíteni a kutatás-fejlesztésbe történő beruházások 
növekedését, a vállalatok kompetenciabővülését, az infor-
mációk cseréjét és központosítását, a konkrét tevékenységek 
megszervezését, valamint a KKV-k együttműködését és 
nemzetközivé válását.

Kapcsolatfelvétel: Mervi Pitkänen, programigazgató.  
mervi.pitkanen@koneteknologiakeskus.fi

Komphajó Kiel kikötőjében (Németország)

(1) http://www.waterborne-tp.org/
(2) http://www.europe-innova.org/index.jsp
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gyakran a bevált gyakorlatok megosztása a fő célkitűzése. Az 
ilyen hálózatokból azonban idővel transznacionális klaszterek 
is kialakulhatnak. A Bizottság 2007 júliusában (szintén az 
EUROPE INNOVA keretein belül) létrehozta az Európai 
Klasztermegfigyelő Központot, hogy ezzel ösztönözze az 
európai klaszterek ilyen jellegű együttműködését és az 
egész kontinensre kiterjedő új projektek kialakítását. A 
megfigyelőközpont feladatai közé tartozik majd a statisztikai 
adatok begyűjtése, az európai klaszterek dinamizmusát mérő 
mutatók kidolgozása, valamint az országos és regionális 
klaszterpolitikák hatásainak felmérése. A megfigyelőközpont 
munkája kiegészíti azoknak az európai klasztereknek a 
munkáját, amelyek szeretnék megkönnyíteni a legfejlettebb 
régiókban (az északi országokban, az Egyesült Királyságban, 
Ausztriában, Spanyolországban, Észak-Olaszországban stb.) 
végrehajtott tevékenységek átvitelét azokba a régiókba és 
tagállamokba, amelyekben a vállalathálózatok még kevéssé 
alakultak ki. A tengeri klaszterek természetesen egyszerre 
profitálhatnak majd ezekből a kezdeményezésekből és az 
európai megfigyelőközpont tevékenységeiből.

A kutatás területén egyes kutatási tevékenységekre 
specializálódott klaszterek az Európai Unió keretprogramjából 
a „Tudásalapú régiók” kísérleti projekten keresztül 
részesülhetnek finanszírozásban. Ennek a támogatásnak az 
a célja, hogy fejlessze a régiók kutatási kapacitásait, valamint 
hogy beillessze az ilyen jellegű tevékenységeket a regionális 
fejlesztési stratégiákba.

A klaszterek és a kohézió  

A klaszterek az európai kohéziós politika részéről is jelentős 
támogatásra számíthatnak. A 2007–2013-as időszakban 
megvalósítandó beruházások valamennyi régióban és 
tagállamban kiemelt ágazatként kezelik az innovációt, 
hiszen az innovációba történő beruházás fenntartható 
gazdasági növekedést tesz lehetővé. E cél megvalósításához 
a régióknak többek között a klaszterek kialakítása 
áll eszközként rendelkezésére. A Közösség stratégiai 
iránymutatásai a kohézióról(1), amelyeket az Európai Tanács 
2006 októberében fogadott el, kimondják, hogy a kutatás 

Pomeránia, „a borostyán országa”  

A lengyelországi Pomeránia tengerpartja igen gazdag bo-
rostyánlelőhelyekben. A borostyán tulajdonképpen közel 
negyvenmillió évvel ezelőtt élt tűlevelűek megkövesedett 
gyantája. A régióban mintegy 10 000 munkahely függ 
közvetlenül ettől az igen keresett anyagtól, amelynek ex-
portjából évente 350 millió euró származik.

Innen jött a „Borostyánklaszter” létrehozásának ötlete. 
Ez a klaszter az ágazatban érintett összes szereplőt össze-
fogja: a borostyánból készülő ékszereket és szépségápolási 
termékeket előállító kézműveseket és vállalatokat, a helyi 
és regionális önkormányzatokat, a Piacgazdasági Intéze-
tet, a Gdański Nemzetközi Vásárokat Szervező Társaságot 
(ez utóbbi rendezi meg minden évben az Amberif és az 
Ambermart szakkiállítást), továbbá múzeumokat, egye-
temeket, különböző csoportosulásokat és az ágazathoz 
kötődő egyéb egyesületeket.

Ez a versenyképességi pólus a hagyományt az innovációval 
és az együttműködéssel ötvözi. Elsődleges célja a boros-
tyán elismertségének növelése mind a minőség, mind a 
mennyiség szempontjából, a borostyánból készült ter-
mékek felvevőpiacainak kiszélesítése és megszilárdítása, 
valamint az erre az értékes forrásra épülő idegenforgalom 
kialakítása. Ahogy a klaszter támogatói mondják, az a cél, 
hogy Pomeránia legyen „a borostyán országa”, Gdańsk 
pedig „a borostyán fővárosa”.

 Kapcsolatfelvétel: Krystyna Wróblewska igazgatónő  
a Pomerániai Vajdaság Marsalljának Hivatala,  

Nemzetközi Együttműködési Osztály 
k.wroblewska@woj-pomorskie.pl 

Gépjárműterminál a valenciai kikötőben (Spanyolország)

(1) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm
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Milyen megoldást választott a „Régiók a  
gazdasági változásért” kezdeményezés? 

A „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés 2008-tól 
biztosít lehetőséget az EU tengeri régióinak hálózatban 
történő együttműködésre. A hálózati tevékenységek az új 
interregionális együttműködési programból, az INTERREG 
IVC-ből kapnak támogatást, és harminc kiemelt téma köré 
szerveződnek majd. Ezek közül a tengeri klaszterek kialakí-
tása szempontjából kettő bír különös jelentőséggel: a „Ten-
gerek és óceánok hasznosítása”, illetve „A régiók kutatási és 
innovációs kapacitásának fejlesztése” témakör.

Az elképzelés két részből áll: a régiók először beazonosítják 
és a 30 kiemelt témakör mentén hálózatba szervezik a legjobb 
projektjeiket. Majd a második lépésben a hálózatban végzett 
munkájukba bevonják az érintett politikai döntéshozókat, 
szakértőket és szervezeteket is, így vonják le projektjeik ta-
nulságait és építik be azokat a kohéziós politika operatív 
programjaiba.

Az eredmények proaktív megosztásában és beépítésében leg-
inkább élen járó tematikus hálózatok az Európai Bizottság ré-
széről – a kezdeményezés „gyorsított projekt” lehetőségének 
keretein belül – folyamatos segítségnyújtásban részesülnek 
majd, szakértői segítség és szolgáltatások formájában.

és a fejlesztés  területén végrehajtandó beruházásoknak 
lehetővé kell tenniük „a vállalkozások közötti, valamint 
a vállalkozások és az állami kutatóintézetek/felsőoktatási 
intézmények közötti együttműködés megerősödését, például 
a regionális és transzregionális kiválósági klaszterek 
létrehozásának támogatásával”. Mindez természetesen 
a tengerparti régiókra és az ilyen régióknak a tengeri 
ágazatban kialakítandó klasztereire is vonatkozik. A szintén 
az európai kohéziós politika keretein belül megvalósuló 
„Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés pedig (lásd 
a bekeretezett részt) a regionális hatóságok részvételével 

létrejövő együttműködési  hálózatokon  keresztül igyekszik 
majd kihasználni a klaszterekben rejlő összes lehetőséget.

Az Európai Unió 2005 óta törekszik egy integrált tengerpolitika 
kidolgozására. A tengerhez kötődő tevékenységek iránti 
új érdeklődése rávilágított, mennyire fontosak gazdasági 
szempontból ezek a tevékenységek és milyen szorosan 
összefüggenek egymással. Arra is felhívta a figyelmet, 
milyen nagy mértékben járulnak hozzá az ilyen ipari 
ágazatok az európai növekedéshez, illetve milyen innovációs 
szükségletekkel járnak. Az Unió éppen ezért kohéziós és 
kutatáspolitikáján, valamint általában a vállalatok és az 
ipar érdekében kifejtett tevékenységén keresztül továbbra 
is támogatja az innovatív tengeri klaszterek kialakítását. 
A klaszterek kulcsfontosságú elemei lehetnek egy olyan 
ambiciózus tengerpolitikának, amelynek köszönhetően 
egyrészt konkrét eredményeket lehet elérni a technológiai 
innováció területén, másrészt az egyes térségekben gazdasági 
fejlődés produkálható.

Bővebb információ:
 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/ 

interregional/ecochange/index_en.cfm

Las Palmas kikötőjének konténerterminálja  
(Kanári-szigetek, Spanyolország)
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