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Клъстер  

Cluster 

 Под понятието Клъстер се разбира „иновативен икономически клъстер“ в географско локализирано 

пространство (регионален). Става дума за целево обусловено сътрудничество на предприятия , които 

могат да бъдат и взаимни конкуренти, с  други партньори от областите на изследванията и науката и 

съюзи в определено икономическо пространство за съвместно постигане на по-високи резултати. 

Сътрудничеството може да има различни измерения – например в „жизнения цикъл“  на клъстера могат да 

доминират произтичащи от конкретните изследвания теми или във фокуса да се поставят чисто 

икономически области, като маркетинга например. 

Някои от съществените характеристики на регионалните клъстери са: 

� Тематична и пазарно-ориентирана близост (хоризонтално – еднакви продукти и услуги, 

вертикално – еднакви вериги (, респективно степени в нея) за създаване на добавена стойност;  

� Географска или териториална близост (бърза достъпност, лесна съвместна координация); 

� Достатъчен брой и гъстота  на предприятия (критична маса); 

� Най-малкото национален потенциал за реализация на продуктите и услугите и в този смисъл, от 

гледна точка на региона, експортен потенциал. 

Тези централни елементи осигуряват и предполагат наличието на  териториално свързваща 

предприемаческа клъстерна култура. Едва комбинацията от съдържателна и териториална близост на 

различните актьори по веригата за създаване на добавена стойност разкриват възможността за 

реализирането на иновационните процеси. Поради това характерна черта е териториалната близост на 

предприятията до структури за приложни изследвания, университети, специализирани висши учебни 

заведения или институти за технологичен трансфер. Те са важни за иновативното по-нататъшно развитие 

на продуктите и по този начин за създаването на добавена стойност в клъстера. В допълнение се 

осигуряват и професионално подготвени кадри. 

Следва да се има предвид, че в миналото са възниквали редица клъстери без привличането на научни 

структури като университети, и институти за изследвания и технологичен трансфер. В много случаи 

клиентите и техният опит по отношение на продуктите и техните приложения и произтичащите от него 

представи за оптимизация, са основен източник за иновативни и продуктови решения. 
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Клъстерна инициатива  

Clusterinitiative 

  

 За клъстерна инициатива се говори когато възникналите в мрежата иновационно ориентирани 

отношения на партниране все повече се съгласуват в стратегически и систематичен план  и съответно се 

документират (маркетинг), като целенасочено се покриват празнотите по отношение например на 

компетенциите или веригата за създаване на добавена стойност, като за целта тези дейности се 

осигуряват организационно чрез ангажиране на водещата организация.  Често такива клъстерни 

инициативи са част от системата за насърчаване на икономиката или технологичния трансфер в 

регионалната структурна и/или иновационна политика, като в редица случаи са създадени в рамката им. 

Решаваща предпоставка е актьорите в клъстера да осъзнават на базата на общите цели в 

систематичното и организационно сътрудничество в клъстера постигането на по-високи ползи за 

отделната фирма и партньорите в клъстера като цяло, нещо, което не биха успели да постигнат 

самостоятелно.  Съответно при регионално и надрегионално насочените мрежи или при структурно 

необвързаните форми на сътрудничество, е характерно, че те са регионализирани и целенасочено 

активират потенциалите за иновации и партньорство за генериране на синергии и ръст. 

По тези причини чисти мрежи за компетенции, маркетинг и иновации или центрове за технологичен 

трансфер, както и други мрежи без иновативна клъстернорелевантна насоченост, като например 

туристически инициативи, не са включени в тези инициативи, освен в случаите, когато оказват допълваща 

подкрепа по отношение на здравните услуги.  Auf dieser definitorischen Grundlage wurden deshalb reine 

Kompetenz-, Marketing- und  

 

Регионални и надрегионални мрежи / платформи 

Landesweite und regionsübergreifende Netzwerke / Plattformen 

  

 Регионалните мрежи, респективно иновационни платформи, поемат регионалната координация 

на релевантните регионални клъстери, респ. Клъстерни инициативи съвместно с други 

платформи, като регионални агенции за инвестиции, панаири или структури за трансфер с оглед 

повишаване на синергичните ефекти. Тяхната задача е тематичното концентриране на 

съществуващите мрежи и клъстерни инициативи по отношение на тяхното въздействие върху 

веригата за създаване на добавена стойност и компетенциите им, по-добрата съгласуваност 

между тях и постигане на ефективна координация и коопериране. 

 


