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Duális szerkezető magyar gazdaság
� Multinacionális cégek hazai 
leányvállalatai

� Nagy számú alacsony hozzáadott 
értéket termelı kis- és középvállalkozás

Versenyképesség növelı eszköz           a 
gazdaság térbeli szervezıdésének 
hatékony módja a KLASZTER
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� Együttmőködésre való törekvés igénye
� Reális célkitőzések a klaszterek 
mőködésében

� Széles szolgáltatási paletta
� Mőködı nemzetközi kapcsolatok
� Elkötelezett, társadalmi munkában dolgozó
klaszter menedzserek

� Erıs pályázati kedv és sikeres aktivitás, 
közvetlen EU-s források megszerzésére is
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� Klaszterek prioritásként való kezelése az ipari 
parkokhoz, pólusokhoz hasonlóan

� Új definiálási és támogatási rendszer 
kidolgozása

� A klaszterek illetékességének, 
jogosultságának, szakmaiságának 
megteremtése

� Klaszterek érdekvédelmének megszervezése
� Hazai középvállalkozói réteg megerısödése
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� Támogatásszerzésre alakuló (nem valódi) 
klaszterek magas aránya

� Alultıkésített, túlélésért küzdı KKV-k magas 
aránya a klasztereken belül

� A klaszter fogalom hibás értelmezése, 
beszerzési és értékesítési társulások 
klaszterként történı definiálása

� Nem minden esetben a tagok igényein 
alapuló szolgáltatás portfólió

� Nem megfelelı (egyoldalú tagi) összetétel
� Erıs bizalmatlanság
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� Vállalkozások tıkehiányának fokozódása
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� Külföldi befektetık (integrátorok) kivonulása, 
beszállítási lehetıségek szőkülése

� Távol-keleti áruk dömpingjének fokozódása
� Elégtelen klaszter támogatási rendszer
� A hazai vállalkozások helyzete labilis, felszámolások, 
csıdök fenyegetnek

� Hiányzik az elkötelezett támogatás, hosszú távú
stratégia

� Fejlıdési lehetıségek behatároltak a pénzügyi 
feltételrendszer miatt

� A klaszter mint fogalom degradálódik, több olyan 
szervezıdés mőködik, mely kizárólag állami pénzek 
lehívására alakul
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� Környezetipari klaszter
�Dél-dunántúli Energetikai Klaszter
�Dél-dunántúli Kulturális Ipari 
Klaszter

� Biotechnológiai Innovációs Bázis
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