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Asociacija vienija 57 Lietuvos klasterius, jungia 
777 verslo įmones ir yra didžiausia tokio 

pobūdžio organizacija Lietuvoje

Esame Europos klasterių bendruomenės dalis bei 
aktyvūs Europos Klasterių Aljanso nariai
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efektyvių ir pasyvių 
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Klasterių vertė

Atnaujintoje ES pramonės politikos strategijoje 
(https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en) klasteriai pripažįstami, kaip 
galinga ekonomikos plėtros priemonė, padedanti remti pramonės inovacijas. 

Naujoji strategija yra skirta padėti Europos pramonei pereiti prie „dvigubos 
transformacijos (angl. twin transition), t. y. prie klimato neutralumo ir 
skaitmeninės lyderystės. Šia strategija siekiama skatinti Europos Sąjungos 
konkurencingumą ir jos strateginę autonomiją judant geopolitinėms plokštėms ir 
didėjant pasaulinei konkurencijai. 

Taigi klasteriai yra matomi, kaip vienas iš pagrindinių įrankių, šiems tikslams 
pasiekti.

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en


Klasterių vertė

COVID-19 krizės paveikti sektoriai sulaukė žymaus palaikymo būtent iš klasterių, 
kurie iškart susitelkė ties pagalba savo nariams bei pademonstravo lyderystę ir 
komunikaciją tarp viešojo ir privataus sektoriaus jau pirmaisiais pandemijos 
mėnesiais. (https://www.clustercollaboration.eu/news/eccp-webinar-covid-19-
industrial-cluster-response-role-european-clusters). Todėl nekyla jokių abejonių, 
kad klasteriai turi pakankamai žinių, patirties bei yra plačių tinklų dalimi, jog taptų 
vienas iš gyvybiškai svarbių įrankių kuriant verslo atsigavimo strategijas.

2020 Europos Apžvalgos ataskaitoje klasteriai yra įvardijami, kaip “pagrindinė 
Europos ekonomikos pavara”. (https://ec.europa.eu/growth/content/clusters-
drivers-european-economy-results-2020-european-panorama-report_en). 

https://www.clustercollaboration.eu/news/eccp-webinar-covid-19-industrial-cluster-response-role-european-clusters
https://ec.europa.eu/growth/content/clusters-drivers-european-economy-results-2020-european-panorama-report_en
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Verslas šiandien yra kaip jodinėjimas žirgu

Atrodo, jau įgijote jojimo patirties, pagaliau 
jaučiatės užtikrintai sėdėdamas ant balno, 
užaugintas pasitikėjimas tarp Jūsų ir žirgo. 
Jaučiate, kad pagaliau galite mėgautis jodinėjimu.

Bet staiga - iššūkis: situacija, kurioje jūs ir jūsų 
žirgas niekada anksčiau nebuvote. Jūs turite 
prisitaikyti labai greitai, nėra laiko dvejoti.

Nes yra tik dvi galimybės - arba nukristi, arba 
prisitaikius prie situacijos joti toliau. Joti, išmokus 
dar vieną papildomą jojimo techniką ateičiai. 
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