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TOMASZ RZEWUSKI 

ROZWÓJ KLASTRÓW JAKO INNOWACYJNA FORMA FUNKCJONOWANIA 
ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW  

Wiodące w regionie sektory gospodarki warunkują wszystkie procesy produkcji  
i wymiany handlowej w gospodarce, stając się tym samym główną determinantą inno-
wacyjności oraz wzrostu i rozwoju gospodarczego. Będąc stymulatorem globalizacji  
i integracji międzynarodowej równocześnie wpływa korzystnie na wyrównywanie różnic  
i szans rozwojowych regionów. Choć o rozwoju ich konkurencyjności decyduje wiele 
czynników to na szczególną uwagę – obok instytucjonalnych i prawnych, zasługują sieci 
współpracujących ze sobą instytucji i podmiotów ekonomicznych. Na podstawie teorii 
dotyczących rozwoju regionalnego prowadzone są konkretne przedsięwzięcia gospodar-
cze. W ostatnich latach, coraz częściej pojawiają się koncepcje, które odchodzą od czys-
tych założeń neoliberalnych i odwołują się do szerszej gamy czynników wpływających na 
rozwój gospodarczy regionów. Teorie te postulują różnorodne działania administracyjne 
w obrębie kształcenia zasobu pracy, wzrostu eksportu, inwestycji w infrastrukturę,  
po budowanie instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, które promują nowa-
torskie metody zarządzania i technologie. Nowoczesne paradygmaty uwzględniają m.in. 
model klastra, kładą nacisk na przechodzenie od gospodarki konkurencji do gospodarki 
„kooperacji” czy też „kooperencji”. 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele zbliżonych do siebie pojęć, które w kon-
tekście teorii klastrów można uznać za synonimy. Do tej grupy należą: grona, wiązki 
przemysłowe oraz przeniesione z języka francuskiego - lokalne systemy produkcyjne  
(fr. systemes productifs locaux)1. Ponadto z tą teorią rzeczowo i logicznie łączą się z nimi 
interpretacje dystryktu przemysłowego, regionalnego systemu innowacji, sieci innowa-
cyjne itd. Mając na uwadze fakt, że współczesna gospodarka od gospodarki konkurencji 
przechodzi do gospodarki „kooperacji” należy zakładać, że wiele firm działających w tych  

                                                     
 

1  Spolszczony termin klaster pochodzi od angielskiego słowa kluster i w dosłownym tłumaczeniu 
oznacza wielodźwięk zbudowany z dźwięków położonych blisko siebie w skali muzycznej, patrz w: 
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1983, s. 216. Często określenie klaster używane jest w terminologii technicznej  
i informatycznej dla grupy połączonych fizycznie i za pomocą oprogramowania serwerów. Kompu-
tery mogą pracować równoległe i dublować swe funkcje, dzięki czemu są wydajniejsze i nieza-
wodne.  

 



Tomasz Rzewuski 254 

 

samych sektorach gospodarki zacznie z sobą współpracować w celu zwiększenia koope-
racji. Czy istotnym narzędziem potencjalnej kooperacji stanie się np. Internet? Czy będą 
się w ten sposób kształtować klastry branżowe? Najprawdopodobniej tak. 

KONCEPCJE ROZWOJU REGIONALNEGO  

Spośród koncepcji usiłujących wyjaśnić charakter procesów rozwojowych i ich 
uwarunkowania, a tym samym stworzyć przesłanki inicjowania lub wspierania zmian na 
uwagę zasługuje teoria bazy ekonomicznej. Popyt zewnętrzny na dobra i usługi danego 
regionu uważa się za klucz do jego dalszego rozwoju. Zaleca się więc wspieranie wła-
snych i zapożyczonych z zewnątrz przedsiębiorstw i sektorów o wysokim udziale produk-
cji, szczególnie tych zaawansowanych technologicznie i zdolnych do skutecznego konku-
rowania na rynkach zewnętrznych. Zgodnie z tą teorią rolą władz jest wspieranie bazy 
ekonomicznej regionu i jej specjalizacji, podniesienia efektywności i tworzenie nowocze-
snej infrastruktury oraz otoczenia biznesu, wspieranie i poszukiwanie firm, które mogą 
być szczególnie korzystne dla dalszego rozwoju regionu2.  

Na tej idei opiera się teoria produktu podstawowego. Również ona wyjaśnia 
długookresowe zmiany strukturalne oraz przyczyny wzrostu ekonomicznego możliwe 
dzięki stopniowej specjalizacji i wreszcie skupienie się na wybranej dziedzinie, która 
może być źródłem przewagi konkurencyjnej. Przyczyną rosnących korzyści może być 
obniżenie kosztów, w tym doskonalenie organizacji procesu oraz jakości świadczonych 
usług określonego obszaru geograficznego.  

Kolejna teorią, która wskazuje na koncentrację przestrzenną jest dość szeroko 
rozpowszechniona teoria biegunów wzrostu. W jej rozumieniu rozwój gospodarczy wi-
nien być skoncentrowany na gałęziach przemysłu i sektorach, które stanowią tak zwane 
bieguny wzrostu dla gospodarki całego regionu. Zgodnie z tą teorią takie bieguny wpły-
wają później na lokalizacje nowych inwestorów i firm. Przy wysokim poziomie komunika-
cji proces ten w sposób naturalny szybko się rozprzestrzenia. W koncepcje tą wpisuje się 
także model rdzenia i peryferii Friedmana, zakładający, że działalność usługowa i wy-
twórcza jest lokowana w najsilniej rozwiniętych regionach.  

Znaczenie szeroko pojętej struktury więzi ekonomicznych, finansowych i spo-
łecznych akcentuje idea struktur sieciowych, służących wymianie dóbr, usług a nade 
wszystko – informacji i innowacji. Te decydują współcześnie o znaczeniu danego ośrodka 
w światowym systemie gospodarczym podległym silnym presjom globalizacji. Rolą władz 
jest natomiast tworzenie klimatu sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości oraz 
sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu3.  

                                                     
 

2  Szerzej: T.G. Grosse: Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach  
w kontekście Unii Europejskiej, ISP, Warszawa 2003, s. 56-74. 

3  Szerzej: A. Amin, N. Thrift: Neo-Marshallian nodes in global networks. International Journal  
of Urban and Regional Research. Vol. 16. s. 571-587. 
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Do klasyki zaliczyć można koncepcję A. Marshalla o lokalizacji okręgów (dystryk-
tów) przemysłowych, wyspecjalizowanych w pewnych obszarach produkcji, wykorzystu-
jących liczne małe, a przez to konkurencyjne i elastyczne podmioty gospodarcze4. Po-
śród sprzyjających czynników wyróżnia się wariant współpracy małych firm, złączonych 
silną tradycją lokalną i wspólnymi normami. Istotna jest tu rola dominującego przedsię-
biorstwa lub administracji publicznej. Sam dystrykt przemysłowy jest to wydzielony ob-
szar na którym koncentrują swoją lokalizację wyspecjalizowane podmioty. Struktura 
gospodarki regionalnej opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach, które są 
podmiotami lokalnego kapitału, a więc większość decyzji jest podejmowana w obrębie 
dystryktu. Istnieje również głęboka i długofalowa współpraca zakładów produkcyjnych w 
obrębie regionu.  

A. Markusen wyróżnia przynajmniej trzy modele dystryktów, które różnią się od 
powyższej propozycji. Pierwszy opiera się na jednym lub kilku kluczowych przedsiębior-
stwach, które nadają ton rozwojowi całego Regionu. Dominujące podmioty mają rozlicz-
ne powiązania kooperacyjne z mniejszymi przedsiębiorstwami z obszaru regionu ale 
również z innymi producentami zewnętrznymi. Dlatego regionalna gospodarka jest uza-
leżniona od kondycji dominującego podmiotu, przeżywa okres prosperity i wszelkie trud-
ności razem z nim. W razie złego zarządzania w kluczowym przedsiębiorstwie kłopoty 
dotykają cały region. Podobna sytuacja może mieć miejsce w razie wycofania się takiego 
zakładu z produkcji w dystrykcie. Słabością omawianego modelu jest nadmierne powią-
zanie małych i średnich przedsiębiorstw z dominującym podmiotem. Ponadto małe 
przedsiębiorstwa niemal w ogóle ze sobą nie współpracują. Nie prowadzą kooperacji 
szkoleniowej, handlowej, technologicznej. Dodatkowo działalność miejscowych władz 
samorządowych zazwyczaj wspiera rozwój kluczowego zakładu produkcyjnego, zanie-
dbując inne przedsiębiorstwa. 

Drugi model A. Markusena również opiera się na dominacji dużych korporacji 
przemysłowych, które jednak oddziaływają spoza obszaru regionu. Dystrykt przemysło-
wy jest wiec zgrupowaniem firm satelickich wobec zewnętrznego podmiotu wiodącego. 
Pod względem struktury działania obszar przypomina poprzednio przedstawiony model, 
tylko decyzje dotyczące przyszłości regionu zapadają poza jego granicami. Wyspecjali-
zowane usługi biznesowe dostarczają głownie firmy zewnętrzne. Miejscowe przedsiębior-
stwa dużo bardziej intensywnie współpracują „na zewnątrz” regionu niż wzajemnie mie-
dzy sobą.  

Podstawą trzeciego modelu jest dominująca rola administracji publicznej, wyni-
kająca z funkcji politycznych regionu, spowodowana np. z usytuowania licznych instytucji 
państwowych (urzędów, baz wojskowych, uniwersytetów itp.). Przyczyną pobudzania 
lokalnej koniunktury gospodarczej są głównie zamówienie rządowe np. na uzbrojenie. 

                                                     
 

4  Szerzej: U. Zagóra-Jonszta (red): Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teorie nieliberal-
ne wobec ekonomicznej roli państwa, WAE w Katowicach, s. 309-325. 
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Podobnie jak we wcześniej przedstawionych systemach dominującą rolę odgrywa jeden 
lub kilka podmiotów. Są to jednak instytucje pozarynkowe, które w niewielkim stopniu 
kierują się logiką konkurencji gospodarczej są przy tym silnie uzależnione od okresowej 
zmienności politycznej (np. wyborczej). Wyznacza to specyficzną trajektorię rozwoju 
regionalnego, która zasadza się często na arbitralnych decyzjach politycznych. 

W rzeczywistości modele nie występują w formie czystej. Najczęściej są to uni-
kalne systemy gospodarcze o cechach mieszanych. Zmienność funkcji i struktur regio-
nów jest wypadkową działania samych przedsiębiorstw i instytucji je otaczających. Moż-
liwość rozwoju obszaru w danym kierunku zależy w dużym stopniu od uruchomienia 
wewnętrznego potencjału i własnej dynamiki wzrostu.  

Koncepcją zbliżoną do modelu dystryktu przemysłowego jest interdyscyplinarna 
koncepcja także koncepcja klastów przedstawiona przez M. Portera, w której kluczowym 
elementem przewagi konkurencyjnej jest odpowiednie umiejscowienie działalności go-
spodarczej5. Zbliżenie przestrzenne wzmaga konkurencje, tym samym efektywność, 
wymianę informacji oraz pozwala na korzystanie ze wspólnych zasobów i infrastruktury, 
sprzyja współpracy.  

DETERMINANTY POWSTAWANIA KLASTRÓW 

U podstaw krystalizowania się klastrów w różnych gałęziach działalności gospo-
darczej leży kilka podstawowych czynników. Jednym z nich są uwarunkowania historycz-
ne czy tradycyjne wynikające z istnienia na danym obszarze określonego rodzaju działal-
ności charakteryzującej gospodarkę regionu wynikającą z jego tradycji. Innym czynni-
kiem który może być przyczyną powstania klastra jest dostęp do zasobów naturalnych  
w regionie lub istnienie określonych, sprzyjających warunków naturalnych. W tym aspek-
cie motorem napędzającym może być także duży rynek zbytu na określoną działalność 
czy branżę w danej aglomeracji. W ostatnich latach na znaczeniu nabiera jeszcze jeden 
czynnik jakim jest dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz zaplecza B+R. Ma to szczegól-
ne znaczenie w segmencie wymagającym wysokiej technologii.  

Podmioty działające w strukturze klastra tworzą ze sobą system wzajemnych in-
terakcji i zależności, który owocuje efektem synergii. Przyczynia się to do szybszego 
rozwoju firm, a co za tym idzie także gospodarki regionalnej. Na teren klastra z czasem 
zaczną przenosić się przedsiębiorstwa działające w branżach pokrewnych, a także firmy 
świadczące usługi dla firm wchodzących w skład klastra. Poszerza to ofertę handlową 
całego systemu, obniża koszty i zwiększa konkurencję. Gdy na danym obszarze, wśród 
pokrewnych podmiotów wzrasta konkurencja wzrasta także prawdopodobieństwo zacie-
śnienia więzi między tymi podmiotami. Prowadzi to do podniesienia efektywności, gdyż 
dzięki współpracy efektywniej wykorzystuje się posiadane środki produkcji, zwiększają 
się możliwości inwestycyjne (szczególnie w obiekty infrastrukturalne), wspólny marke-

                                                     
 

5  Szerzej w: M. Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 260-267. 
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ting, zjawisko lobbingu o niebagatelnym znaczeniu w kreowaniu polityki regionalnej. 
Związki formalne i nieformalne wpływają także na wzrost zaufania miedzy partnerami 
handlowymi i przyczyniają się do szybszego przepływu nowych technologii i innowacji. 
Zwiększa się dzięki temu zasób specjalistycznej wiedzy dostępnej dla wszystkich podmio-
tów wchodzących w skład klastra.  

Duża ilość pokrewnych podmiotów działających na danym obszarze powoduje, 
że produkcja tego sektora wykracza ponad regionalny popyt na nią. Część tej produkcji 
zostaję więc eksportowana na zewnątrz. W przypadku transportu, firmy z klastra obsłu-
gują nie tylko potrzeby regionalne w tym zakresie, ale także działają na zlecenie przed-
siębiorstw spoza regionu a nawet kraju. Jest to możliwe także dzięki obniżce kosztów 
jakie daje klaster i zwiększeniu jego konkurencyjności w porównaniu z podmiotami nie-
zależnymi. Dodatkowo mnogość podmiotów działających w jednej branży pozwala nie 
tylko na jednoczesne działanie w tych samych kierunkach rozwoju, ale także niezależ-
ność jednostek i dywersyfikację tych kierunków co w efekcie prowadzi do wzrostu praw-
dopodobieństwa osiągnięcia sukcesu. Z makroekonomicznego punktu widzenia istotnym 
jest także spadek bezrobocia poprzez rozwój sektora TSL (szacuje się, że w Polsce  
w omawianym sektorze pracuje około 5% ogółu zatrudnionych). 

Wymienione powyżej determinanty prowadzą do rozwoju całej struktury kla-
strowej i wskazują na niewątpliwe korzyści płynące z jej funkcjonowania. Reasumując za 
najważniejsze z nich uznać można przepływ wiedzy i informacji, obniżkę kosztów zwią-
zanych z działalnością, utrzymaniem i inwestowaniem w infrastrukturę, wzrost efektyw-
ności i większą specjalizację podmiotów oraz przyspieszenie procesu powstawania no-
wych firm, a także wzrost innowacyjności. Efektem krystalizacji klastra na danym obsza-
rze powinien być wzrost zatrudnienia, wzrost zysków firm, a w efekcie ekonomicznym 
wzrost tempa rozwoju gospodarczego regionu.  

Funkcjonowanie klastra w danym regionie niesie ze sobą także niebezpieczeń-
stwo wystąpienia oddziaływań negatywnych. W memorandum Holenderskiego Biura 
Analiz Polityki Gospodarczej CPB Pt. „Clusters: Determinants and Efects” z 2001 roku 
wymienione są negatywne konsekwencje wynikające z nadmiernej koncentracji podmio-
tów pokrewnej branży. Nadmierna koncentracja działalności gospodarczej prowadzi  
do pojawienia się negatywnych efektów zewnętrznych związanych z rosnącym zanie-
czyszczeniem oraz zatłoczeniem infrastruktury. Ma to znaczenie w przypadku analiz 
długookresowych kosztów społecznych. Efektem takiej koncentracji jest także wzrost cen 
dzierżawy gruntów i nieruchomości, a także w przypadku ograniczonej ilości wykwalifi-
kowanej kadry wzrost kosztów związanych z zasobami ludzkimi. Wpływać to może nega-
tywnie na konkurencyjność cenową firm działających w klastrze oraz w jego otoczeniu. 
Zacieśniające się związki formalne i nieformalne wśród członków klastra mogą prowadzić 
do różnego rodzaju umów kartelowych, fuzji i przejęć między firmami co w dłuższym 
okresie czasu zmniejsza liczbę konkurentów działających w danej branży. Szybki rozwój 
klastra i jego duża ekspansja niesie ze sobą także zagrożenia związane z brakiem koor-
dynacji działań i problemami w przepływie informacji oraz procesie decyzyjnym w klu-
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czowych zagadnieniach związanych z całą strukturą i może doprowadzić do wejścia tejże 
w fazę schyłkową.  

Z zagrożeń tych wynikają więc wskazówki dla podmiotu koordynującego funk-
cjonowanie klastra. Sprawne zarządzanie jest w stanie wykluczyć większość z tych nega-
tywnych efektów zewnętrznych i w efekcie korzyści wynikające z krystalizacji klastra  
w danym regionie będą o wiele wyższe od kosztów społecznych jakie przynosi w regionie 
funkcjonowanie takiej struktury.  

POTENCJALNE KLASTRY REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO  

Pełna analiza strategiczna klastrów – opierając się na bazie metodologii wyko-
rzystywanej w analizie potencjału regionu, powinna obejmować analizę samego poten-
cjalnego klastra oraz warunków w jakich on wzrasta. Ocena wyznaczników przyszłego 
rozwoju jest niezwykle ważna i trudna, gdyż musi być prowadzona na różnych płaszczy-
znach. Wymaga też dobrej znajomości systemu ekonomicznego, prawnego, politycznego 
ale także geografii czy tendencji demograficznych. Nasuwa się wniosek, iż generowanie 
klastra musi odbywać się w otoczeniu makroekonomicznym, które to determinują  
np. wskaźniki kondycji gospodarki światowej, poziom inwestycji zagranicznych, kursy 
wymiany walut, stopa wzrostu i zwrotu kapitału, inflacja, bezrobocie, spożycie itp.  
Nie bez znaczenia pozostają uwarunkowania polityczne i prawne, znoszenie barier cel-
nych, ekspansja rynku, międzynarodowa konkurencja.  

Szczecin, ze względu na swoje położenie geograficzne – miasto portowe, gra-
niczne, leżące na przecięciu naturalnych szlaków transportowych z zachodu na wschód  
i z południa na północ w sposób naturalny predysponowany jest do wyznaczania kluczo-
wej roli transportu w gospodarce regionalnej. Wiąże się to z możliwością wykrystalizo-
wania się na tym obszarze klastra transportowo-spedycyjno-logistycznego (klastra TSL).  

Klaster zgodnie ze swoją definicją i ideą jest układem gospodarczym charakte-
ryzującym się stosunkowo otwartą formą, a także niskimi barierami wejścia i wyjścia. Nie 
oznacza to jednak, że powstanie on samoczynnie, mimo że takie przypadki są po-
wszechne w świecie. Firmy z sektora TSL w regionie zachodniopomorskim, to przede 
wszystkim firmy małe i średnie gdzie dominującą filozofią działania jest filozofia konku-
rencji a nie kooperacji. Aby wśród istniejących na w danym regionie firm skupionych 
wokół jednej branży powstały związki kooperacyjne prowadzące w perspektywie  
do powstania układu klastrowego, musi zaistnieć gdzieś w przestrzeni ekonomicznej  
i mentalnej menadżerów podejmujących decyzje impuls i platforma takiego porozumie-
nia. W regionie zachodniopomorskim wśród firm transportowo spedycyjnych płaszczyzną 
takiej konsolidacji może być na przykład port lub Zachodniopomorska Izba Gospodarcza. 
Port rozumiany nie jako Zarząd Portów Szczecin Świnoujście S.A. lecz jako tradycyjna 
przestrzeń funkcjonowania wielu przedsiębiorstw transportowych i symbol siły miasta 
Szczecina. Szczególne miejsce portu wynika także ze względu na położenie w korytarzu 
transportowym i ze względu na ilość generowanych ładunków. Strategia regionu powin-
na zmierzać w kierunku, który generuje jak największą ilość masy ładunkowej do portu. 
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Port w sposób naturalny łączy i integruje różne gałęzie transportu zarówno w skali mię-
dzynarodowej jak i krajowej oraz regionalnej. W najbliższych latach będą kontynuowane 
zmiany w strukturze i wielkości obrotów polskich portów morskich , w tym z jednej stro-
ny postępujący spadek przeładunków towarów masowych, a z drugiej strony dynamiczny 
wzrost obrotów kontenerowych i drobnicy. Jeśli port szczeciński ma się stać podstawo-
wym i aktywnym elementem lądowo-morskiego łańcucha logistycznego w pakiecie 
usług, oprócz przeładunku muszą pojawić się wszystkie pozostałe konkurencyjne obszary 
działalności. Ważnym elementem podniesienia konkurencyjności portu będzie budowa 
terminalu kontenerowego na Nabrzeżu w Szczecinie.  

Powstanie Klastra TSL z portem jako kluczowym elementem, jest podyktowane 
wzrastającymi wymaganiami co do szybkości, terminowości niezawodności i komplekso-
wości usług w tym sektorze. Klaster logistyczny w pakiecie swoich usług oferowanych 
klientom posiadałby usługi transportowe, składowe, spedycyjne itp. świadczone przez 
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Zyski jakie byłyby w ten sposób generowane prze-
wyższałyby przychody z tradycyjnych funkcji usługowych portu morskiego czyli głównie  
z obsługi statków.  

Można powiedzieć że port może stać się liderem, który skupi wokół siebie dzia-
łalność przedsiębiorstw związanych z rynkiem TSL. Wśród kontrahentów Zarządu Mor-
skich Portów Szczecin – Świnoujście S.A. jest ok. 200 przedsiębiorstw, wśród których 
znajdują się inne porty, uczelnie, przedsiębiorstwa: przeładunkowe, spedycyjne, agen-
cyjne, kontroli. Współpraca obejmuje także porozumienia ze stowarzyszeniami, urzęda-
mi, izbami gospodarczymi. Należy pamiętać, że podmioty współpracujące z portem nie 
zawsze są zlokalizowane na terenie portu. W przypadku klastra TSL odległości te będą 
zbliżone do granic administracyjnych województwa.  

Świadomość możliwości istnienia klastra w tym sektorze i powstanie sieci po-
wiązań między podmiotami doprowadzi do uporządkowania transportu w regionie, po-
wstania nowych miejsc pracy, podniesienia jakości usług i włączy region szczeciński  
w sieć powiązań logistycznych Polski i Unii Europejskiej. 

Należy nadmienić, iż kolejnym potencjalnym sektorem klastra regionu zachod-
niopomorskiego jest budownictwo. Klaster budowlany mógłby opierać się na firmach 
świadczących kompleksowe usługi ogólnobudowlane. W skład potencjalnego klastra 
weszliby: 

 producenci materiałów budowlanych (cementownie, kamieniołomy, kopalnie  
 producenci armatury, 
 firmy budowlane o zasięgu ogólnopolskim, świadczące usługi poza granicami a także 

w regionie, 
 składy budowlane, 
 firmy związane z produkcją i dystrybucją maszyn budowlanych i narzędzi, 
 biura projektowe, 
 firmy consultingowe i doradcze, 
 firmy reklamowe 

 



Tomasz Rzewuski 260 

 

 uczelnie 
 Inkubatory Przedsiębiorczości 
 Urzędy państwowe i Samorządy lokalne 
 Związki zawodowe i Stowarzyszenia oraz inne środowiska lokalne.  

W badaniach nad klastremi budowlanym należy określić wzajemne relacje i od-
działywania, takich grup organizacji działających na terenie badanego województwa, jak: 
wybrane urzędy, wybrane samorządy terytorialne, wybrane banki, wybrane przedsiębior-
stwa, wybrane organizacje wspierające rozwój biznesu i wybrane szkoły wyższe. Następ-
nym etapem badawczym jest określenie wpływu organizacji otoczenia biznesu na po-
prawę konkurencyjności regionu i rozwój przedsiębiorczości w regionie poprzez genero-
wany efekt synergii. Na tym etapie niezbędnym jest przeprowadzenie badania ankieto-
wego i wywiadów. 

Badanie więzi między wybraną grupą organizacji działających na terenie wybra-
nego regionu pozwala ustalić wielkość synergii generowanej w wyniku ich wzajemnego 
oddziaływania. Efekt synergii sprzyja podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw 
regionu, a także sprzyja kształtowaniu przedsiębiorczości w regionie. Analiza więzi wy-
branych organizacji pozwala wyodrębnić organizacje wzajemnie współdziałające w da-
nych zakresach wytwarzania dóbr i usług. W wypadku badania więzi między organiza-
cjami działającymi na terenie województwa zachodniopomorskiego będą to przedsiębior-
stwa budowlane.  

Analiza więzi między przedsiębiorstwami budowlanymi pozwala wskazać,  
iż w regionie kształtuje się klaster budowlany. Wyniki poszukiwań organizacji powiąza-
nych z analizowanymi wyżej organizacjami pozwalają wymienić blisko 80 podmiotów 
tworzących zalążek zachodniopomorskiego klastera budowlanego 

Turystyka zarówno w aspekcie społecznym, jak i ekonomicznym w wielu gmi-
nach i powiatach, a także województwach staje się istotnym obszarem, w którym reali-
zowany jest rozwój gospodarczy, a także upatruje się związków kooperacyjnych.  

Turystyka sprzyja działaniom dywersyfikującym lokalną gospodarkę oraz może 
przyczynić się do podnoszenia jej konkurencyjności gospodarczej względem innych lo-
kalnych gospodarek (głównie sąsiednich). Współcześnie turystyka może być i w wielu 
regionach jest skutecznym narzędziem podnoszącym konkurencyjność i innowacyjność 
regionalnych gospodarek turystycznych. Przygotowanie odpowiedniego produktu tury-
stycznego o określonej wysokiej jakości pozwala na zwiększenie zainteresowania u po-
tencjalnych turystów. Regionalna gospodarka turystyczna powinna dorównywać standar-
dom światowym m.in. w zakresie jakości obsługi, zakresu usług, innowacyjności elemen-
tów składowych. Regionalny produkt turystyczny kierowany jest nie tylko do turystów 
krajowych lub z danego regionu, ale przede wszystkim do turysty międzynarodowego, 
który bez problemu potrafi porównać produkty oraz wybrać ten najlepszy. 

Klaster turystyczny, jak każdy inny powinien spełniać trzy podstawowe warunki 
z punktu widzenia formalizacji i efektywności swojego funkcjonowania: 
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 powinna istnieć koncentracja podmiotów z powiązanych branż na pewnym obszarze 
geograficznym; 

 podmioty z danego klastra powinny ze sobą współpracować; 
 klaster nie powinien eliminować konkurencji między zaangażowanymi w jego funk-

cjonowanie podmiotami6. 

Można wskazać wiele przyczyn powstawania klastrów. Z punktu widzenia tury-
styki czynnikiem, który umożliwia powstanie klastra turystycznego jest dostęp do zaso-
bów naturalnych lub istnienie specyficznych warunków naturalnych w danym obszarze 
regionalnej gospodarki. W przypadku takiego klastra ważnym elementem są walory 
turystyczne, wokół których tworzy się infrastruktura turystyczna umożliwiająca konsump-
cję tychże walorów. Na danym obszarze o znaczeniu turystycznym może funkcjonować  
i funkcjonuje wiele podmiotów zarówno stricte turystycznych, których podstawowym 
celem działalności jest świadczenie usług turystycznych (podmioty hotelarskie, gastro-
nomiczne, organizatorzy i pośrednicy turystyczni, podmioty systemu transportowego, 
podmioty zarządzające atrakcjami turystycznymi), jak i okołoturystycznych wspierających 
działalność typowych przedsiębiorstw turystycznych (firmy ubezpieczeniowe, bankowe, 
pocztowe, telekomunikacyjne, medyczne, ogólnej infrastruktury transportowej itp.). 
Specyfika lokalnego rynku turystycznego powoduje, że w działalności przedsiębiorstw 
turystycznych można zidentyfikować zarówno zjawisko konkurencji, jak i kooperacji. 
Istota produktu turystycznego jako kompleksowego zestawu usług i udogodnień skiero-
wanych do potencjalnych i aktualnych turystów powoduje, że dla osiągnięcia obopólnych 
korzyści współpracują ze sobą hotele, biura podróży, przewoźnicy turystyczni, instytucje 
ubezpieczeniowe i bankowe, instytucje rozrywkowe, rekreacyjne, sportowe i informacyj-
ne oraz instytucje badawcze i samorządowe, których celem jest między innymi doradz-
two, wsparcie instytucjonalne, prowadzenie badań ruchu turystycznego i wielu innych 
działań, bez których przedsiębiorstwa turystyczne nie mogłyby efektywnie funkcjonować. 
Nieodzownym elementem takiej kooperacji jest ciągły przepływ wiedzy i informacji. 
Podmioty działające w ramach danej lokalnej gospodarki turystycznej powinny ze sobą 
konkurować, a jednocześnie kooperować dla podniesienia standardu obsługi turystów. 
Wiedza i informacja dostępna dla podmiotów gospodarki turystycznej jest warunkiem 
właściwego rozwoju i nieodbiegania od poziomu jakości oferowanych przez inne podmio-
ty danego łańcucha produkcyjnego.  

ZAKOŃCZENIE 

Problematyka klastrów należy niewątpliwie do zagadnień szczególnie złożonych 
i stale jeszcze nie wystarczająco zbadanych. Definicja tego pojęcia na przestrzeni ostat-
nich lat nieustannie się rozwija i oporuje wszelkim próbom ostatecznego czy choćby 

                                                     
 

6  Klastry. Innowacyjne rozwiązania dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 
2004, s. 13. 
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zadowalającego nas „domknięcia”. Prowadzone rozważania teoretyczne występujące  
w literaturze przedmiotu odnoszą się do różnych i niejednokrotnie sprzecznych koncepcji 
postrzegania tego zjawiska. Przedstawiona idea może być rozpatrywana w wielu płasz-
czyznach: ekonomicznej, społecznej, kulturowej, politycznej, itd.. Ponadto zjawisko  
to posiada dwa wymiary: zasięg czyli rozprzestrzenianie się oraz intensywność – głębo-
kość. Determinują je czynniki o wielorakim charakterze, będące wypadkową wielu 
zmiennych. Stąd wybór przesłanek zrodzenia klastrów jest procesem złożonym. Wymaga 
określenia kryteriów selekcji bardzo wielu determinant, które w sposób istotny decydują 
o przebiegu zjawisk w Zachodniopomorskim. Jest zadaniem prawie niewykonalnym ana-
liza wszystkich uwarunkowań, dlatego rozwój teorii klastrów powinien być ograniczony 
do analizy niektórych ekonomicznych wymiarów kształtujących gospodarkę regionalną. 
Praktyczny sens stosowania takiego podejścia w realizacji procesu badania i opisu kla-
strów sprowadza się do odkrywania obiektywnych prawidłowości występujących w kore-
lacji zmiennych o charakterze ekonomicznym i innych pozaekonomicznych wektorów 
wzrostu gospodarczego, takich jak: racjonalność działania jednostek, zinstytucjonalizo-
wanie życia społecznego, świadomość partnerstwa, współpracy i tożsamości regionalnej.  

Proces krystalizacji klastrów prowadzi do swoistej transfiguracji i sublimacji sieci 
przedsiębiorstw i jest on na tyle silny, iż zrodzona kompleksowa usługa jest dużo tańsza  
i atrakcyjniejsza dla konsumenta. Warto zauważyć, iż po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej rozwój całego sektora TSL wskazuje na wciąż dominującą rolę firm zagranicznych  
z szerokim zakresem oraz wysoką jakością oferowanych usług. Równolegle rozwijają się 
usługi np. w systemie just-in-time, przewozy kurierskie, doradztwo logistyczne, konfek-
cjonowanie, konsolidacja i dekonsolidacja, zarządzanie towarem w magazynie i inne. 
Zgodnie z tą tendencją możliwym i korzystnym dla regionu staje się wykrystalizowanie 
klastera zwłaszcza w obszarze sektora TSL z dominującą rolą portu i transportu morskie-
go. Szereg przedsięwzięć – zwłaszcza infrastrukturalnych – wymaga współudziału sfery 
publicznej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zbyt małe nakłady z budżetu państwa 
i możliwości wykorzystania w ramach Wspólnoty formy partnerstwa publiczno-
prywatnego. Ponadto rozwój motoryzacji i zatłoczenie szlaków drogowych sprawiły,  
że transport samochodowy traci główny atrybut, jakim była szybkość przewozu. Przewo-
zy kombinowane z ograniczeniem roli transportu drogowego, ograniczając degradacyjny 
wpływ transportu na środowisko (np. szacuję się, że średnio z powodu emisji spalin 
cierpi 20% populacji) stały się zasadniczym kierunkiem polityki unijnej. Zainteresowanie 
tym ważnym zagadnieniem ekonomicznym i społecznym potwierdzone jest udziałem Unii 
w realizacji wspólnych inwestycji.  
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CONCLUSION 

So as Poland could perform correctly the function of a transit country, occupy-
ing central position in Europe undergoing unification process, investments in transport 
routes, conceived on a wide scale, are indispensable. In order to derive maximum profits 
from this fact, and not to be only a transient platform, it is necessary, apart from build-
ing of expressways, to create transport networks of logistic and distribution centres. 
Such facilities are established at contact points of different types of transport and goods 
are not only stored and loaded/unloaded at such points but also repacked, formed into 
batches for particular recipients, refined or enriched, certified and subjected to other 
operations.  

In Poland, for several years have been carried out spontaneous actions in-
tended for formation of logistic cluster and it is one of the major strategic tasks. These 
result from state and forecasting of industrialization, space development of the country, 
natural environment protection and economic co-operation with foreign countries. From 
among the regions selected in the research project, elaborated at the national level,  
the transport network of Szczecin has been indicated as one of the regions complying 
with the location requirements for such investment type. State and prospects of eco-
nomic development of the „Zachodniopomorskie” District, developed multi-branch trans-
port system, functioning of two ports having fundamental significance for the national 
economy, and also favourable geographical location of the district are the main factors 
conditioning establishment and development of the Logistic Cluster.  

Translated by Tomasz Rzewuski 
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