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Wstęp

tematyka rozwoju klastrów absorbuje coraz więcej środowisk zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Budzi zainteresowanie samych przedsiębiorców, 
a także jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz 
przedstawicieli sektora nauki i szkolnictwa. Obserwowana jest przy tym coraz 
większa potrzeba poszerzania aktualnej wiedzy, która umożliwiałaby podno-
szenie kompetencji osób zajmujących się klastrami, a tym samym powodo-
wałaby wzrost ich konkurencyjności.

stąd nieprzypadkowo publikacja pt. „klastry – wiedza, innowacyjność, 
rozwój” – ukazująca się w zeszytach naukowych uniwersytetu szczecińskiego 
w serii „ekonomiczne Problemy usług” – powstaje w ramach projektu Polskiej 
Agencji rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Polskie klastry i polityka klastrowa”. 
Jego celem jest bowiem wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich 
konkurencyjności i zdolności innowacyjnej właśnie poprzez rozwój kompe-
tencji i wiedzy koordynatorów, liderów, animatorów i przedsiębiorców 
funkcjo nujących w ramach klastra oraz poprzez podniesienie efektywności 
kształtowania polityki klastrowej.

niniejsza publikacja ma charakter szczególny. inspiracją do jej powstania 
było zidentyfikowanie grupy pracowników naukowych o podwójnych kompe-
tencjach, tj. naukowych oraz jako animatorów, menedżerów lub ekspertów 
klastrów. Autorzy zamieszczonych artykułów to osoby prowadzące badania 
naukowe, a równocześnie zaangażowane w funkcjonowanie i rozwój klastrów. 
są wśród nich reprezentanci 15 ośrodków naukowych, którzy pełnią następu-
jące funkcje: animatorów lub menedżerów klastrów, pracowników podmio-
tów klastrowych (przedsiębiorstw lub instytucji otoczenia biznesu), badaczy 
lub ekspertów klastrów, w tym w projektach Polskiej Agencji rozwoju 
Przedsiębiorczości. Autorzy zdecydowanej większości artykułów realizują 
w praktyce misję współpracy nauki z biznesem, przyczyniając się do transfe-
ru wiedzy oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności klastrów.



Do rąk czytelników oddajemy zatem publikację, której istotnym walorem 
jest prezentacja prac będących efektem badań naukowych oraz własnych 
doświadczeń Autorów. tematyka zamieszczonych artykułów obejmuje zróżni-
cowane aspekty zarówno funkcjonowania klastrów, jak i polityki klastrowej. 
wydaje się, że wieloaspektowość publikowanych prac umożliwi czytelnikom 
szerokie spojrzenie na rozwój i znaczenie klastrów we współczesnej 
gospodarce.

dr hab. Piotr niedzielski, prof. us
dr hab. Jacek Buko, prof. us

dr marzena frankowska
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Bogusław BemBenek
Politechnika Rzeszowska

tOŻSAMOŚĆ ORgANIZACYJNA kLAStRA

słowa kluczowe: klaster, tożsamość, kultura organizacyjna.

Wprowadzenie

Funkcjonowanie klastra w warunkach turbulentnego otoczenia stawia 
przed menedżerem i liderem tej struktury wiele strategicznych wyzwań, 
m.in. potrzebę identyfikacji i rozwoju tożsamości organizacyjnej. w obliczu 
złożoności procesów gospodarczych, zachodzących na rynkach krajowych 
i międzynarodowych, ukształtowana tożsamość organizacyjna stanowi pod-
stawę sprawnego zarządzania klastrem, w tym pozwala na trwałe wyróżnia-
nie się klastra w otoczeniu i przyciąganie uwagi kluczowych interesariuszy 
do jego działalności. według M. trockiego tożsamość organizacyjna jest tak-
że skutecznym spoiwem scalającym organizację1.

celem artykułu jest próba podkreślenia potrzeby budowy tożsamości 
organiza cyjnej w klastrze. rozważania prowadzono w oparciu o wyniki badań  
teoretycznych i empirycznych.

1 M. trocki, grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, wydawnictwo naukowe 
Pwn, warszawa 2004, s. 182.
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1. Istota tożsamości organizacyjnej

w literaturze przedmiotu brak jest jednoznacznego stanowiska w zakresie 
definiowania tożsamości organizacyjnej. najczęściej termin ten określany jest 
jako2:

 – schemat poznawczy lub percepcja głównych wyróżniających cech  
organizacji, obejmujący także jej status w porównaniu do innych  
organizacji;

 – poczucie silnej przynależności do organizacji, zespołu, lojalność  
wobec współpracowników, postrzeganie siebie jako cennego zasobu, 
doznanie afiliacji oraz szacunku i uznania ze strony innych partne-
rów;

 – zbiorowa interpretacja ludzi tworzących organizację odnosząca się do 
tego: czym organizacja jest i jaka chciałaby być, co stanowi o odrębno-
ści organizacji, co czyni organizację rozpoznawalną na rynku, z czym 
pracownicy się identyfikują;

 – uświadomienie sobie wspólnych właściwości z organizacją, w której 
jednostka funkcjonuje;

 – rezultat internalizacji dominujących wzorców bycia sobą w organi-
zacji.

tożsamość organizacyjna jako integralna kategoria współczesnego  
zarządzania oznacza samookreślenie i samozrozumienie organizacji, co sprzy-
ja budowaniu klimatu wzajemnego bezpieczeństwa i zaufania oraz stanowi  
fundament procesu tworzenia strategii rozwoju3. według J. Altkorna tożsa-
mość organizacyjna jest zestawem atrybutów, które organizacja przekazuje 
otoczeniu, przez co dotyczy jej własnego, wykreowanego przez nią obrazu4. 
z kolei c.J. Fombrun i c.B. Van riel do składników tożsamości organiza-

2 zob. s. winch, negocjacje i tożsamość jako wymiary typologii organizacji gospodar-
czych, „Organizacja i kierowanie” 2011, nr 1, s. 144.

3 M. Bratnicki uważa, iż tożsamości nie można nazwać „organizacyjną” do czasu, aż nie 
będą jej wspólnie podzielać wszyscy członkowie. zob. M. Bratnicki, Dylematy i pułapki współ-
czesnego zarządzania, wyd. Gnome, katowice 2001, s. 40.

4 według tej definicji wizerunek stanowić będzie percepcję tożsamości przez otoczenie, 
czyli sposób, w jaki publiczność odbiera komunikowaną przez organizację tożsamość, głównie 
za pomocą technik public relations. zob. J. Altkorn, kształtowanie rynkowego wizerunku fir-
my, wyd. Ae w krakowie, kraków 2002, s. 9.
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cyjnej zaliczają cechy, które: są postrzegane przez członków organizacji jako 
rdzenne, odróżniają organizację od innych organizacji, są trwałe i łączą teraź-
niejszość i przeszłość z przyszłością5.

w opinii M. trockiego skuteczna tożsamość organizacyjna, składająca 
się z tożsamości wizualnej, informacyjnej, postaw i zachowań, zorientowa-
na zewnętrznie i wewnętrznie, wymaga spełnienia kilku wymogów, m.in. 
wyróż nianie się wśród innych, przestrzeganie spójności i jednoznaczności 
oraz ciągłości komunikowania się, wykreowanie symbolizmu ułatwiające-
go zrozumienie6. s. Albert i D.A. wheten proponują dodatkowo uwzględnić 
w charakterystyce tożsamości organizacyjnej takie kryteria, jak7:

 – konsensus pomiędzy członkami organizacji, dotyczący kwestii  
„egzystencjalnych”, czyli tego, co ich łączy, oraz tego, co ich różni od 
innych organizacji,

 – czas – kontynuacja oraz ciągłość przekazu różnic i podobieństw,
 – przekonanie o zasadności przyjętych kryteriów w ocenie tego, co łączy, 

i tego, co dzieli,
 – identyfikacja z organizacją,
 – funkcjonowanie grupy społecznej.

nie ma praktycznie możliwości egzystencji bez tożsamości. każda orga-
nizacja ma swą indywidualną tożsamość, problemem jest jednak fakt, iż nie 
zawsze jest ona odpowiednio przez nią zidentyfikowana i ukształtowana. P.L. 
Félix konstatuje, iż w obrębie ukształtowanej już tożsamości organizacyjnej 
możemy wyróżnić trzy istotne jej aspekty8:

 – deklarowaną tożsamość – tworzoną przez elementy, z których w kon-
trolowany sposób korzysta organizacja, aby zaprezentować się przed 

5 zob. J. Berniak-woźny, Tożsamość organizacji i modele zarządzania tożsamością or-
ganizacji, „zarządzanie zmianami” 2011, nr 2, s. 3.

6 z badań wynika, iż najłatwiejsze jest budowanie wspólnej tożsamości wizualnej, trud-
niejsze – tożsamości informacyjnej, zaś najtrudniejszym zadaniem jest uzyskanie wspólnej toż-
samości kulturowej, to znaczy wspólnej tożsamości postaw i zachowań. wymaga to bowiem 
identyfikacji wspólnych wartości, wzorców postaw i zachowań oraz wdrożenia ich do praktyki 
działalności organizacji. zob. M. trocki, poz. cyt., s. 183, 190.

7 tożsamość organizacyjna obejmuje główne i wyróżniające atrybuty organizacji, m.in.: 
kulturę organizacyjną, sposoby wytwarzania, produkty. zob. s. winch, poz. cyt., s. 144.

8 s. Gande, P. Felix, i. Galois, F. tourancheau, capturing organisational identity. 
a new diagnostic tool, http://www.krauthammer.com/articles/capturing-organisational-identity 
(17.07.2012).
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grupami interesariuszy („kim chcemy być i jak chcemy być postrze-
gani?”);

 – doświadczaną tożsamość – czyli zbiorowy wizerunek organizacji  
doświadczany przez jej członków, suma pozytywnych i negatywnych 
doświadczeń („kim jesteśmy?”);

 – przypisaną tożsamość – powstałą na podstawie cech przypisanych  
organizacji przez zewnętrznych interesariuszy („kim jesteśmy 
w oczach innych?”).

tożsamość organizacyjną można rozpatrywać w dwóch wymiarach,  
tj. wewnętrznym i zewnętrznym. wyrazem tego jest bardziej rozbudowana kon-
cepcja tożsamości organizacyjnej przedstawiona przez J. Balmera i G. soenena,  
którzy dokonali identyfikacji i charakterystyki pięciu kluczowych jej rodza-
jów, takich jak9:

 – tożsamość rzeczywista – kształtowana na bazie powszechnie znanych 
atrybutów organizacji tj.: forma własności, styl zarządzania, struktu-
ra organizacyjna, rodzaj działalności, rynki docelowe, jakość wyro-
bów, system wartości wszystkich członków organizacji;

 – tożsamość przekazywana – ujawniana w formalnej i nieformalnej ko-
munikacji;

 – tożsamość postrzegana - będąca częścią tożsamości odnoszącej się 
do jej odczuwalnych przejawów, tj. wizerunku, reputacji, tożsamo-
ści marki;

 – tożsamość doskonała – odnosząca się do najkorzystniejszego pozy-
cjonowania organizacji na rynku w określonym czasie; 

 – tożsamość pożądana – mająca związek z wizją organizacji.
G. nizard, uznając, iż tożsamość organizacyjna jest wypadkową tego, 

czym organizacja chce być, i tego, na co otoczenie jej pozwala, wskazuje, 
że w zależności od sektora, w którym dana organizacja jest aktywna, oraz 
jej sukcesów, wartości i klimatu organizacyjnego, tożsamość organizacyjna 
może mieć charakter dynamiczny i pozytywny lub zubożający i defensyw-
ny10. w opinii A. Lelonkiewicz rozwój tożsamości organizacji może przebie-
gać zarówno spontanicznie, bez wyraźnie zarysowanej strategii, która powsta-

9 zob. J. Berniak-woźny, poz. cyt., s. 8.
10 G. nizard, metamorfozy przedsiębiorstwa, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 

1998, s. 68.
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je w wyniku bieżącego działania, jak i w sposób kontrolowany, gdzie tożsa-
mość jest wynikiem zamierzonych poczynań, mających na celu uświadomie-
nie otoczeniu określonych wartości11. zarządzanie tożsamością organizacyj-
ną wymaga zatem dwutorowego spojrzenia na indywidualność organizacji, 
to jest konfrontowania postrzegania jej wizerunku przez podmioty zewnętrz-
ne z wewnętrzną reakcją na te spostrzeżenia oraz definiowaniem organizacji 
przez jej członków12. sprawność zarządzania tym niematerialnym zasobem 
ma bezpośredni wpływ na rozwój kapitału intelektualnego organizacji, kształ-
towanie relacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, kreowanie 
pozytywnego wizerunku oraz budowę korzystnej reputacji. według M. Mosz-
kowicza w procesie strategicznego zarządzania tożsamością organizacji po-
winno uwzględniać się wszystkie jej elementy składowe, to jest13: osobowość, 
zachowanie, prezentację i komunikację organizacji z otoczeniem.

reasumując, można stwierdzić, iż tożsamość organizacyjna, traktowa-
na jako swoista logika postępowania członków organizacji, która powstaje 
i ujawnia się z czasem, nadaje organizacji ciągłość funkcjonowania i rozwo-
ju oraz umożliwia jej pełniejszą identyfikację, a zarazem identyfikowanie się 
z nią jej członków14.

Gwoli ścisłości należy zauważyć, iż klastry, stanowiąc geograficzne sku-
pisko firm i innych podmiotów (potrójna lub poczwórna helisa), pomiędzy 
którymi występują powiązania poziome i pionowe, jednocześnie współpra-
cując i konkurując ze sobą w ramach określonego segmentu rynku, korzy-
stają ze wspólnej lokalnej infrastruktury i utożsamiają się z tą samą wizją  
rozwoju branży i regionu15. w tak definiowanych klastrach tożsamość or-

11 P. kocoń, Tożsamość organizacji i kultura organizacyjna – definicje i relacje, „economy 
and Management” 2009, no. 1, s. 150.

12 zob. A. stachowicz-stanusch, A. sworowska, zarządzanie tożsamością a przedsiębior-
stwo wirtualne, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2009/115_stachowicz-
stanusch_sworowska.pdf, s. 447 (17.07.2012).

13 zarządzanie strategiczne. systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, Pwe, 
warszawa 2005, s. 194.

14 tożsamość organizacyjna budowana jest ciągle, również poprzez określone wzorce zacho-
wań, koncentrujące się na widzeniu długofalowych trendów i umiejętności oceny ich implikacji. zob. 
B. Majecka, zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, wydawnictwo uG, Gdańsk 2002, s. 28–29.

15 według i.r. Gordona i P. Mccanna każdy klaster branżowy posiada własną logikę 
funkcjonowania. zob. M. Gorynia, B. Jankowska, klastry a międzynarodowa konkurencyjność 
i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, warszawa 2008, s. 35.
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ganizacyjna wynikać może wprost z natury, charakteru tej struktury socjo- 
-technicznej, w której każdy podmiot ma własną osobowość, a działanie  
zespołowe nacechowane jest swoistą logiką, pozwalającą na realne wyróżnia-
nie się spośród innych organizacji. B. szymoniuk podkreśla, iż klastry, mimo 
że stanowią formy luźnych, otwartych organizacji gospodarczych, powinny 
mieć określoną tożsamość rynkową, a ich rozwój winien przebiegać na pod-
stawie wspólnie zdefiniowanej misji, wizji i wynikających z nich celów, któ-
re także wspólnie winny być realizowane przez członków tych organizacji16. 
Podobnie uważa e. skawińska i r. zalewski, mocno akcentując tę kwestie 
i przyjmując, iż w miarę upływającego czasu istnienia klastra kształtują się 
w jego obrębie normy zachowania i procedury działania, które zakorzeniają 
się oraz powodują, że firmy oraz inni członkowie klastra przyzwyczają się do 
nich. sprzyja temu między innymi silna więź partnerska między członkami 
klastra i pozycja klastra w otoczeniu17. Jest to pozytywne zjawisko, gdyż toż-
samość klastra jako podmiotu świadomego i celowego stanowi podstawę do 
kreowania dalszych zachowań strategicznych w tej organizacji.

2. kultura organizacyjna – nośnik wartości i fundament tożsamości 
organizacyjnej

w wyniku analizy literatury przedmiotu łatwo dostrzec związek poję-
ciowy między kulturą organizacyjną a tożsamością organizacyjną. Podkreśla 
się niejednokrotnie, iż to właśnie kultura organizacyjna, określając w sposób  
kompleksowy zachowanie organizacji w otoczeniu, kształtuje jednocześnie 
tożsamość organizacyjną18. P. kocoń uważa, iż tożsamość organizacyjna jest 
efektem działania jej ukształtowanej kultury organizacyjnej, która poprzez  
tożsamość pokazuje normy i wartości nią kierujące19. 

16 B. szymoniuk, Przedsiębiorstwo w strukturach klastrowych: innowacyjność, kon-
kurencja i współpraca, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, 
k. Poznańska, sGH, warszawa 2008, s. 139.

17 zob. e. skawińska, r. zalewski, klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i inno-
wacyjności regionów, Pwe, warszawa 2009, s. 182.

18 zob. B. Majecka, poz. cyt., s. 29.
19 P. kocoń, poz. cyt., s. 150.
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kultura organizacyjna, stanowiąc silną formę przejawiania się tożsamo-
ści organizacyjnej, całokształt charakterystycznych cech określających tożsa-
mość, definiowana jest jako20:

 – spoiwo łączące wszystkie elementy danej organizacji, podstawowe 
źródło interpretacji dokonujących się w niej procesów, produkt jej  
historii, forma opisu organizacji;

 – powiązany zespół stylu myślenia, świadomości i działania, w róż-
nym stopniu i zakresie sformalizowany, który przez proces uczenia 
się i akceptacji przez zbiorowość służy, w sposób jednocześnie rze-
czywisty i symboliczny, do przekształcenia jednostek w szczególną 
i wyodrębnioną wspólnotę;

 – zbiór wyobrażeń kształtujących stosunek ludzi do ich dokonań, stosunek 
między nimi oraz stosunek do symboli, takich jak ceremoniał czy język;

 – zwyczajowy i typowy sposób myślenia i działania, mniej lub bar-
dziej podzielany przez wszystkich członków organizacji, który  
wymaga przyswojenia i akceptacji, przynajmniej częściowej, przez 
nowo przyjmowanych członków.

kompleksowe podejście w definiowaniu kultury organizacyjnej zapre-
zentował e. schein. według niego kultura organizacyjna, stanowiąc zespół 
podstawowych założeń, odkrywany i rozwijany przez członków organizacji, 
który uczy radzenia sobie z problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej 
integracji, obejmuje trzy poziomy21:

 – artefakty – widoczne przejawy kultury, przez które organizacje  
dokonują wizualizacji swojej kultury, takie jak: językowe (język, 
mity, legendy), behawioralne (ceremonie, rytuały), fizyczne (sposób 
wykorzystania przestrzeni, sztuka, technologia);

 – normy i wartości – zarówno deklarowane, jak i faktycznie przestrzegane;
 – podstawowe założenia kulturowe, stanowiące nieuświadamiany i niewi-

doczny poziom kultury, odnoszące się na przykład do natury człowieka, 
relacji międzyludzkich, natury otoczenia, relacji organizacji z otoczeniem.

20 e. Jacque twierdzi, że kultura organizacyjna jest tak silną formą przejawiania się toż-
samości, iż powoduje częste wzajemne nakładanie się znaczenia tych dwóch pojęć. zob.  
G. nizard, poz. cyt., s. 76–82.

21 w. Dyer między artefaktami a założeniami kulturowymi wyróżnia dwa poziomy: 
perspek tywy oraz wartości. zob. G. Aniszewska, strategie integracji firm w fuzjach i przeję-
ciach, sGH, warszawa 2004, s. 50. 
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Jądrem kultury organizacyjnej jest system wartości rozumiany zarów-
no jako system kreujący wartość, tworzący, przechowujący i wymieniający 
w zrównoważony sposób wartości różnych osób i organizacji, jak i zbiór war-
tości etycznych, reprezentowany przez moralny kod stosowany przez jedno-
stkę/organizację oraz zbiór wspólnych przekonań i priorytetów grupy ludzi, 
który kontroluje procesy w danym systemie organizacyjnym22. z badań wła-
snych23 prowadzonych w klastrze „Dolina Lotnicza” w 2007 roku wynikało, 
że ówczesny system wartości klastra tworzyły między innymi takie wartości, 
jak: partnerstwo, jakość, innowacyjność, kreatywność, rzetelność. responden-
ci uznali także, iż do zasad stanowiących nieodłączny element partnerstwa 
w badanym klastrze zaliczyć można: promuj obopólne korzyści, szanuj swo-
jego partnera, promuj przejrzystość (otwartość i uczciwość), bądź kreatywny, 
promuj jednakowe prawa, bądź konsekwentny w działaniu. 

Pod wpływem kultury organizacyjnej kształtuje się w organizacji klimat 
organizacyjny odnoszący się do procesu postrzegania i oceniania środowiska 
organizacji przez jej członków. według k. Mrozowicza klimat ten dotyczy 
katalogu aktualnych spostrzeżeń, poglądów i przekonań członków organiza-
cji na temat norm, wartości, reguł oraz zasad zachowania i postępowania, ja-
kie w niej występują, a także jest wyrazem opinii tych członków na temat ich 
roli w organizacji, wpływając na charakter i zabarwienie relacji międzyludz-
kich oraz ogólną atmosferę w pracy24. A. Glińska-neweś dowodzi, iż klimat 
organizacyjny jest w znacznie większym stopniu uświadamiany przez człon-
ków organizacji niż kultura organizacyjna, z której członkowie zazwyczaj nie 
zdają sobie sprawy25.

22 M. Bielenia-Grajewska, aksjologiczne ujęcie destabilizacji organizacyjnej, „Organi-
zacja i kierowanie” 2011, nr 1, s. 13.

23 zob. B. Bembenek, kapitał partnerski jako determinanta rozwoju klastra „Dolina 
lotnicza”, w: marketing przyszłości. Trendy. strategie. instrumenty, red. G. rosa, A. smalec, 
zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego nr 596, ekonomiczne Problemy usług nr 56, 
szczecin 2010, s. 228–229.

24 k. Mrozowicz, Teoria zachowań organizacyjnych, „Organizacja i kierowanie” 2011, 
nr 1, s. 80.

25 zob. A. Glińska-neweś, kształtowanie klimatu organizacji a jej sukces, w: społeczne 
uwarunkowania sukcesu organizacji, red. M. czerska, H. czubasiewicz, Prace i Materiały 
wydziału zarządzania uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3, sopot 2009, s. 1125.
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kultura organizacyjna może pełnić w klastrze wiele bardzo istotnych 
funkcji związanych chociażby z dostosowaniem zewnętrznym i wewnętrz-
nym, między innymi funkcję26:

 – integracyjną, gdzie kultura jest „społecznym klejem” utrzymującym 
organizację w całości, co umożliwia kształtowanie wspólnych wzo-
rów myślenia, wierzeń, emocji i wartości;

 – percepcyjną, dotyczącą sposobu postrzegania rzeczywistości, otocze-
nia, organizacji i samego siebie przez członków organizacji poprzez 
pryzmat wspólnie podzielanych filtrów poznawczych i stereotypów;

 – adaptacyjną, dotyczącą opracowania właściwych schematów zacho-
wania i postępowania w określonych sytuacjach oraz przystosowania 
się do zmiennego otoczenia;

 – nadawania tożsamości, związaną z budowaniem spójnego wizerunku 
organizacji i poczucia wspólnoty jej uczestników;

 – katalizatora zmian, związaną z inicjowaniem zmian organizacyjnych.
w literaturze przedmiotu prezentowane są także inne funkcje kultury organi-

zacyjnej, takie jak: diagnostyczna, wyjaśniająco-informacyjna, prognostyczna, 
regulacyjna, innowacyjna, strategiczna27. według e. scheina kultura organiza-
cyjna spełnia szereg zadań w obrębie dostosowania zewnętrznego i integracji we-
wnętrznej, między innymi: umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji, 
umożliwia integrację wokół środków przyjętych do realizacji celów organizacji, 
umożliwia zwiększenie zaangażowania członków organizacji, oferuje wspólny 
język, schemat pojęciowy, który jest niezbędny w komunikacji, definiuje grani-
ce grupy, zawiera kryteria nagradzania i karania, sprzyja zaspokajaniu potrzeb 
bezpieczeństwa i afiliacji, gdyż ogranicza niepewność w organizacji28. na liście 
funkcji i zadań, jakie realizuje kultura organizacyjna, wciąż pojawiają się nowe 
propozycje, chociażby z racji tego, że kultura ta ukryta jest w znacznej mierze 
w umysłach członków organizacji, jest wspólnie podzielana, przekazywana za 
pomocą procesu socjalizacji, wyuczona, a nie wrodzona w organizacji29.

26 współcześnie kluczową funkcją kultury organizacyjnej jest redukcja niepewności, 
zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. zob. e. Głuszek, zarządzanie zaso-
bami niematerialnymi przedsiębiorstwa, wyd. Ae w wrocławiu, wrocław 2004, s. 115–116.

27 P. tyrała, kierowanie. organizowanie. zarządzanie, wyd. A. Marszałek, toruń 2002, 
s. 103,104.

28 A. zarębska, zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, warszawa 2002, s. 125.
29 tamże, s. 124.
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uwzględniając fakt, iż klaster jako przedsiębiorcza organizacja jest zbio-
rem doświadczeń i wartości poszczególnych podmiotów, w tym ludzi ją two-
rzących i funkcjonujących w niej, rodzi się przekonanie, że jego kultura  
organizacyjna może być wspólnotą norm i wartości, myślenia, symboli,  
kolektywnie akceptowanych znaczeń, utrwalonego sposobu działania oraz 
systemu założeń wspólnych dla członków klastra. tym samym kultura ta jako 
specyficzny kod genetyczny społeczności klastra może powodować powta-
rzalność zachowań, emocji, wyobrażeń indywidualnych, jak i zbiorowych. 
Może być także mechanizmem zapewniającym i przywracającym równowa-
gę organizacji, gdyż sprzyja budowie jej architektury, pozwalając hierarchi-
zować rzeczywistość, zwracając uwagę na to, co jest istotne, a co nie ma  
znaczenia dla organizacji i jej członków30. wyróżniającą jej cechą jest 
względnie trwały charakter. wynika to z faktu, iż żadna kultura nie jest stale  
monolitem, i pod wpływem różnych bodźców lub potrzeb (wewnętrznych 
i zewnętrznych) może się zmieniać. zmiana ta może mieć charakter samo-
istny, zaplanowany, ale również wymuszony, niezaplanowany. w klastrach, 
będących przykładem innowacyjnych organizacji, kultura organizacyjna jest 
bardziej otwarta w porównaniu z kulturami struktur mało innowacyjnych, 
których kultura jest bardziej zamknięta, ale za to bardziej spójna31. 

3. Misja i wizja – jako wyraz tożsamości klastra

Misja organizacji, uznawana obecnie za podstawową kategorię zarządza-
nia strategicznego, jest ściśle powiązana z kulturą organizacyjną. Odnosi się 
przeważnie do przyszłych działań organizacji, zaś kultura organizacyjna, 
opierając się na przeszłości, określa teraźniejszość organizacji32. Misja jest 
pojęciem wciąż słabo ustrukturalizowanym. tym samym w praktyce i teorii 
zarządzania funkcjonuje wiele definicji misji. 

30 zob. G. Aniszewska, poz. cyt., s. 61–63. 
31 Por. A. strychalska-rudzewicz, kulturowe determinanty innowacyjności przedsię-

biorstw, w: społeczne uwarunkowania sukcesu…, s. 1210.
32 O sile kultury organizacyjnej mówi m.in. znajomość i realizacja misji organizacji przez 

jej członków. Misja powiązana jest z kulturą organizacyjną m.in. przez sposoby jej wyrażania 
i przekazywania członkom organizacji czy otoczeniu zewnętrznemu. zob. kultura organizacyj-
na w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, Pwe, warszawa 2007, s. 44–45.
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termin ten określany jest między innymi jako33:
 – generalne uzasadnienie racji istnienia i rozwoju organizacji;
 – szczególny powód istnienia organizacji, wyróżniający się wśród 

wszystkich innych;
 – filozofia działania organizacji dotycząca pozycji rynkowej, zakresu 

obsługiwanych rynków; stosunku do innowacji i rozwoju technologii, 
relacji z interesariuszami;

 – przedmiot aspiracji, czyli trwałych dążeń organizacji, wyznaczają-
cych zakres jej społecznej odpowiedzialności;

 – główne wartości, dla których organizacja została powołana bądź  
które realizuje przez swoją bieżącą i rozwojową działalność;

 – określenie własnej tożsamości, widzianej przez pryzmat strategicz-
nych (kluczowych) kompetencji, zdobywanych przez organizację 
i stanowiących długookresową bazę działania;

 – „ogólny cel” syntetyzujący całość działań w organizacji i sprawny 
identyfikator tożsamości organizacji w turbulentnym otoczeniu.

k. Obłój podkreśla, iż misja organizacji nabiera strategicznego znaczenia 
z chwilą, gdy spełnia trzy priorytetowe wymogi: wyznacza kierunek rozwo-
ju i dotyczy przyszłości, wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udzia-
łem wszystkich członków organizacji, proces jej realizacji jest wiarygodny34. 
również J. rokita zwraca uwagę na strategiczny wymiar misji, konstatując, 
iż misja, określając stan istniejący, dotychczasowe, a niekiedy i przyszłe gra-
nice organizacji, ustala punkt wyjścia, od którego wytycza się drogę dalszego 
rozwoju, zależną od postrzegania potrzeb kluczowych interesariuszy, sposo-
bów ich zaspokajania i wynikających z tego ścieżek rozwoju35. z kolei e. Głu-
szek formułuje wniosek, iż kluczowym zadaniem misji jest określenie tożsa-
mości organizacji w oparciu o jeden z czterech wzorców36:

 – konwencjonalny, gdzie tożsamość określa się poprzez triadę produkt– 
rynek–technologia;

33 zarządzanie strategiczne, red. s. kiełczewski, wyd. Ae we wrocławiu, wrocław 
2000, s. 60–61; Projektowanie systemów zarządzania, red. J. skalik, wyd. Ae we wrocławiu, 
wrocław 1997, s. 9–10.

34 k. Obłój, strategia organizacji, Pwe, warszawa 1998, s. 235.
35 J. rokita, zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyj-

nej, Pwe, warszawa 2005, s. 29.
36 Projektowanie systemów…, s. 15.
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 – bazujący na priorytetowych zasadach działania, gdzie tożsamość 
określa się poprzez reguły, zasady, standardy zachowań;

 – oparty na społecznej wrażliwości, gdzie tożsamość jest wynikiem 
uświadomienia sobie adresatów swoich działań oraz charakteru ich 
wymagań;

 – wynikający z osiągnięć i tradycji, gdzie tożsamość odwołuje się do 
historii i sukcesów, które tworzą tradycję organizacji.

w celu określenia misji organizacji można posłużyć się zestawem pytań 
typu37: po co organizacja istnieje, czyje potrzeby zaspokaja, kim są nabywcy 
jej wyrobów, jakie jest jej społeczne przeznaczenie, co stanowi wartość dla 
jej interesariuszy, jakie są oczekiwania jej kluczowych interesariuszy, jakie 
techniki i technologie wykorzystuje?. w treści misji bardzo często znajduje 
się odniesienie do: historii, sukcesów, zasobów, oferty, kompetencji, filozofii 
działania organizacji. według A. witek-crabb tylko organizacja, która na co 
dzień tworzy klimat wzajemnego zaufania i dialogu, jest zdolna stworzyć swą 
prawdziwą misję i ją realizować38. Odpowiednie sformułowanie treści misji 
klastra może okazać się fundamentem procesu poprawy sprawności zarzą-
dzania tą strukturą. z badań wynika, iż dobrze opracowana misja powinna: 
być lapidarna, na tyle ogólna, aby dotyczyła całej organizacji i jej różnorod-
nej przyszłości, oraz posiadać element marzenia, a jednocześnie wskazywać  
operacyjną drogę jego realizacji39. tak sformułowana misja klastra może przy-
czyniać się do40: określenia obszaru działania klastra, określenia form zaspo-
kajania potrzeb interesariuszy, identyfikacji właściwych metod i sposobów 
działania, ukierunkowywania działań na realizację misji i integrację człon-

37 J. Penc, strategiczny system zarządzania, Agencja wydawnicza Placet, warszawa 
2001, s. 133.

38 z badań przeprowadzonych wśród kadry zarządzającej w 88 czołowych amerykań-
skich firmach wynika, iż trzy czwarte badanych uważa, że ich firma zmierza w innym kie-
runku, niż wskazuje misja. Jedynie 8% badanych uznało, iż misja była sformułowana w spo-
sób przejrzysty i jednoznaczny. zob. A. witek-crabb, Dylematy zarządzania strategicznego, 
w: zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. k. Moszkowicz, B. Olszewska, Prace 
naukowe Ae we wrocławiu nr 951, wrocław 2002, s. 46.

39 k. Obłój, poz. cyt., s. 242.
40 i. Penc-Pietrzak, strategie biznesu i marketingu, wyd. Profesjonalnej szkoły Biznesu, 

kraków 1998, s. 21.
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ków klastra oraz określenia tożsamości klastra i jego wizerunku. Świadczy to 
jednocześnie o pełnieniu przez misję wielu różnych funkcji, między innymi41: 

 – ukierunkowującej – gdzie misja ułatwia generację i przyjmowanie  
celów strategicznych, upraszcza procesy decyzyjne dotyczące wybo-
rów rodzajów działalności, pomaga w skupianiu uwagi na tym, co 
najważniejsze dla organizacji;

 – stabilizującej – gdzie misja jest czynnikiem określającym pewność 
członków organizacji co do trwałych zasad funkcjonowania tej struk-
tury;

 – integrującej – gdzie misja, odwołując się do wspólnych potrzeb i war-
tości uznanych za źródło zbiorowej identyfikacji członków z organi-
zacją, odgrywa rolę czynnika integrującego członków wokół przyję-
tej strategii rozwoju organizacji;

 – inspirującej – gdzie misja wciąż inspiruje do doskonalenia organiza-
cji we wszystkich ważnych obszarach jej działania;

 – identyfikującej – gdzie misja jest „wizytówką” organizacji w otocze-
niu.

M. Moszkowicz, analizując różne kombinacje misji konstytuujące  
odmienne koncepcje biznesu, wymienia także inne przykłady funkcji  
misji, to jest42: strukturyzacyjno-innowacyjną, prognostyczną, normotwórczą 
i integracyjno-motywacyjną.

Aby misja klastra mogła skutecznie realizować wymienione funkcje, 
musi stanowić spójny koncept biznesowy, przenikający całą „osobowość” 
klastra, zaś członków tej organizacji musi łączyć wiara w możliwość jej  
realizacji oraz przeświadczenie, że jest ona właściwa, to znaczy dobrze łączy 
wartości wspólne klastra z ich indywidualnymi systemami wartości. Ponadto 
treść misji powinna być odpowiednio popularyzowana zarówno w środowi-
sku wewnętrznym, jak i zewnętrznym klastra.

z kolei wizja strategiczna klastra dotyczy wspólnie opracowanego przez 
jego członków optymistycznego obrazu przyszłego stanu możliwego do speł-
nienia, przez co jest pewnym wyobrażeniem kształtu tej struktury i jej przy-

41 zarządzanie strategiczne…, s. 62–67.
42 zarządzanie strategiczne. systemowa koncepcja biznesu…, s. 221–223.
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szłej pozycji w otoczeniu43. Jako idealna koncepcja klastra w przyszłości 
uwzględnia często odpowiedzi na następujące pytania44:

 – dokąd zamierzamy dotrzeć?,
 – jakie są nasze długookresowe cele?,
 – jakie zmiany czekają nas w przyszłości?,
 – co ma decydujące znaczenie dla naszego sukcesu?,
 – kim chcemy być i co jest najważniejsze w naszej postawie?

z. Pierścionek, traktując wizję strategiczną jako koncepcję intelektualną 
rozwoju organizacji i akcentując jej indywidualny, twórczy, wizjonerski charak-
ter, wskazuje, iż jej bliskoznacznym pojęciem jest zamierzenie strategiczne45. 

według P. senge wizja organizacji nie może być narzucona jej człon-
kom, gdyż nie będzie w tym przypadku odbicia ich własnych osobistych wizji,  
a zarazem pełnego zaangażowania na rzecz jej urzeczywistnienia. tym samym 
wskazuje on na potrzebę konstrukcji wspólnej wizji. Mówi także, iż „na pod-
stawowym poziomie wspólna wizja stanowi odpowiedź na pytanie: co pragnie-
my stworzyć? tak jak osobiste wizje są obrazami czy wyobrażeniami powstają-
cymi w głowach i sercach ludzi, tak samo obrazami są wizje wspólne dzielone 
przez ludzi w organizacjach. wspólna wizja tworzy poczucie wspólnoty, któ-
re przenika organizację i zapewnia jej spójność w różnorodnych działaniach”46. 
Ponadto warto nadmienić, iż wspólna wizja, w tym świadomość członków kla-
stra tego, iż funkcjonują jako system, zostały uznane przez s.A. rosenfelda za 
czynniki strategiczne, decydujące o sile klastra47. 

43 wizja powinna pokazywać kierunki rozwoju oraz możliwe do osiągnięcia wyniki, któ-
re organizacja musi osiągnąć, aby zająć pożądaną pozycję w otoczeniu w przyszłości. zob.  
J. Penc, poz. cyt., s. 135.

44 wizja klastra odnosi się do opisu wizerunku klastra w odległej przyszłości, przy opty-
mistycznym założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. zob. inicjatywy klastrowe: sku-
teczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. koszarek, PArP, warszawa 2011, s. 61.

45 zamierzenie strategiczne to mobilizujące całą organizację marzenie, zawierające duży 
ładunek uczuciowy, stanowiący źródło emocjonalnej i intelektualnej energii członków tej orga-
nizacji. zob. z. Pierścionek, strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, wydawnictwo 
naukowe Pwn, warszawa 2003, s. 83.

46 P. senge twierdzi, iż wspólna wizja nie jest tożsama z ideą. wizja może być zainspi-
rowana przez ideę, ale to, co następuje później – jeśli jest wystarczająco ważne, aby uzyskać 
wsparcie ludzi – przestaje być abstrakcją. zob. P. senge, Piąta dyscyplina, wolters kluwer 
Polska, kraków 2006, s. 235–236.

47 s.A. rosenfeld, Bringing Business clusters into the mainstream of economic 
Development, „european Planning studies” 1997, Vol. 5, no. 1, s. 3–23.
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z badań48, którymi objęto polskie klastry w 2010 roku, wynika, iż stra-
tegie klastrów często zawierały informacje o ich misji, w tym o cechach  
wyróżniających i decydujących o ich odrębności. Misja badanych struktur  
klastrowych dotyczyła najczęściej: umożliwienia współpracy między sektorem  
biznesu i nauki, zdolności członków klastra do konkurowania z międzyna-
rodowymi przedsiębiorstwami i zwiększenia udziału w rynku krajowym,  
rozwoju innowacyjności, tworzenia optymalnych warunków rozwoju przed-
siębiorstw w ramach klastra, tworzenia warunków umożliwiających transfer 
wiedzy i budowanie wspólnej marki.

Przykładowo misja Pomorskiego klastra ict brzmi: „(…) stwarza szcze-
gólnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży ict w regio-
nie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie 
współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników 
klastra”. z kolei wizją tego klastra jest: „rozpoznawalny w skali światowej, 
innowacyjny i atrakcyjny pomorski klaster ict, integrujący partnerów bizne-
sowych i naukowych we wspólnych działaniach, przy wsparciu władz regio-
nalnych i otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi part-
nerami ict”49. w treści misji i wizji pojawia się bezpośrednie odniesienie do 
roli, jaką klaster chce pełnić na rzecz swego otoczenia, oraz do obrazu przy-
szłego stanu klastra. warto dodać, iż sformułowane dla klastra cztery cele 
strategiczne (ułatwianie dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowa-
cji, zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich, rozwój 
współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, 
promocja klastra jako atrakcyjnego i innowacyjnego ośrodka ict) są spójne 
z przyjętą misją i wizją.

Podsumowując, można stwierdzić, że formułowanie misji i wizji, jako 
teologicznych elementów strategii klastra, okazuje się dziś już nie tylko po-
trzebą, a wręcz koniecznością. wynika to z faktu, iż klastry, które starają się 

48 Badania dowodzą, iż zdecydowana większość (89%) klastrów objętych badaniami po-
siadała strategię rozwoju. Projekt Benchmarking klastrów w Polsce był realizowany w 2010 r. 
i obejmował analizę porównawczą 47 działających klastrów. Przeprowadzany był w ramach 
projektu systemowego PArP rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer 
i upowszechnianie innowacji. zob. Benchmarking klastrów w Polsce. raport z badania, PArP, 
warszawa 2010, s. 35.

49 region pomorski jest ważnym ośrodkiem rozwoju branży ict . zob. wizja, misja i cele 
Pomorskiego klastra icT, http://www.pomorski-klaster-ict.pl/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=166&itemid=44 (17.07.2012).
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o dofinansowanie w ramach środków z budżetu państwa czy środków unii 
europejskiej, muszą wykazać się faktem nie tylko posiadania sformalizowa-
nej strategii, ale też jej realizacji. Ponadto Ministerstwo Gospodarki i pod-
ległe mu agendy planują w najbliższej przyszłości zidentyfikować klastry  
kluczowe50 w kraju, a jednym z kryterium oceny tych struktur prawdopo-
dobnie będzie strategia rozwoju klastra. tym samym wśród przedstawicieli  
klastrów już dziś powinno wzrosnąć rzeczywiste zainteresowanie analizo-
waną w tym artykule problematyką, gdyż poprawnie sformułowana misja  
i wizja jest ważnym narzędziem zarządzania klastrem, inspirującym i mobili-
zującym do opracowania i wdrożenia ambitnych strategii, w tym celów i spo-
sobów działania. co prawda można funkcjonować bez sformułowanej misji 
i wizji, ale pojawia się pytanie: czy warto, czy jest to korzystne dla klastra? 
w opinii M. Moszkowicza prowadzenie biznesu bez odpowiedniej podstawy 
w postaci misji, tzw. strategia „łap i uciekaj”, może być z powodzeniem stoso-
wane na bazarze, jednak w zupełności nie odpowiada wymogom współcze-
snej gospodarki51.

Wnioski

konkludując, autor przyjmuje, iż tożsamość organizacyjna klastra może 
być: wyrażeniem jego charakteru, czyli zespołu cech, które decydują o niepo-
wtarzalności i indywidualności, trwale wyróżniając go spośród innych pod-
miotów działających na rynku. tożsamość ta jako organiczny element spo-
łecznej całości organizacji i system ludzkich wyobrażeń może stanowić rów-

50 w województwie pomorskim przeprowadzono już konkurs na przyznanie statusu kla-
stra kluczowego. zgodnie z uchwałą nr 1516/271/09 zarządu województwa Pomorskiego 
z 3.12.2009 r. status ten został nadany dwóm klastrom, tj. Pomorskiemu klastrowi ict oraz 
Bałtyckiemu klastrowi ekoenergetycznemu. Ocena merytoryczna złożonych wniosków obej-
mowała: potencjał gospodarczy i konkurencyjność klastra, wskaźniki potencjału i konkuren-
cyjności klastra (tj. znaczenie klastra w regionie, znaczenie branży głównej klastra w regionie, 
efektywność klastra, dynamikę rozwoju klastra), obecne uwarunkowania rozwoju branży oraz 
perspektywy na przyszłość, strategię rozwoju klastra, charakterystykę jakości i zasięgu part-
nerstwa oraz sposób funkcjonowania inicjatywy klastrowej i koordynatora klastra. w ramach 
ii edycji konkursu 14.12.2010 r. zarząd województwa Pomorskiego zdecydował o przyzna-
niu kolejnemu klastrowi, tj. Gdańskiemu klastrowi Budowlanemu, statusu klastra kluczowego. 
zob. http://klastry.pomorskie.eu/content.php?id=14 (17.07.2012).

51 zarządzanie strategiczne. systemowa koncepcja biznesu…, s. 211.
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nież „produkt” organizacji, a zarazem „powietrze”, dzięki któremu organiza-
cja może „oddychać” i dalej funkcjonować52. Decydenci w klastrze winni być 
świadomi faktu, że codziennej praktyce klastra jego tożsamość może kształ-
tować się w relacjach członków tej struktury z wszystkimi interesariuszami 
i przejawiać się w charakterze realizowanych, planowanych i nieplanowanych 
działań, w tym sposobie: podejmowanych, różnorodnych decyzji, reagowania 
na sytuacje kryzysowe, traktowania innych. warto podkreślić, iż kształtowa-
nie tożsamości organizacyjnej stanowi niekończący się proces, gdyż tożsamość 
może być ciągle budowana, wzmacniana, rozwijana, a niekiedy i zmieniana. 
Ponadto według A. zarębskiej zarządzanie tożsamością organizacyjną dotyczy 
dynamicznego sterowania najważniejszymi wartościami niematerialnymi53.

najtrudniejszym zadaniem, które stoi przed menedżerami i liderami kla-
strów, okazuje się dziś budowa silnej, wspólnej tożsamości, nie tylko tej wizu-
alnej, ale także tożsamości postaw i zachowań. wynika to chociażby z faktu, iż 
ten wymiar tożsamości organizacyjnej kształtuje się stopniowo w poszczegól-
nych fazach cyklu życia i wymaga niekiedy zmiany mentalności.

Autor za cel swego artykułu przyjął podkreślenie istoty i potrzeby  
budowy tożsamości organizacyjnej klastra. Podjęta przez niego problema-
tyka rodzi wiele dodatkowych pytań, typu: o jakim poziomie rozwoju toż-
samości organizacyjnej polskich klastrów można dziś tak naprawdę mówić,  
wysokim czy marginalnym?, jaki procent klastrów cechuje kontrolowana, 
a jaki przypadkowo ukształtowana tożsamość, niekiedy niespójna z celami 
i misją działania?, czy podejmowane są próby przez menedżerów i liderów 
klastrów w zakresie tworzenia i rozwoju tożsamości?, jaka jest świadomość 
zarządzających strukturami klastrowymi i samych członków o istocie, funk-
cjach tożsamości organizacyjnej?, czy są oni świadomi tego, iż wypracowa-
nie własnej tożsamości klastra to proces długotrwały, wymagający: partner-
stwa, zaufania, kompromisu, komunikacji, intensywnych interakcji, zaanga-
żowania, zbiorowej indywidualizacji?. zakładając, iż ostateczna lista pytań 
będzie obszerniejsza, autor zamierza uzyskać na nie odpowiedzi w trakcie 
swych dalszych badań naukowych.

52 strategor, zarządzanie firmą. strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Pwe, warszawa 
1999, s. 567.

53 A. zarębska, identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębior-
stwem, Difin, warszawa 2009, s. 68.
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ORgANIZAtIONAL IDENtItY OF tHE CLuStER

Summary

this article analyzes the essence of the identity of the cluster as an example of 
an organization with many different members who represent different patterns of be-
havior and value systems. it was stressed that the identity of the organization which 
is including major and distinctive attributes of the cluster and is responding to such 
questions as what is a cluster and what it is for, is the cornerstone of this organization. 
it was also indicated that the creation of organizational identity in the cluster enables 
permanent distinguishing out of this structure in a competitive market.

Translated by Bogusław Bembenek
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PRZEDSIĘBIORCZY WYMIAR kLAStRA
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Wprowadzenie

szybkie rozpowszechnianie się wiedzy na temat klastrów, jak i dyna-
micznie wzrastająca liczba tego typu struktur stanowią jedne z kluczowych  
zjawisk, z jakimi mamy do czynienia w turbulentnym otoczeniu w ciągu ostat-
nich 10 lat. nie ma praktycznie dnia bez informacji w mediach o zawarciu  
porozumienia klastra z nowymi partnerami czy uruchomieniu inicjaty-
wy klastrowej. tym samym kreowanie właściwej atmosfery wokół przed-
siębiorczości klastrów przyczynia się do permanentnego zainteresowania  
klasteringiem.

celem artykułu było podkreślenie przedsiębiorczego wymiaru klastra, 
gdyż w strukturach klastrowych można mówić o kilku wymiarach przedsię-
biorczości, między innymi o procesie, akcie tworzenia czegoś nowego i war-
tościowego, wykorzystywania wiedzy i kreatywności w celu generowania  
korzyści, czy zespole cech opisujących szczególny sposób postępowania  
ludzi wykazujących się dynamizmem, aktywnością, skłonnością do podejmo- 
wania ryzyka, umiejętnością do adaptacji i antycypacji w otoczeniu. Ponadto 
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zarządzanie klastrami okazuje się w praktyce bardziej złożone niż pojedyn-
czymi przedsiębiorstwami o jednolitej strukturze organizacyjnej. rozważa-
nia, których zarys przedstawiono w niniejszym artykule, powstały zarówno 
na podstawie badań teoretycznych, jak i badań empirycznych.

1. Istota i formy przedsiębiorczości

w literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji przedsiębiorczości.  
Przez to pojęcie rozumie się między innymi dostrzeganie i wykorzysty-
wanie szans przedsiębiorczych, czyli sytuacji, w których mogą być wpro-
wadzone na rynek nowe produkty, usługi, surowce i metody produkcyjne 
sprzedawane po cenach wyższych, niż wynosi koszt ich produkcji1. w ujęciu 
M. Bratnickiego przedsiębiorczość charakteryzowana jest przez trzy wy-
miary, to jest2: 

 – innowacyjność, odnoszącą się do zaangażowania w tworzenie  
nowych produktów, usług oraz nowych modeli biznesowych,

 – ryzykowanie, odnoszące się do tworzenia nowych biznesów dla  
istniejących już rynków,

 – odnowę strategiczną, wyrażającą się w ożywieniu aktywności orga-
nizacyjnej.

z kolei H.H. stevenson definiuje przedsiębiorczość nie tylko jako podej-
ście do zarządzania, ale także i proces, w obrębie którego jednostki – same 
lub w ramach organizacji – poszukują szans niezależnie od ilości i jakości 
zasobów, jakie mają pod kontrolą3. na tego typu działanie przedsiębiorcze, 

1 warto podkreślić, iż szanse istnieją obiektywnie w świecie, natomiast proces ich po-
strzegania ma już charakter subiektywny, tzn., że nie są one znane wszystkim osobom w danym 
czasie. zob. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, wyd. Ae we wrocławiu, 
wrocław 2003, s. 49.

2 M. Bratnicki, Próba dialektycznego spojrzenia na pomiar przedsiębiorczości w organi-
zacjach, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 10, s. 8.

3 Definicja ta umiejscawia przedsiębiorczość w szerokim obszarze zarządzania strate-
gicznego i podkreśla poszukiwanie szans, uniezależniając tym samym przedsiębiorcę od kon-
tekstu organizacyjnego. zob. w. Dyduch, zarządzanie przedsiębiorcze w polskich organiza-
cjach, w: nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace 
naukowe Ae we wrocławiu nr 1014, wrocław 2004, s. 247.
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wymagające przede wszystkim wiedzy, pasji, ciężkiej pracy, aktywnego 
uczenia się oraz myślenia strategicznego, składa się4:

 – określenie przedsięwzięcia, którego inicjatorem jest jednostka lub 
grupa osób,

 – powołanie do realizacji przedsięwzięcia organizacji nastawionej na osią-
gnięcie określonych celów (strategicznych, taktycznych i operacyjnych),

 – bezpośrednie zarządzanie organizacją przez inicjatora przedsięwzięcia,
 – autonomiczna alokacja zasobów znajdujących się w dyspozycji orga-

nizacji,
 – podjęcie przez inicjatora ryzyka, które doprowadzi do sukcesu lub  

porażki przedsięwzięcia.
Przedsiębiorczość niejednokrotnie kojarzona jest z osobą przedsiębior-

cy, który decyduje się na podejmowanie i prowadzenie działalności gospo-
darczej – najczęściej w formie małego lub średniego przedsiębiorstwa. tym 
samym przedsiębiorczość oznacza proces uruchomienia przedsięwzięcia  
gospodarczego, aktywnego uczestnictwa w jego zarządzaniu5. Projektowanie 
tak rozumianej przedsiębiorczości wymaga spełnienia kilku priorytetowych 
wymogów w zakresie chociażby6:

 – wykształcenia właściwej umiejętności „wyłapywania okazji” i wyko-
rzystywania szans przez uczestników organizacji,

 – uformowania odpowiedniej kultury organizacyjnej, promującej ucze-
nie się, kreatywność, innowacyjność, traktującej zmiany jako prze-
słanki sukcesu,

 – strategicznego zarządzania zasobami, sprowadzającego się do inte-
growania zasobów w synergiczne związki zwiększające umiejętno-
ści organizacji w zakresie tworzenia wartości dla klientów i innych 
kluczo wych interesariuszy,

 – wykorzystywania umiejętności i kompetencji organizacji do tworzenia 
innowacji w celu sprawniejszej realizacji przyjętej strategii działania.

4 innowacje i transfer technologii, red. k.B. Matusiak, PArP, warszawa 2011, s. 230.
5 r.w. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wydawnictwo naukowe Pwn, 

warszawa 2002, s. 731.
6 A. sus-Januchowska, innowacyjność, przedsiębiorczość, elastyczność – triada nowo-

czesnego zarządzania, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność. wyzwania współczesności, red. 
A. kaleta, k. Moszkowicz, L. woźniak, Prace naukowe Ae we wrocławiu nr 1116, wrocław 
2006, s. 169.
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konkludując, można przyjąć, iż przedsiębiorczość to imperatyw maksy-
malnie twórczego podejścia do zasobów materialnych i niematerialnych, któ-
rymi rozporządza organizacja, oraz ich alokacji w celu wykorzystania szans 
i wewnętrznych okazji, jakie przynosi rozwój technik i technologii, oraz 
zmiana warunków zewnętrznych do nadania produktom i usługom walorów 
nowości i niepowtarzalności7.

współcześnie, w odpowiedzi na coraz bardziej komplikujące się warun-
ki otoczenia zewnętrznego, w tym procesy globalizacji oraz coraz ostrzej-
szą konkurencję, pojawiają się zupełnie nowe formy przedsiębiorczości,  
różnorodne inicjatywy, działania, których celem jest promocja postaw i za-
chowań przedsiębiorczych w obrębie przedsiębiorstw, branż, regionów, lokal-
nych społeczności, całych gospodarek, a także na arenie międzynarodowej.

Jednym ze współczesnych rodzajów przedsiębiorczości jest intraprzed-
siębiorczość (przedsiębiorczość wewnętrzna, korporacyjna)8, która odnosi się 
do dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw, niejednokrotnie ogromnych, po-
nadnarodowych korporacji, w których można (należy) kreować przedsiębiorczą 
atmosferę wpływającą na przedsiębiorcze zachowania zatrudnionych w nich 

7 specyficzną odmianą przedsiębiorczości jest przedsiębiorczość intelektualna, nie-
zbędna przy kreowaniu i wykorzystywaniu wiedzy w procesie zarządzania organizacją. zob. 
A. tubielewicz, zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, wyd. naukowo-
-techniczne, warszawa 2004, s. 267–268.

8 Już J. schumpeter, który stworzył podwaliny współczesnej teorii przedsiębiorczo-
ści, twierdził, że „ducha przedsiębiorczości” niekoniecznie należy utożsamiać z jednostką, że 
może on być także „odczuwany” w dużych przedsiębiorstwach lub instytucjach nienastawio-
nych na zysk. teza ta nie była jednak zbyt popularna wśród jemu współczesnych. Minęło sze-
reg lat, zanim zyskała ona społeczne poparcie. Dopiero w 1979 r., za sprawą Gifforda i elizabeth 
Pinchot, koncepcja przedsiębiorczości wewnętrznej po raz pierwszy ujrzała światło dzienne. 
G. i e. Pinchot na podstawie obserwacji dużych przedsiębiorstw funkcjonujących w stanach 
zjednoczonych stwierdzili, że wraz ze wzrostem firmy innowacyjność i elastyczność ulega 
znacznemu przytłumieniu (spowolnieniu) przez same rozmiary i osiągnięte sukcesy organiza-
cji. Obserwowane przez nich jednostki były ogromnie „skostniałe, a menedżerowie podejmu-
jący decyzje byli odizolowani od pracowników, mających rzeczywistą wiedzę, jak dany pro-
blem powinien być rozwiązany”. G. i e. Pinchot udowadniali, że możliwy jest rozwój przed-
siębiorczości także w dużych firmach. Postulowali konieczność upowszechniania w nich kli-
matu sprzyjającego twórczemu myśleniu tak, by były one w stanie dostosowywać się do zmie-
niających się warunków zewnętrznych, by w porę odpowiadały na sygnały płynące z rynku. 
zob. t. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, c.H. Beck, warszawa 2010, s. 48 
i nast.; ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, wydawnictwo naukowe Pwn, 
warszawa 1998, s. 31; M. Laszuk, Przedsiębiorczość wewnętrzna, „Przegląd Organizacji” 
2005, nr 4, s. 20.
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pracowników. zdaniem B. Glinki i s. Gudkovej9 myślą przewodnią tej koncep-
cji jest stwierdzenie, że nie trzeba opuszczać korporacji, by być przedsiębior-
cą. Duże przedsiębiorstwa mogą być innowacyjne i tworzyć nowe przedsię-
wzięcia ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania. M. Laszuk wskazuje, że 
przedsiębiorczość wewnętrzna to działanie, które podejmowane jest z własnej  
inicjatywy jednostki lub małej grupy wewnątrz organizacji, od narodzin pomy-
słu po jego wdrożenie (sprzedaż wewnętrzna) lub komercjalizację (sprzedaż ze-
wnętrzna)10. Jest to także efekt dobrze skonstruowanej kultury organizacyjnej, 
w tym systemu wartości będącego integralnym elementem tej kultury.

B. Glinka i s. Gudkova oprócz intraprzedsiębiorczości wyodrębniają tak-
że szereg innych, specyficznych rodzajów przedsiębiorczości, takich jak11:

 – przedsiębiorczość garażowa, która stanowi esencję działań przedsię-
biorczych, ukazując siłę innowacyjnego pomysłu, pasji i zaangażo-
wania przedsiębiorców, dzięki którym nowe przedsięwzięcia bizneso-
we, zapoczątkowane w „garażu”12, z upływem czasu dynamicznie się 
rozwijają i osiągają imponujące rozmiary;

 – przedsiębiorczość międzynarodowa, rozumiana jako identyfikacja i wy-
korzystywanie szans przez przedsiębiorców na arenie międzynarodowej;

 – przedsiębiorczość społeczności lokalnych, gdzie istotne jest współ-
działanie „aktorów” lokalnych w budowaniu przewagi strategicznej 
regionu i stymulowaniu jego rozwoju;

 – przedsiębiorczość rodzinna, jako zjawisko społeczno-ekonomiczne 
polegające na tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw rodzinnych;

9 B. Glinka, s. Gudkova, Przedsiębiorczość, wolters kluwer business, warszawa 2011, s. 208. 
10 M. Laszuk: innowacyjność w przedsiębiorstwie, http://www.laszuk.republika.pl/

innowacyjnosc_w_przedsiebiorstwie.pdf (22.07.2012) 
11 B. Glinka, s. Gudkova, poz. cyt., s. 20, 25 i nast.
12 Przedsiębiorczości garażowej nie należy mylić z firmami funkcjonującymi przez cały 

okres swojego istnienia w garażach, tam powstającymi i kończącymi swoje działania. Garaż 
to swoista metafora, symbol wczesnej fazy rozwoju przedsięwzięcia biznesowego. równie 
dobrze może to być piwnica, kuchnia, pokój w akademiku, a zatem miejsce, w którym za-
łożyciele pracowali nad pomysłem na biznes, tworzyli prototypy czy pierwsze produkty, nie 
mając środków na wynajęcie powierzchni biurowej. ten rodzaj przedsiębiorczości, bardzo 
popularny w kulturze amerykańskiej, odwołuje się do „amerykańskiego marzenia” o karie-
rze przedsiębiorczej „od pucybuta do milionera”. wiele ludzi wierzy bowiem, że dzięki cięż-
kiej pracy, odwadze, motywacji, determinacji do działania można osiągnąć sukces. zob. tam-
że, s. 20. 
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 – przedsiębiorczość mniejszości narodowych i emigrantów, w których 
podstawowe znaczenie odgrywa kapitał społeczny oraz przewaga 
wynikająca z funkcjonowania w kilku środowiskach jednocześnie;

 – przedsiębiorczość internetowa – obejmująca przedsięwzięcia bizneso-
we realizowane z wykorzystaniem technologii internetowych. 

Jednym z najnowszych rodzajów przedsiębiorczości jest przedsiębior-
czość społeczna (socjalna). z uwagi na to, że jest to wciąż teoria będąca w fa-
zie tworzenia i rozwoju, pojawiają się coraz to nowsze definicje tego zagad-
nienia. najczęściej przedsiębiorczość społeczna kojarzona jest z procesem 
kreowania i uruchamiania przedsiębiorstw społecznych13 bądź z procesem 
przedsiębiorczym realizowanym w ich obrębie. Można ją także definiować 
jako „aktywne poszukiwanie i wykorzystywanie szans na rozwiązywanie 
problemów społecznych (…), innowacyjny sposób zaspokajania potrzeb spo-
łecznych”14. zdaniem M. kostulskiej15 przedsiębiorczość społeczna to dzia-
łalność podejmowana przez podmioty ekonomii społecznej. ze względu na 
specyfikę działania, odmienną od sektora prywatnego, przedsiębiorczość tę 
nazywa się iV sektorem16. czynniki budujące przedsiębiorczość społeczną 

13 Przedsiębiorstwo społeczne to podstawowy podmiot realizacji przedsiębiorczości 
społecznej. to specyficzna jednostka, której funkcjonowania nie można zawężać wyłącznie 
do wymiaru czysto biznesowego, w której większe znaczenie ma człowiek (wymiar osobo-
wy), nie kapitał (wymiar ekonomiczny). celem takiego przedsiębiorstwa nie jest „jednostko-
wa (w sensie poszczególnego przedsiębiorstwa) maksymalizacja zysku, lecz optymalizacja  
zysku dla przedsiębiorstwa”. to działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społe-
cznym, a jednocześnie angażujące je w działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwa społecz-
ne są bardzo ważnym ogniwem gospodarki. zwiększają jej konkurencyjność – ale co najważ-
niejsze – rozwiązują wiele problemów społecznych. Mogą istnieć samodzielnie i rozwijać się, 
o ile zostaną wyposażone w odpowiednie umiejętności biznesowe i będą działały na otwar-
tym rynku w oparciu o przemyślaną strategię, tak aby obok rozwiązywania problemów spo-
łecznych stały się samofinansującymi się przedsięwzięciami, niezależnie od systemu dota-
cji. zob. J. kabicz, znaczenie ekonomii społecznej dla rozwoju obszarów stagnacji gospo-
darczej, w: ekonomia społeczna – wybrane aspekty rozwoju, red. D. chomiak, wyd. Fundacji 
Archidiecezji warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym „nadzieja”, warszawa 2011,  
s. 29; M. kostulska, współpraca przedsiębiorczości socjalnej z biznesem – na przykładzie do-
świadczeń Programu narodów zjednoczonych ds. rozwoju (unDP), w: ekonomia społecz-
na – wybrane aspekty…, s. 79. 

14 B. Glinka, s. Gudkova, poz. cyt., s. 23. 
15 M. kostulska, poz. cyt., s. 79.
16 w odróżnieniu od sektora: publicznego (i sektor), prywatnego (ii sektor), tradycyjnego 

sektora społecznego (iii sektor). zob. tamże.
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to17: grupowy charakter działań, oparcie na kolektywnej inicjatywie obywa-
teli, tworzenie aktywnego partnerstwa publiczno-społecznego.

również współczesną formą przedsiębiorczości jest przedsiębior-
czość akademicka, rozumiana jako aktywność biznesowa osób zawodo-
wo związanych z uczelnią oraz tych, dla których pobyt na uczelni jest 
pewnym etapem w ich życiu – czyli głównie studentów różnych rodza-
jów studiów i doktorantów. Obejmuje promocję przedsiębiorczości, edu-
kację dotyczącą przedsiębiorczości, aktywizowanie na rzecz przedsiębior-
czości18. Przedsiębiorczość tego typu można traktować jako19: wychowy-
wanie i przygotowywanie szczególnie ludzi młodych do aktywności go-
spodarczej, promowanie postaw przedsiębiorczych, aktywne wspieranie 
przedsiębiorców, którzy są studentami, doktorantami lub pracownikami  
naukowymi, wspieranie transferu wiedzy i nowych technologii dla gospo-
darki. 

Analizując istotę przedsiębiorczości, dochodzi się do wniosku, że można 
także podzielić tę kategorię na przedsiębiorczość metodologiczną i przedsię-
biorczość rzeczową, gdzie20:

 – przedsiębiorczość metodologiczna odnosi się do mechanicznego wy-
szukiwania już istniejących szans, jest ona wyrazem adaptacyjnego 
podejścia do wykorzystania zasobów i dotyczy sprawnego zarządza-
nia zasobami bez tworzenia dla nich nowych, nieznanych dotąd i lep-
szych zastosowań;

 – przedsiębiorczość rzeczowa – to dbałość o jak najlepszy dostęp do in-
formacji, dzięki któremu nie ogranicza się wydatków na poszukiwa-
nie i zdobywanie cennych informacji, to także twórcze podejście do 
rzeczywistości, przez co wprowadzane zmiany są pozbawione jakiej-
kolwiek regularności, tworzą nowe potrzeby i obszary rynku.

17 e. Leś, nowa ekonomia społeczna. wybrane koncepcje, „trzeci sektor” 2005, nr 2, s. 38. 
18 G. Banerski, A. Gryzik, k.B. Matusik, e. stawarz, Przedsiębiorczość akademicka. 

raport z badań, PArP, warszawa 2009, s. 32 i nast. 
19 k. Brendzel-skowera, narzędzia wspierania przedsiębiorczości akademickiej, w: Przedsię-

biorczość we współczesnych procesach gospodarowania. studia przypadków, red. H. kościelniak, 
s. Gostkowska-Dźwig, wyd. Politechniki częstochowskiej, częstochowa 2011, s. 31. 

20 Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, red. t. tkaczyk, sGH, warszawa 2000, s. 83.
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za przejaw przedsiębiorczości, bardzo charakterystyczny w dotychczaso-
wych procesach gospodarowania, uznaje się dziś klastry i inicjatywy klastro-
we, dlatego że:

 – ich powstawanie to wynik postaw i zachowań przedsiębiorczych ich 
twórców,

 – ich funkcjonowanie wymaga przedsiębiorczego podejścia do rzeczy-
wistości ich członków, 

 – ich rozwój przyczynia się do podniesienia poziomu przedsiębiorczo-
ści i innowacyjności obszarów, na których funkcjonują. 

Poziom przedsiębiorczości w klastrach może być oceniany na podsta-
wie sprawności podejmowanych działań między innymi przez lidera i mene-
dżera klastra, w tym stopnia poprawności: identyfikowania i wykorzystywa-
nia szans, jakie stwarza rynek, wprowadzania innowacji oraz proaktywnego 
funkcjonowania w turbulentnym otoczeniu. 

2. klaster w świetle koncepcji aliansu strategicznego

współcześnie klastry, ze względu na swój charakter, traktowane są jako  
rodzaj aliansu strategicznego. w ujęciu r. Drewniaka alians strategiczny to 
szczególny rodzaj współpracy przynajmniej między dwoma przedsiębiorstwa-
mi – również konkurentami – funkcjonującymi w tych samych bądź pokrewnych  
sektorach w celu osiągnięcia wspólnych, wcześniej założonych celów, poprzez  
angażowanie rdzennych zasobów przy jednoczesnym zachowaniu autonomii 
przez każde z nich w zakresie sfer nieobjętych umową partnerską21. M. roma-
nowska definiuje alianse strategiczne jako formalną lub nieformalną współpracę 
między aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami, która ma wpływ na sytu-
ację innych konkurentów, dostawców lub klientów w obrębie tego samego sektora 
lub pokrewnych sektorów22. w przypadku aliansów przedsiębiorstwa partnerskie 

21 r. Drewniak, rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny, wyd. Dom 
Organizatora, tnOik, toruń 2004, s. 18.

22 Alians odróżnia się od innych form kooperacji m.in.: podziałem odpowiedzialności 
za zarządzanie aliansem, utrzymaniem tożsamości organizacyjnej każdego z partnerów, sta-
łym transferem zasobów między partnerami, niepodzielnością, integralnością projektu lub in-
stytucji aliansu. zob. M. romanowska, alianse strategiczne przedsiębiorstw, Pwe, warszawa 
1997, s. 12–15.
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łączą swe zasoby, aby realizować wspólne cele w oparciu o wzajemne zaufa-
nie, przy jednoczesnym utrzymywaniu statutu swojej niezależności strategicznej 
i permanentnej ochronie własnych interesów. według B. Garrette’a i P. Dussau-
ge’a alianse strategiczne stanowią porozumienia między wieloma niezależnymi 
przedsiębiorstwami, dla których ważniejsze jest wspólne projektowanie i realizacja  
projektów lub prowadzenie działalności w określonym obszarze rynku, przy 
jednoczesnej koordynacji kompetencji, sposobów i niezbędnych zasobów, niż  
indywidualna realizacja projektu i indywidualne ponoszenie ryzyka związanego 
z tym projektem czy dokonywanie fuzji lub kupno nowych biznesów23.

warto zaznaczyć, iż pierwotna definicja klastra, zaproponowana przez  
M. Portera, w sposób zasadniczy wyróżniała tę strukturę na tle definicji 
aliansu czy aliansu strategicznego. Autor koncepcji grona (klastra) wielokrot-
nie podkreślał, iż klastry to24:

 – geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych 
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrew-
nych sektorach i związanych z nimi instytucji, np. uniwersytetów, jedno-
stek normalizujących, stowarzyszeń branżowych, w poszczególnych dzie-
dzinach konkurujących między sobą, ale także współpracujących;

 – znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw 
i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, 
połączona podobieństwami i wzajemnie się uzupełniająca;

 – odmiana sieci występująca w określonej lokalizacji geograficznej, w któ-
rej bliskie sąsiedztwo firm i instytucji zapewnia istnienie pewnych rodza-
jów wspólnoty oraz zwiększa częstotliwość i znaczenie interakcji;

 – system wzajemnie powiązanych firm i instytucji, którego wartość jako 
całości jest większa niż suma wartości poszczególnych jego części;

 – konstruktywne i sprawne forum do dialogu między pokrewnymi fir-
mami i ich dostawcami, władzami oraz innymi ważnymi instytucjami.

Ponadto w definicjach klastra przytaczanych w Polsce do 2008 roku moc-
no akcentowano kluczowe cechy klastra, takie jak: koncentracja geograficz-

23 B. Garrette, P. Dussauge, strategie aliansów na rynku, Poltext, warszawa 1996, s. 23.
24 Geograficzny zasięg klastra może obejmować jedno miasto lub województwo, cały 

kraj, a nawet grupę sąsiednich krajów. Przy rozpoznawaniu składowych klastra rozpoczyna się 
z reguły od dużej firmy lub skupiska podobnych firm, a następnie przeszukuje się w górę lub 
w dół pionowy łańcuch wartości firm i instytucji, identyfikując m.in. klientów i dostawców. 
zob. M. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, s. 246–248.
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na i sektorowa, koopetycja, specjalizacja, komplementarność działalności,  
synergia, wspólna trajektoria rozwoju, partnerska współpraca biznesu z sek-
torem nauki i B+r oraz instytucjami otoczenia biznesu. wskazywano tak-
że na model potrójnej helisy jako system powiązań między trzema kluczo-
wymi uczestnikami systemu gospodarczego, a mianowicie przedsiębiorstwa-
mi, światem nauki i władzami rządowymi oraz samorządowymi. Aktualnie 
mamy do czynienia z rozmytymi granicami klastra, różnorodnością w zakre-
sie jego definiowania. warto zaznaczyć, iż moda na alianse minęła, a moda na 
klastry wciąż jest faktem. w efekcie mamy do czynienia z pewnym chao sem, 
gdyż bardzo często utożsamiane są ze sobą takie terminy, jak klaster, inicja-
tywa klastrowa czy organizacja klastrowa. Pojęcia te jednak odnoszą się do 
różnych dziedzin i wciąż odgrywają centralną rolę w rozwoju klasteringu.

interesujące jest spojrzenie na klaster M.H. Besta, traktującego klaster 
jako firmę, w której występujące jednostki przekształcają się w sieć podmio-
tów powiązanych ze sobą relacjami przyczynowo-skutkowymi, a jej rdze-
niem są jednostki wyspecjalizowane w określonej działalności25. nie jest to 
spojrzenie obce naszym klastrom, gdyż w Polsce mamy też przykłady kla-
strów zinstytucjonalizowanych, działających w formie spółek kapitałowych.

B. Jankowska, analizując specyfikę funkcjonowania klastrów w Polsce i na 
świecie, konstatuje, iż każdy klaster jest przykładem gospodarczej sieci wzajem-
nych powiązań, która charakteryzuje się funkcjonowaniem aktorów w geogra-
ficznej bliskości, skupianiem aktywności na konkretnej branży stanowiącej rdzeń 
sieci klastrowej oraz koopetycyjnym charakterem relacji pomiędzy aktorami biz-
nesowymi, którzy współdziałają z aktorami reprezentującymi sferę B+r, otocze-
nie biznesu oraz władze publiczne26. również c. DeBresson stwierdza, że klastry 
nie są zwykłym skupiskiem czy koncentracją niezależnych podmiotów gospo-
darczych, ale funkcjonującymi na poziomie branż sieciami powiązanych ze sobą, 
kooperujących firm w różnym zakresie i w różnej formie27. 

25 J. staszewska, klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycz-
nym, Difin, warszawa 2008, s. 29.

26 B. Jankowska, koopetycja w klastrach kreatywnych, wyd. ue w Poznaniu, Poznań 
2012, s. 116.

27 zasadniczo w klastrze można dostrzec trzy rodzaje powiązań między członkami kla-
stra, tj.: relacje kupujący – sprzedający, relacje konfrontacyjne i kooperacyjne, relacje wynika-
jące z dzielenia się zasobami. zob. M. Gorynia, B. Jankowska, klastry a międzynarodowa kon-
kurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, warszawa 2008, s. 38.
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3. klastry i inicjatywy klastrowe – przejawy przedsiębiorczości

Analizując dostępne krajowe i międzynarodowe publikacje z zakresu 
klasteringu, a także wybrane rozporządzenia oraz programy operacyjne, nie 
sposób zauważyć, iż definicje klastra, inicjatywy klastrowej czy organiza-
cji klastrowej wciąż ewoluują. w efekcie liderzy klastrów sami dochodzą do 
wniosku, że nie ma potrzeby formalizować klastra jako całości, gdyż wystar-
czy instytucjonalizacja organizacji klastrowej, tj. podmiotu działającego na 
rzecz rozwoju klastra, pełniącego rolę koordynatora.

inicjatywy klastrowe jako zorganizowane działania mogą być podej-
mowane i realizowane przez osoby fizyczne i prawne celem budowy struk-
tur klastrowych i/lub rozwoju już istniejących struktur tego typu. to także 
umownie nazwane różne formy aktywnego działania klastra, przedsięwzię-
cia, prowadzące do realizacji wizji i misji klastra oraz postawionych przed 
nim zadań i celów28. inicjatywy klastrowe są właściwym i skutecznym in-
strumentem koncentrowania zasobów w taki sposób, by osiągnąć masę kry-
tyczną, a także przyśpieszyć transfer wiedzy oraz know-how. stanowią one 
przykład zorganizowanych regionalnych sieci sektorowych pomiędzy part-
nerami gospodarczymi, ukierunkowanych na poprawę wyników innowacyj-
nych klastra oraz konkurencyjność międzynarodową29. warto zaznaczyć, iż 
to w ramach inicjatywy klastrowej często powstają organizacje klastrowe, 
które następnie koordynują działania na rzecz uczestników inicjatywy kla-
strowej, w tym zatrudniają profesjonalnych menedżerów, odpowiedzialnych 
za zarządzanie klastrem30.

Przedsiębiorczość w klastrze, jako zorganizowany proces, zachodzi z nie-
jednorodną intensywnością i w różnych obszarach działalności tej struktury. 
nie bez znaczenia jest między innymi przedsiębiorczość samych menedże-
rów czy liderów klastra. wyraża się ona w ich skłonności, a zarazem zdol-

28 Jak stworzyć klaster, red. w. szajna, wsiiz, rzeszów 2011, s. 50.
29 Proces tworzenia inicjatywy klastrowej różni się znacznie w zależności od celu, który ma 

być osiągnięty oraz jakości współpracy zaangażowanych podmiotów. zob. europejska sieć dosko-
nałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, PArP, warszawa 2007, s. 11–13.

30 w polskim systemie prawnym nie ma jednej, modelowej formy prawnej współpracy, 
dedykowanej partnerom z potrójnej helisy, ale są wzorce, które można wykorzystać do budo-
wy inicjatywy klastrowej. zob. inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, 
red. M. koszarek, PArP, warszawa 2011, s. 153.
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ności do innowacyjności w zakresie identyfikowania, projektowania i reali-
zowania nowatorskich, odważnych, często ryzykownych wyzwań. Do ze-
stawu cech zachowań przedsiębiorczych głównych aktorów klastra zaliczyć 
także można31: inicjatywę, twórczość, skłonność do eksperymentowania 
i improwizowania, umiejętność konsolidowania zasobów, dążenie do niezale-
żności, zdolność do uczenia się na błędach, umiejętności społeczne, oparcie 
działań na konkretnej rzeczywistości, wykorzystywanie intuicji. Ostatecz-
nym efektem postaw i działań przedsiębiorczych w klastrze mogą być mię-
dzy innymi:

 – realizacja strategii koopetycji jako łączenie współpracy z konkurencją,
 – efekt synergiczny współpracy różnorodnych partnerów,
 – optymalizacja łańcucha dostaw,
 – powstające nowe dziedziny biznesu i nowe przedsiębiorstwa między 

innymi typu spin-off, spin-out,
 – tworzenie wartości dla kluczowych interesariuszy,
 – projektowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,
 – ułatwienie rozwoju badań i innowacyjnych projektów,
 – tworzenie i komercjalizacja wiedzy, nowych produktów i usług,
 – wzrost zatrudnienia w podmiotach będących członkami klastra,
 – zmniejszenie ryzyka działalności, dzięki łatwiejszemu dostępowi do 

zasobów materialnych i niematerialnych, sprawniejszemu pokonywa-
niu barier administracyjnych i rynkowych, realnemu oddziaływaniu 
na charakter i jakość konkurencji i tym podobne,

 – zwiększenie poziomu konkurencyjności, w tym innowacyjności i pro-
duktywności.

wyniki badań32, którymi objęto polskie klastry w 2010 roku, wskazują, 
że w latach 2008–2009 ponad 82% spośród 45 klastrów realizowało co naj-
mniej jeden projekt. Ponad połowa badanych struktur zrealizowała wspól-
nie dwa projekty klastrowe. realizowane projekty dotyczyły wielu obszarów 
wspólnej działalności, między innymi rozwoju wiedzy poprzez uczestnic-

31 M. Bratnicki, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, wyd. Ae 
w katowicach, katowice 2002, s. 24–25.

32 Projekt Benchmarking klastrów w Polsce był realizowany w 2010 r. i obejmował anali-
zę porównawczą 47 działających klastrów. Przeprowadzany był w ramach projektu systemowego 
PArP pt. rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie in-
nowacji. zob. Benchmarking klastrów w Polsce. raport z badania, PArP, warszawa 2010, s. 48.
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two w szkoleniach i targach, opracowania nowych rozwiązań technologicz-
nych. w trakcie badań widoczna była zależność między liczbą członków kla-
stra a liczbą wspólnie realizowanych projektów. im klastry zrzeszały większą 
liczbę partnerów, tym więcej projektów udało im się wspólnie zrealizować, 
co być może wynikało z lepszego potencjału organizacyjnego i różnorodno-
ści inicjatyw członków na rzecz rozwoju klastra.

wydawać by się mogło, że funkcjonowanie w klastrze w pewnym sen-
sie tłumi przedsiębiorczość, ponieważ ogranicza: ryzyko działalności czy 
walkę konkurencyjną – elementy stanowiące o istocie przedsiębiorczości,  
wymagające i kreujące zachowania przedsiębiorcze. Jednak jak konstatuje sam  
M. Porter, klastry wpływają na konkurencję na trzy ogólne sposoby33:

 – przez zwiększanie wydajności należących do niego firm lub sektorów,
 – przez zwiększenie zdolności firm do innowacji, do wzrostu ich wy-

dajności,
 – przez zachęcanie do tworzenia nowych firm, co sprzyja efektywno-

ści i rozszerza klaster.
Ponadto klastry stymulują innowacyjność, którą uznaje się na niezbęd-

ne narzędzie przedsiębiorczości. to bowiem „forma organizacji procesów go-
spodarczych o wysokim potencjale innowacyjności, a tym samym (…) ak-
tywnie sprzyjająca wzrostowi poziomu konkurencyjności (…). klastry po-
zwalają przedsiębiorcom i całym regionom znajdować nisze specjalizacyj-
ne, a w konsekwencji przyciągać inwestorów i zainteresowanych lokowaniem 
środków tam, gdzie warunki są najbardziej atrakcyjne”34. Obecność w kla-
strze to swego rodzaju nobilitacja, która motywuje do większej aktywności, 
wyzwala przedsiębiorczy potencjał. Przedsiębiorcy starają się to wykorzy-
stać, jednoczą siły, by efektywniej funkcjonować, osiągać nawet złożone, nie-
dostępne dla nich do tej pory cele. energię, środki i czas przeznaczany do tej 
pory na konkurowanie mogą z powodzeniem wykorzystać na bardziej owoc-
ną współpracę. klastry ułatwiają przedsiębiorcom dostęp do ogromnej bazy 
wiedzy i innowacji, do kapitału społecznego, zaplecza biznesowego, z które-
go można i powinno się korzystać. wszystko to wpływa na fakt, że przed-

33 M.e. Porter, poz. cyt., s. 265–266.
34 Polskie stowarzyszenie Doradcze i konsultingowe: klastry – w kierunku konkuren-

cyjności i rozwoju, www.biznesklaster.pl/company/article/179-klastry-w-kierunku-konkuren-
cyjnosci-i-rozwoju (17.07.2012).



40 Bogusław Bembenek, Teresa Piecuch

siębiorcy zaangażowani w działalność klastra czy inicjatywy klastrowej czę-
ściej i chętniej: ulepszają własne produkty, wdrażają różnego rodzaju innowa-
cje, częściej prowadzą badania rynkowe i marketingowe, chętniej sięgają po 
różnorodne źródła finansowania swojej działalności. Jednocześnie sytuacja ta 
umożliwia przedsiębiorcom rozwój ich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie 
swego rodzaju efektu synergii wynikającego z koopetycji w klastrze. Przed-
stawione korzyści z funkcjonowania w strukturze klastra można podzielić na 
korzyści35: twarde (niższe koszty zakupu surowca, stabilizacja dostaw oraz 
sprzedaży, uporządkowany przepływ informacji rynkowych, dostęp do no-
wych technologii, dostęp do nowych rynków zbytu) i miękkie (siła przetargo-
wa, rozwój zasobów ludzkich, kształtowanie wizerunku i marki). 

wyrazem przedsiębiorczości klastra jest także stopień jego internacjo-
nalizacji. wysoki stopień umiędzynarodowienia działalności klastra świad-
czy o funkcjonowaniu tej struktury, w tym oferowaniu swoich produktów/
usług na wielu rynkach zagranicznych i posiadaniu wielu nowych, zagranicz-
nych partnerów biznesowych. Menedżer klastra winien być przeto otwarty 
na uczestnictwo klastra w międzynarodowych wydarzeniach (konferencjach, 
szkoleniach, targach) oraz międzynarodowych projektach, międzynarodo-
wych sieciach współpracy.

Dla przykładu, innowacyjny klaster „Dolina Lotnicza” od kilku lat uczest-
niczy w międzynarodowych wydarzeniach (targi, wystawy, konferencje) i re-
alizuje międzynarodowe projekty, na przykład interreG iii A – rozwój 
i promocja polsko-ukraińskiego klastra lotniczego, interreG Polska–sło-
wacja, interreG iV c central. Ponadto klaster ten jest członkiem kon-
sorcjum south-east Poland, działającego w ramach sieci enterprise europe 
network. O sukcesach klastra pojawił się szereg publikacji w zagranicznej 
branżowej prasie specjalistycznej, na przykład „Flight Magazyn”, „Aviation 
week”, „the economist”, „Financial times”. koordynator klastra podpisał 
również listy intencyjne z klastrami lotniczymi z Hiszpanii, kanady, węgier, 
szwajcarii, Francji, niemiec, Holandii oraz słowacji36. tego typu działania 
są efektem przedsiębiorczości samego lidera klastra, jak również pracowni-
ków biura klastra. Poprzez swoją aktywność, również w obszarze międzyna-

35 http://klastryregionu.warmia.mazury.pl/strefa_przedsiebiorcy/wyswietl/112/korzysci-
_z_klastra.html

36 klastry w województwie podkarpackim, PArP, warszawa 2012, s. 15–19.
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rodowym, klaster wzmacnia swą konkurencyjność i wykazuje się dynamicz-
nym rozwojem.

klastry są także kluczowym narzędziem rozwoju lokalnej przedsię-
biorczości i innowacyjności, wyzwalają lokalne inicjatywy, tworzą nowe  
możliwości rozwoju dla samych przedsiębiorców, branż, regionów, całych  
gospodarek. w literaturze przedmiotu wskazuje się na trzy fundamentalne 
korzyści dla regionu, w którym ulokowany jest klaster37:

 – przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego – energiczne klastry, 
stając się motorem wzrostu, przyczyniają się do poprawy zamożno-
ści, stymulują koniunkturę gospodarczą;

 – poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczo-
ści – firmy klastrowe mają ułatwiony dostęp do: wiedzy i innowa-
cji, firm świadczących specjalistyczne usługi, instytucji okołobizne-
sowych, rynku pracy;

 – wzrost innowacyjności, gdyż klastry są także platformą partnerstwa 
biznesu z sektorem B+r; nie bez znaczenia jest intraorganizacyjna 
konkurencja, która wymusza równanie w górę, mobilizuje słabszych 
uczestników do podnoszenia własnego poziomu rozwoju. 

rola klastrów w procesie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, 
konkurencyjności organizacji i regionów jest bezsprzeczna. klastry postrze-
gane są bowiem powszechnie jako kluczowy czynnik wspierania innowa-
cji poprzez pobudzanie do współpracy świata przemysłu i nauki. zdaniem  
specjalistów klasteryzacja może być skutecznym sposobem wzmocnienia  
regionalnych systemów innowacji poprzez łączenie kompetencji sektora prze-
mysłowego, naukowego, otoczenia biznesu oraz władz publicznych. Jest to 
ważne, gdyż klastry mają realną możliwość „napędzać rozwój i innowacje, 
zachęcając sektory przemysłowe do skutecznej wymiany usług, wsparcia 
i informacji na temat wspólnych zainteresowań”38.

37 klastry – w kierunku konkurencyjności i rozwoju…
38 różne podejście do wspierania klastrów, „innowacje w europie” 2007, nr 1, s. 18. 
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Wnioski

uwzględniając charakter otoczenia czy inne uwarunkowania, które  
determinują sposób funkcjonowania współczesnych klastrów, można wysnuć 
wniosek, że struktury te są rzeczywistym wyrazem przedsiębiorczości, gdyż 
dotyczą39:

 – reakcji na turbulencję otoczenia, w tym procesy globalizacji;
 – podejmowania wspólnej działalności z partnerami i jej sprawnej re-

alizacji w warunkach współpracy, konkurencji i ryzyka;
 – inicjowania oraz aktywnego, kreatywnego projektowania i realizo-

wania przedsięwzięć;
 – umiejętności dostrzegania nowych szans, poszukiwania okazji, których 

inni jeszcze nie dostrzegli, celem uzyskania określonych korzyści;
 – sposobu zachowania się przedsiębiorców, którzy w sposób twórczy 

i nowatorski podchodzą do nowych problemów i elastycznie przysto-
sowują się do zmieniającego otoczenia;

 – kompleksu decyzji oraz działań podejmowanych na przestrzeni cza-
su, poczynając od rozpoczęcia partnerstwa, poprzez zarządzanie nim, 
aż po jego zakończenie;

 – aktywnej postawy prowadzącej do wykorzystywania szans rynko-
wych;

 – kreowania i zaspokajania własnych potrzeb i potrzeb zewnętrznych 
interesariuszy;

 – wspólnego przedsięwzięcia zorientowanego na tworzenie czegoś war-
tościowego;

 – mechanizmu zwiększającego efektywność i skuteczność podejmowa-
nych działań;

 – siły napędzającej innowacje w różnych obszarach działalności.
Oczywiście nie o wszystkich klastrach funkcjonujących w Polsce czy 

za granicą kraju można powiedzieć, iż są to przedsiębiorcze organizacje. 
w wielu przypadkach mamy do czynienia bowiem z klastrami statyczny-

39 zob. B. Bembenek, Partnerstwo przejawem przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość 
i innowacyjność. wyzwania współczesności, red. A. kaleta, k. Moszkowicz, L. woźniak, Prace 
naukowe Ae we wrocławiu nr 1116, wrocław 2006, s. 227–235.
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mi40, potencjalnymi41 lub schyłkowymi. niemniej jednak dotychczasowe ba-
dania wskazują, iż w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorczość jest warun-
kiem koniecznym, by móc dalej funkcjonować i rozwijać się. według M. Por-
tera klastry, które inwestują i wprowadzają innowacje, stwarzają znacznie 
mniej powodów do niepokoju odnośnie do dalszego rozwoju niż klastry, któ-
re zwiększają swą efektywność jedynie przez kurczenie się i zaopatrywanie 
z zewnątrz42.

w obliczu turbulentnego otoczenia okazuje się, iż bierna i aktywna  
adaptacja do zmian wymaga przedsiębiorczego zachowania. Przedsiębior-
czość jako zjawisko bardzo złożone i wielowymiarowe ujawnia się w wie-
lu obszarach działalności klastra. Jej fundamentem jest: kultura przedsię-
biorcza, wiedza, kreatywne myślenie, twórcze działanie menedżera, lide-
ra i członków klastra. nie bez znaczenia okazuje się w tym przypadku tak-
że: myślenie strategiczne, odwaga, stanowczość, skłonność do podejmowania  
ryzyka. Przedsiębiorczość klastra – wyrażająca się w jego strategicznej: umie-
jętności dostrzegania i wykorzystywania nowych możliwości, jakie stwarza 
otoczenie, przy odpowiednim poziomie ryzyka, czy zdolności do szybkiego 
wprowadzania zmian, opracowywania i komercjalizacji innowacyjnych tech-
nologii oraz produktów/usług – decyduje o stopniu jego konkurencyjności. 
zatem ważnym wyzwaniem stojącym przed liderem i menedżerem klastra 
jest permanentna dbałość o rozwój przedsiębiorczości organizacyjnej, znaj-
dującej odzwierciedlenie w pożądanych zachowaniach przedsiębiorczych 
w klastrze i jego otoczeniu.

rozwój przedsiębiorczości w strukturach klastrowych wymaga wsparcia 
między innymi ze strony instytucji: samorządowych, branżowych, nauko-
wych i finansowych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. szczególnie 
istotne jest wsparcie instytucji lokalnych, gdyż to one najlepiej znają potrzeby 
podmiotów gospodarczych funkcjonujących w tego typu otwartych struktu-

40 klastry statyczne działają przy ograniczonych innowacjach, korzystając głównie z eko-
nomiki lokalizacji, zaś klastry dynamiczne opierają się na ciągłym doskonaleniu procesów, pra-
cowników i usług. zob. e. skawińska, r. zalewski, klastry biznesowe w rozwoju konkurencyj-
ności i innowacyjności regionów, Pwe, warszawa 2009, s. 179.

41 klastry potencjalne to te, które mogłyby zaistnieć, lecz jeszcze ciągle nie są spełnio-
ne kluczowe warunki (np. masa krytyczna, jakość współpracy, potencjał organizacyjny). zob.  
M. Gorynia, B. Jankowska, poz. cyt., s. 42.

42 M.e. Porter, poz. cyt., s. 307–308.
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rach. szeroko interpretowane wsparcie przyczyniające się do rozwoju regio-
nalnych inicjatyw przedsiębiorczych, w tym także klastrów i inicjatyw kla-
strowych, może „działając stymulująco na różne elementy życia społeczno-
ści (...), stać się podstawą jej rozwoju w znacznie szerszym niż tylko finanso-
wym kontekście”43.
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ENtREPRENEuRIAL DIMENSION OF tHE CLuStER

Summary

the article presents the essence and the key forms of entrepreneurship. empha-
sized the entrepreneurial nature of the cluster, taking into account the complexity 
of managing this structure. the authors suggest that entrepreneurial activity in the 
cluster structure conducive to the competitiveness of the organization.

Translated by Teresa Piecuch



zeszyty  naukowe  uniwersytetu  szczecińskiego
nr 719     ekonoMiczne ProBLeMy usŁug nr 94     2012

kaTarzyna cheBa
Zachodniopomorski uniwersytet technologiczny 

Joanna hołuB-iwan
uniwersytet Szczeciński

ANALIZA kIERuNkÓW I MOŻLIWOŚCI  
ROZWOJu BRANŻOWEgO WOJEWÓDZtWA LuBuSkIEgO 

słowa kluczowe: rozwój branżowy, wskaźnik lokalizacji, badania eksperckie.

Wprowadzenie

z analizy wielu dostępnych źródeł dotyczących problematyki klastrów 
wynika, że niezaprzeczalnym czynnikiem skłaniającym przedsiębiorstwa 
do organizowania się w ramach struktur klastrowych jest możliwość pod-
noszenia konkurencyjności firm poprzez czerpanie korzyści z wzajemnych  
powiązań oraz ze ścisłej współpracy z instytucjami sfery nauki, edukacji oraz  
administracji1. 

Dynamiczny rozwój klastrów w Polsce powinien pociągać za sobą nie 
tylko rozwój firm skupionych w ramach klastra, ale również całych regionów, 
w których zlokalizowane są klastry. katalizatorem zmian w tym zakresie po-
winno być lepsze wykorzystanie potencjału wewnętrznego poszczególnych 
regionów, jak i bardziej świadome działania ukierunkowane na przyciąganie 

1 B. Plawgo, klastry jako potencjał rozwoju – województwo podlaskie, raport Fundacji 
BFkk, Białystok 2010, s. 7.
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nowych inwestorów. Dynamiczny rozwój na poziomie regionu powinien rów-
nież stymulować szybszy i bardziej świadomy rozwój regionalnych miast2. 

Już dziś połowa ludności świata mieszka w miastach, odsetek ten szyb-
ko rośnie, ale zaledwie sto miast wytwarza 30 proc. globalnego PkB.  
według Parag khanna, eksperta w zakresie spraw międzynarodowych oraz  
autora bestsellera second world: empires and influence in the new global or-
der, to miasta będą podstawą rozwoju, zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
w których nowoczesne metropolie stanowią centra dużo słabszych regionów3. 

Podobną sytuację obserwujemy w wielu regionach w Polsce. Duże  
miasta i tereny bezpośrednio przylegające do nich w regionach najbardziej 
rozwiniętych odnotowują od lat znaczny napływ ludności. Jak pokazują  
doświadczenia zachodnie, dominują wśród nich tak zwane miasta przemysło-
we nastawione na rozwijanie nowoczesnych technologii i doskonalące mode-
le kreowania innowacji4.

Myśląc o miastach, coraz częściej myślimy o nich jak o globalnych cen-
trach gospodarczych, w których ważne miejsce zajmują wszelkiego rodza-
ju inicjatywy pobudzające i wspierające procesy innowacyjne5. Przykładem 
takich innowacyjnych działań są parki technologiczne oraz klastry lokujące 
się w Polsce przede wszystkim w obrębie dużych miast, takich jak: wrocław, 
Poznań czy Gdańsk. w regionach słabszych, z mniej rozwiniętymi ośrodka-
mi miejskimi, które w wyniku transformacji ustrojowej odeszły od swoich 
przemysłowych korzeni, parków technologicznych nie ma bądź znajdują się 
one w fazie embrionalnej, jak na przykład w województwie lubuskim. Podob-
na sytuacja obserwowana jest w odniesieniu do klastrów. 

Głównym celem pracy jest próba identyfikacji branż regionalnej gospo-
darki o możliwie największym potencjale rozwoju, mogących stanowić klu-
czowe branże dla rozwoju północnej części województwa lubuskiego i miast 
zlokalizowanych na tym terenie. Branż, w oparciu o które możliwy jest dal-
szy rozwój inicjatyw klastrowych w tej części województwa lubuskiego.

2 J. simmie, innovative cities, spon Press, London 2001, s. 31.
3 P. khanna, when cities rule the world, http://whatmatters.mckinseydigital.com/cities/

when-cities-rule-the-world (1.01 2011).
4 k. cheba, The analysis of development trends of standard of living for medium-sized cit-

ies in Poland, econometrics, wyd. ue we wrocławiu, wrocław 2011, s. 20.
5 r. Florida, cities and the creative class, routledge, new york 2005, s. 28.
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1. Materiał i metody 

wyznacznikiem występowania realnego klastra jest przede wszystkim 
ponadprzeciętny stopień koncentracji przestrzennej podmiotów gospodar-
czych działających w danym sektorze i sektorach pokrewnych. Jednakże 
samo uwzględnianie współczynników lokalizacyjnych jest niewystarczające 
i może stanowić jedynie podstawę identyfikacji istniejącego potencjału kla-
strowego. Dodatkowym czynnikiem w tym zakresie mogą być na przykład 
badania dotyczące analizy występowania powiązań funkcjonalnych pomię-
dzy przedsiębiorstwami oraz badania eksperckie prowadzone z kluczowymi 
liderami w regionie6.

rzetelna identyfikacja branż kluczowych z punktu widzenia analizowa-
nych regionów to proces wielowymiarowy realizowany zarówno w oparciu 
o dane statystyki publicznej z wykorzystaniem metod ilościowych, jak i na 
podstawie danych pierwotnych o charakterze jakościowym. 

Badania przedstawione w pracy zrealizowano w ramach projektu współ-
finansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego Fun-
duszu rozwoju regionalnego, Program współpracy transgranicznej Polska 
(województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013 pod tytułem „Viadukt 
innovativ”. 

identyfikacji kluczowych branż o największym potencjale rozwoju dla re-
gionalnej gospodarki dokonano na podstawie: danych statystyki publicznej 
oraz opinii kluczowych ekspertów. 

Do analizy dostępnych danych statystyki publicznej wykorzystano rów-
nanie (wskaźnik) lokalizacji (location quotient)7. w ramach tego etapu badań 
analizie poddano dane o przeciętnej liczbie pracujących w gospodarce naro-
dowej według branż (sekcji PkD 2007). Dane statystyczne analizowano na 
poziomie województwa lubuskiego oraz dla obszaru referencyjnego Polski. 
zakres czasowy analizy obejmował lata 2006 oraz 2010.

6 P. Maskell, Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster, industrial 
and corporate change 2001, Vol. 10, s. 921–943.

7 r. capello, u. Fratesi, L. resmini, globalization and regional growth in europe: Past 
Trends and future scenarios, springer, new york 2011, s. 178.
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współczynnik lokalizacji wyznaczono na podstawie następującego wzoru:

 

gdzie:
eib – zmienna w sektorze i, w obszarze badanym b, w danym okresie t,
eb – zmienna we wszystkich sektorach w badanym obszarze b, w danym 

okresie t,
eir – zmienna w sektorze i, w obszarze referencyjnym r, w danym okresie t,
er – zmienna we wszystkich sektorach w obszarze referencyjnym r, w da-

nym okresie t.
 
uzyskany wynik należy interpretować w sposób następujący: wartość LQ > 1  

oznacza, że zatrudnienie w badanym obszarze w danej sekcji jest średnio 
wyższe niż w obszarze referencyjnym. Powoduje to powstawanie nadwyżki  
w danym obszarze; wartość LQ < 1 oznacza potencjalny niedobór, jeżeli chodzi 
o wielkość zatrudnienia; wartość LQ = 1 (ponieważ wskaźnik rzadko przyj-
muje wartość 1, dopuszcza się standardowe odchylenie ± 0,15) oznacza, że roz-
kład analizowanej zmiennej w obszarze badanym przebiega bardzo podobnie 
względem rozkładu tej zmiennej w przyjętym obszarze referencyjnym8.

2. Ocena koncentracji przestrzennej branż kluczowych dla rozwoju 
województwa lubuskiego

zastosowanie wskaźnika lokalizacji pozwoliło ocenić stopień koncentra-
cji przestrzennej badanego zjawiska względem obszaru referencyjnego. Dzię-
ki temu można było wskazać te sektory rozwojowe, w których województwo 
lubuskie jest najmocniejsze, oraz jednocześnie te, które wskazują na koniecz-
ność wyrównania istniejącego dystansu w stosunku do obecnego stanu rozwo-
ju poszczególnych gałęzi gospodarki w Polsce ogółem. współczynnik lokali-
zacji, poza dostarczeniem statystycznego obrazu sytuacji do analiz porównaw-

8 J. Beyene, r. Moineddin, methods for confidence interval estimation of a ratio 
Parameter with application to location Quotients, BMc Medical research Methodology 
2005, 5, s. 32.
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czych, pozwolił również na ocenę dynamiki zmian poszczególnych podda-
wanych ocenie sektorów gospodarki9. szczegółowe wyniki przeprowadzonej 
analizy dla danych obejmujących przeciętne zatrudnienie według sekcji PkD 
2007 przedstawiono w tabeli 1.

tabela 1.

wyniki analizy z zastosowaniem współczynnika lokalizacji dla zmiennej: przeciętna 
liczba pracujących w gospodarce narodowej według branż (wg sekcji PkD 2007) 

Sekcje
PKD

Obszar referencyjny
Polska Woj. lubuskie Współczynnik 

lokalizacji – LQ Zmiana
∆ LQ2006 2010 2006 2010 2010 2006

A 152500 143934 6183 7005 2,1282 1,7516 0,21502

B 183006 173186 670 842 0,2126 0,1582 0,34418

c 2225034 2229775 63629 66136 1,297 1,2354 0,04985

D 146987 159451 1391 859 0,2356 0,4088 -0,4238

e 118615 133695 3746 3864 1,2638 1,3644 -0,0737

F 546925 674414 10080 12973 0,8412 0,7962 0,05645

G 1416198 1598741 28800 29542 0,808 0,8786 -0,0803

H 524131 582492 9897 10838 0,8136 0,8158 -0,0026

i 152398 175663 3411 3391 0,8441 0,967 -0,127
J 155755 195296 1282 1445 0,3236 0,3556 -0,0901
k 250471 281681 3233 3260 0,5061 0,5576 -0,0924

L 133423 142011 3144 3660 1,127 1,018 0,10707

M 277730 328354 4086 4604 0,6131 0,6356 -0,0353

n 277158 353781 4804 9266 1,1453 0,7488 0,5295

O 559929 642800 15895 17991 1,2239 1,2264 -0,002

P 1017867 1035861 25097 25227 1,065 1,0652 -0,0002

Q 623793 667841 15646 15004 0,9824 1,0836 -0,0933

R 116320 130265 2557 2770 0,9299 0,9497 -0,0209

S 87629 95574 2024 2204 1,0084 0,9978 0,0106

Ogółem 8967875 9746825 207581 222891 1 1 0

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych Gus.

9 t. Pakulska, Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału techno-
logicznie intensywnego, wyd. sGH, warszawa 2005, s. 19.



52 katarzyna cheba, Joanna hołub-iwan

Graficzną prezentację wartości współczynnika lokalizacji przedstawio-
no na rysunku 1.
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rysunek 1. wartości współczynnika lokalizacji ze względu na przeciętne zatrud-
nienie w analizowanych sekcjach według PkD 2007 w 2010 roku

Źródło:  opracowanie własne.

Przetwórstwo przemysłowe jest jedną z sekcji, których możliwości rozwo-
ju w województwie lubuskim w porównaniu z obszarem referencyjnym (Pol-
ska) są większe niż w przypadku innych branż. wartość wskaźnika na pozio-
mie 1,30 wskazuje na specjalizację województwa w danym sektorze. Dodat-
kowo branżę tę cechuje niewielka, ale dodatnia dynamika zmian (wskaźnik 
dynamiki na poziomie 0,05). 

Pozostałe sekcje, które cechuje wyższy poziom koncentracji (wartość 
współczynnika lokalizacji powyżej 1 ± 0,15) w województwie lubuskim 
w porównaniu z krajem ogółem ze względu na przeciętną liczbę pracujących 
w gospodarce narodowej według branż (sekcji PkD 2007), to również: rolnic-
two (sekcja A), zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (sekcja e), 
administracja publiczna i obrona narodowa (sekcja O). 

największą dynamikę wzrostu odnotowała w tym wypadku sekcja 
A związana z rolnictwem. niższy poziom koncentracji niż w kraju ogółem, 
a więc w konsekwencji możliwość wystąpienia trudności z zaspokojeniem 
regionalnego popytu, dotyczy takich branż, jak: górnictwo i wydobywanie 
(sekcja B), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
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wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D), in-
formatyka i komunikacja (sekcja J), działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
(sekcja k) oraz działalność profesjonalna naukowa i techniczna (sekcja M). 

w odniesieniu do pozostałych sekcji mamy do czynienia ze zbliżonym do 
poziomu krajowego rozkładem zmiennej (LQ przyjmuje wartość 1 ± 0,15), co 
oznacza, że stopień koncentracji mierzony wielkością przeciętnego zatrud-
nienia w analizowanych sekcjach nie odbiega znacząco od stopnia koncentra-
cji tych sekcji w kraju ogółem. 

3. Identyfikacja branż kluczowych dla rozwoju północnej części 
Lubuskiego – wyniki badań eksperckich

celem kolejnego etapu badań było poznanie opinii kluczowych eksper-
tów na temat możliwości branżowego rozwoju północnej części województwa  
lubuskiego, a także identyfikacja barier oraz czynników intensywnego roz-
woju gospodarczego. w badaniach uczestniczyło 50 ekspertów reprezentują-
cych sektor nauki, instytucje otoczenia biznesu, sektor prywatny oraz samo-
rządowy. ekspertów do badania dobierano w sposób celowy; tylko taki dobór 
gwarantował poznanie opinii osób posiadających odpowiedni poziom wie-
dzy na temat badanych zjawisk i procesów. Badania eksperckie z wykorzy-
staniem techniki ankiety pocztowej, wysyłanej drogą elektroniczną i wypeł-
nianej samodzielnie przez respondenta, zrealizowano w kwietniu 2011 roku. 

według ekspertów biorących udział w badaniach branże o największych 
możliwościach rozwoju w północnej części województwa lubuskiego w per-
spektywie do 2030 roku to przede wszystkim: produkcja dla przemysłu elek-
trotechnicznego, produkcja papieru i wyrobów papierniczych, produkcja 
drewna i wyrobów z drewna. szczegółowe odpowiedzi ekspertów przedsta-
wiono na rysunku 2. 

na rozwój wskazanych przez ekspertów branż wpływ będą miały przede 
wszystkim czynniki związane bezpośrednio lub pośrednio z położeniem geogra-
ficznym tej części województwa lubuskiego, czyli położenie blisko granicy (71% 
odpowiedzi), oraz kontakty międzynarodowe i międzynarodowe inwestycje 
(76% odpowiedzi), w dalszej kolejności – niskie koszty siły roboczej (57% odpo-
wiedzi). A czynniki takie, jak: dostęp do najnowszych rozwiązań i wiedzy wspie-



54 katarzyna cheba, Joanna hołub-iwan

rającej innowacyjność przedsiębiorstw oraz rozwój bazy edukacyjnej i badaw-
czej, będą miały zdecydowanie mniejszy wpływ na rozwój wskazanych branż. 
większe znaczenie będą miały zatem czynniki zewnętrzne, a mniejsze znaczenie 
i szanse związane z rozwojem poszczególnych branż eksperci przypisują rozwo-
jowi zaplecza edukacyjno-badawczego w tej części województwa.
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rysunek 2. Branże o największych możliwościach rozwoju – wyniki badań 
eksperckich

Źródło: opracowanie własne.

natomiast do czynników stanowiących przeszkodę w intensywnym rozwo-
ju wskazanych branż eksperci zaliczyli przede wszystkim czynniki związane 
z ograniczonymi możliwościami rozwoju w tej części województwa zaplecza 
badawczo-naukowego mogącego wspierać innowacyjność, a przez to rozwój 
wiodących dla regionu branż. na pierwszym miejscu z największym odsetkiem 
odpowiedzi znalazły się również ograniczenia finansowe, które będą stanowi-
ły przeszkodę we wdrażaniu nowych technologii. Ograniczone środki finanso-
we na nowe technologie w połączeniu ze słabością bądź nawet brakiem odpo-
wiedniego potencjału naukowo-badawczego będą w znacznym stopniu ograni-
czać możliwości rozwojowe obecnych w regionie branż. ważnym czynnikiem 
w opinii ekspertów są również uwarunkowania prawne, które mogą skutecznie 
zmniejszać zainteresowanie inwestowaniem w rozwój branż wskazanych przez 



55analiza kierunków i możliwości rozwoju branżowego... 

ekspertów lub spowalniać rozwój zarówno wskazanych przez ekspertów branż, 
jak i w ogóle całej działalności gospodarczej w regionie. 

kolejna ocena dokonywana przez ekspertów dotyczyła wskazania branż 
o największych możliwościach przyciągania do regionu inwestorów oraz 
wskazania branż posiadających potencjał do kreowania innowacji w regionie. 

szanse na przyciągnięcie do regionu nowych inwestorów mają, według 
ekspertów, przede wszystkim takie branże, jak: produkcja dla przemysłu 
elektrotechnicznego (83% odpowiedzi), handel (75%) oraz produkcja drew-
na i wyrobów z drewna (70%). szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pyta-
nie przedstawiono na rysunku 3.
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rysunek 3. Ocena możliwości przyciagania inwestorów do regionu w ramach 
analizowanych branż

Źródło: opracowanie własne.

natomiast możliwość rozwoju w regionie branż mogących w przyszło-
ści budować potencjał innowacyjny regionu została przez ekspertów biorą-
cych udział w badaniach oceniona krytycznie. według ich opinii szanse na 
działania innowacyjne mają jedynie dwie branże obecnie reprezentowane  
w regionie: produkcja papieru i wyrobów papierniczych oraz produkcja dla 
przemysłu elektrotechnicznego, i to w dłuższej perspektywie czasu. nie została  
zidentyfikowana żadna obecnie rozwijająca się w regionie branża, która już 
dziś dawałaby potencjał do tworzenia innowacji. 
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Dodatkowo eksperci nisko ocenili możliwości pozyskiwania w regionie 
wiedzy stymulującej rozwój. według nich wiedza – innowacyjne pomysły 
oraz rozwiązania – będzie przede wszystkim pozyskiwana za granicą (81% 
odpowiedzi), może to być na przykład wiedza nabywana w wyniku podejmo-
wanych wspólnych inicjatyw międzynarodowych, transfer technologii z firm 
macierzystych, których siedziby znajdują się poza granicami naszego kraju, 
lub poprostu zakup technologii czy innowacyjnych rozwiazań. 

eksperci uczestniczący w badaniach widzą również możliwości tworze-
nia tego typu rozwiązań w wyniku współpracy firm w ramach tworzonych 
bądź już istniejacych klastrów (71% odpowiedzi). Dopiero na trzecim miejscu 
znalzła się odpowiedź wskzująca, że wiedza tego typu mogłaby powstawać 
w wyniku współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki (52% odpowiedzi). 

wiedza mogąca w znacznym stopniu podnosić konkurencyjność firm 
może również pochodzić z uczelni, ale tych, które znajdują się poza granica-
mi województwa lubuskiego, będą to przede wszystkim uczelnie ogólnopol-
skie (62% odpowiedzi), ewentualnie uczelnie mające swoje siedziby w wo-
jewództwach ościennych (48% odpowiedzi), a nawet uczelnie znajdujące się 
poza granicami naszego kraju (52% odpowiedzi). wyniki tego etapu badań 
przedstawiono na kolejnym rysunku.
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rysunek 4. Źródła wiedzy podnoszącej konkurencyjność przedsiębiorstw na lo-
kalnym rynku

Źródło: opracowanie własne.
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z analizy odpowiedzi ekspertów biorących udział w badaniach wyłania 
się niezbyt korzystny obraz możliwości rozwojowych północnej części Lu-
buskiego. Położenie geograficzne województwa, z jednej strony korzystne 
ze względu na przygraniczny charakter, przy niewielkich identyfikowanych 
przez ekspertów możliwościach rozwoju szczególnie w obszarze innowacyj-
nych rozwiązań dla przemysłu, oraz w związku z bliskim sąsiedztwem regio-
nów znacznie silniejszych, takich jak: województwo wielkopolskie czy dol-
nośląskie, może dodatkowo utrudniać jego dynamiczny rozwój. 

Brak silnych ośrodków akademickich o tradycjach akademickich zwią-
zanych z naukami technicznymi jest kolejnym czynnikiem znacznie ograni-
czającym możliwości rozwoju tej części województwa. Lokalny samorząd,  
dostrzegając te ograniczone możliwości rozwoju, podejmuje obecnie dzia-
łania aktywizujące rozwój inicjatyw klastrowych oraz powstawanie parków 
technologicznych w tej części województwa. z inicjatywy bądź przy współ-
udziale samorządu w 2012 roku na terenie Gorzowa wielkopolskiego utwo-
rzono klaster edukacji zawodowej oraz podjęto wspólnie z działającym od 
2008 roku Lubuskim klastrem Metalowym, zakładem utylizacji Odpadów 
oraz Państwową wyższą szkołą zawodową w Gorzowie wielkopolskim 
działania zmierzające do utworzenia na terenie bezpośrednio przylegającym 
do miasta parku technologicznego ukierunkowanego na rozwój w zakresie 
ochrony środowiska. Działania te wydają się jednak mocno spóźnione.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Przedsiębior-
czości w ramach projektu „Benchmarking klastrów w Polsce”, głównym pro-
blemem w funkcjonowaniu klastrów są trudności finansowe10. klastry uczest-
niczące w badaniach nie dysponowały wystarczającymi zasobami finansowy-
mi i infrastrukturalnymi, które umożliwiałyby im skuteczną realizację zadań. 
Ograniczone zasoby to poważny problem utrudniający dalszy rozwój klastrów. 
Podobna sytuacja dotyczy również klastrów prowadzących działalność na te-
renie województwa lubuskiego. Działający od 2007 roku w Gorzowie wielko-
polskim klaster metalowy znajduje się nadal w fazie embrionalnej, inicjatywy 
podejmowane przez klaster mają bardzo często charakter regionalny. klaster 
współpracuje co prawda z klastrami z sąsiadującej z województwem lubuskim 
Brandenburgii, ale nie są to działania o wysokim potencjale innowacyjności.

10 http://www.pi.gov.pl/PArPFiles/file/klastry/Benchmarking_klastrow/Benchmarking_
klastrow_w_Polsce_2010.pdf.
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Wnioski

województwo lubuskie pod względem potencjału przemysłowego zali-
cza się do regionów średnio zindustrializowanych. Przemysł skoncentrowa-
ny jest głównie w dużych miastach: w Gorzowie wielkopolskim, zielonej 
Górze, Żarach, nowej soli, oraz w kostrzyńsko-słubickiej specjalnej stre-
fie ekonomicznej. Przetwórstwo przemysłowe w województwie jest jedną 
z branż, które cechuje wyższy poziom koncentracji w porównaniu z obszarem  
referencyjnym (Polska) ze względu na wielkość przeciętnego zatrudnienia  
według sekcji PkD 2007. 

niższy poziom koncentracji niż w kraju ogółem, a więc w konsekwen-
cji możliwość wystąpienia trudności z zaspokojeniem regionalnego popytu, 
dotyczy następujących branż: górnictwo i wydobywanie (sekcja B), wytwa-
rzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D), informatyka i komu-
nikacja (sekcja J), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja k) oraz 
działalność profesjonalna naukowa i techniczna (sekcja M). 

według ekspertów biorących udział w badaniach największe perspekty-
wy rozwoju w północnej części województwa mają następujące branże: pro-
dukcja dla przemysłu elektrotechnicznego, produkcja papieru i wyrobów  
papierniczych, produkcja drewna i wyrobów z drewna.

na rozwój branż wpływ będą miały przede wszystkim czynniki zwią-
zane bezpośrednio bądź pośrednio z położeniem geograficznym tej części  
województwa lubuskiego, czyli położenie blisko granicy, oraz kontakty 
międzynarodowe i międzynarodowe inwestycje, w dalszej kolejności –  
niskie koszty siły roboczej. w mniejszym stopniu rozwój branż będzie zale-
żał od: dostępu do najnowszych rozwiązań, wiedzy wspierającej innowacyj-
ność przedsiębiorstw czy też rozwoju bazy edukacyjnej i badawczej. 

największe możliwości przyciągania inwestorów do regionu będą mia-
ły w przyszłości również te same branże, które zostały zidentyfikowane jako 
kluczowe dla rozwoju tej części województwa. krytycznie zostały natomiast 
ocenione możliwości rozwoju w zakresie przyszłego potencjału innowacyjne-
go większości ocenianych branż. szanse na działania innowacyjne mają tylko 
dwie branże: produkcja papieru i wyrobów papierniczych oraz produkcja dla 
przemysłu elektrotechnicznego. Pewne możliwości rozwoju ma również pro-
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dukcja dla przemysłu farmaceutycznego, ale branża ta nie była wskazywa-
na wśród branż mogących przyciągać inwestorów oraz branż o największych 
możliwościach rozwoju. 

Źródłem wiedzy – dla innowacyjnych pomysłów oraz rozwiązań – będzie 
niestety przede wszystkim wiedza pozyskiwana za granicą.

czynniki, takie jak: wiedza, potencjał innowacyjny czy dostęp do naj-
nowszych rozwiązań technologicznych, będą miały kluczowe znaczenie dla 
dalszego rozwoju klastrów. Obok odpowiednio dużej koncentracji przestrzen-
nej przedsiębiorstw działających w ramach tych samych branż ważnym ele-
mentem wpływającym na jakość i rozmach podejmowanych działań o cha-
rakterze klastrowym mają również następujące czynniki11:

 – systemowy charakter nie tylko branżowo, ale również społecznie za-
korzenionych powiązań;

 – kooperacja (coopetition), czyli jednoczesne konkurowanie i koopera-
cja podmiotów gospodarczych;

 – tradycje gospodarcze danej branży w regionie;
 – dostęp do wyspecjalizowanej siły roboczej lub przynajmniej poten-

cjał do jej kształcenia w branżach kluczowych dla regionu;
 –  znaczące zasoby kapitału społecznego, zorientowane na współpracę 

pomiędzy przedsiębiorcami, środowiskiem nauki oraz władzami pu-
blicznymi.

Jak wynika z badań przedstawionych w ramach pracy, województwo lu-
buskie, a przede wszystkim jego północna część, to region o małych trady-
cjach akadmickich, w szczególności w zakresie szkolnictwa technicznego. 
Brak silnych ośrodków akademickich, a w związku z tym brak odpowied-
niego potencjału intelektualnego do tworzenia innowacyjnych rozwiązań,  
będzie bardzo mocno rzutował na rozwój tej części województwa. Dodatko-
wym utrudnieniem wydają się zaprzepaszczone w zasadzie w skali całego 
kraju techniczne tradycje średniego szkolnictwa zawodowego.

11 http://www.mg.gov.pl/files/upload/11784/tekst1koncepcjaklastra.pdf.
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tHE ANALISIS OF tRENDS AND OPPORtuNItIES IN INDuStRY 
BRANCHES DEVELOPMENt IN LuBuSkIE VOIVODESHIP

Summary

reliable identification of key branches from the regions point of view is a multi-
dimensional process. such studies can be performed either on the basis of statistical 
data with the use of quantitative methods as well as based on the primary data of 
a qualitative nature. For the analysis of available public statistics data the location 
quotient has been used. the main aim of the paper is to identify those branches of the 
regional economy with the greatest possible development potential for the northern 
part of Lubuskie voivodeship.

Translated by katarzyna cheba
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WPłYW kLAStRÓW NA ROZWÓJ WIEDZY  
I ZAStOSOWANIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORStWACH

słowa kluczowe: proces innowacji, klaster, wiedza.

Wprowadzenie

Podstawą budowy gospodarki opartej na wiedzy są umiejętności i kom-
petencje innowacyjne ludzi i organizacji, które w coraz większym stopniu 
zależą od współpracy realizowanej pomiędzy nimi w obszarze sieci, w tym 
w klastrach, zapewniających efektywny transfer, rozwój oraz praktyczne wy-
korzystanie wiedzy w procesach innowacji zakończonych zastosowaniem 
i dyfuzją innowacji w gospodarce. 

klaster to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa współpracu-
jących i konkurujących ze sobą przedsiębiorstw oraz powiązanych z nimi in-
stytucji, które reprezentują dziedziny działalności wzajemnie się uzupełniające.  
klastry obejmują również przedsiębiorstwa z branż wspierających, instytucje  
finansowe, badawczo-rozwojowe, laboratoria, a także firmy z branż pokrewnych1. 

celem artykułu jest przedstawienie wpływu klastrów, zaliczanych do sieci 
innowacji, na rozwój wiedzy i zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach. 

1 M.e. Porter, location, competition and economic Development: local clusters in 
a global economy, „economic Development Quartely” 2000, Vol. 14, no. 1, s.15–34.
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1. Realizacja procesów innowacji w sieci

Proces innowacji jest określany dynamicznie jako ciąg powtarzających się 
w czasie czynności: od powstania pomysłu na innowację, przez jej opracowa-
nie, wdrożenie, promocję i sprzedaż na rynku, do jej dyfuzji oraz dalszego roz-
woju w czasie. Jest to proces uczenia się, w którym zachodzą wzajemne interak-
cje oraz kształtowane są relacje pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa oraz 
jego partnerami – firmami, instytucjami, klientami, z którymi przedsiębiorstwo 
współpracuje w ramach sieci w trakcie budowania komplementarnych w stosun-
ku do posiadanych – zasobów wiedzy, a jednocześnie rozwija swoje kompeten-
cje innowacyjne2. kompetencje innowacyjne przedsiębiorstw są rezultatem ucze-
nia się jego personelu w trakcie realizacji czynności procesów innowacji, także 
z wykorzystaniem przez pracowników zewnętrznych źródeł wiedzy i innowacji3. 

Odkąd komercjalizacja wiedzy ma znaczący wpływ na wzrost gospodar-
czy, współpraca przedsiębiorstw z partnerami w obszarze sieci stała się nor-
mą. sieci są strukturami, dzięki którym organizacje mogą uzupełniać lub 
wymieniać, wspólnie rozwijać zasoby wiedzy, a na ich bazie tworzyć i sto-
sować innowacje. w dziedzinach, w których postęp naukowy i technologicz-
ny jest bardzo szybki oraz wiedza jest szeroko dystrybuowana, żadna poje-
dyncza firma nie posiada niezbędnych umiejętności, aby samodzielnie osią-
gnąć postęp techniczny i wprowadzać innowacje, zwłaszcza radykalne, na 
rynek. w takich przypadkach sieci stają się dla nich bazą do rozwoju i/lub 
wykorzystania wiedzy w procesach innowacji zakończonych wdrożeniem 
i dyfuzją innowacji4. sieci powstają, aby realizować transfer wiedzy, zdolno-
ści oraz kompetencji pomiędzy swoimi partnerami oraz efektywnie je rozwi-
jać z korzyścią dla całej sieci5. sieć jest zbiorem wyselekcjonowanych związ-
ków z wybranymi partnerami, wpisującymi się w relacje rynkowe przedsię-

2 M. Dolińska, innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Pwe, warszawa 2010, s. 8. 
3 G. schiuma, A. Lerro, knowledge-based dynamics of regional development: the in-

tellectual capital innovation capacity mode, „international Journal of knowledge-Based 
Development” 2010, Vol. 1, no. 1/2, s. 41.

4 w.w. Powell, s. Grodal, networks of innovators, w: The oxford handbook of 
innovation, eds J. Fagerberg, D.c. Mowery, r.r. nelson, Oxford university Press, Oxford 
2006, s. 59.

5 M. Morrison, L. Mezentseff, learning alliances – a new Dimension of 
strategic alliances, „Management Decision” 1997, Vol. 35, no. 5, s. 352.
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biorstw, i jest efektem poszukiwań komplementarnych zasobów. Głównym 
motywem powstawania sieci jest synergia i dążenie do zmniejszenia niepew-
ności działania6. 

sieci innowacji są organizacjami, w których dwie firmy niezależne (lub 
więcej niezależnych firm) realizują wspólne cele ukierunkowane na bada-
nia i rozwój, praktyczne wykorzystanie posiadanych i wspólnie rozwijanych  
zasobów wiedzy, a następnie wdrożenie i dyfuzję innowacji7. są to sieci, 
w których firmy partnerskie współpracują ze sobą w trakcie wykonywania 
czynności procesów innowacji, wykorzystując oraz rozwijając wspólne zaso-
by wiedzy oraz kompetencje innowacyjne. 

na rynkach innowacji coraz częściej konkurencja dotyczy nie indywidu-
alnych konkurentów, lecz kreowanych przez nich sieci innowacji, w których 
powstaje dodatkowa wartość wiedzy wykorzystywana w innowacjach. w ta-
kiej sieci potencjalnymi partnerami są dostawcy, klienci, konkurenci oraz 
inne organizacje współpracujące ze sobą w trakcie realizacji czynności pro-
cesów innowacji.

ze względu na długość okresu, w którym zachodzą zmiany, w sieciach in-
nowacji wyróżniamy sieci stabilne i dynamiczne. sieci stabilne składają się 
z firm połączonych długoterminowymi powiązaniami z dostawcami usług, 
którzy dostarczają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w prowadzeniu 
w obrębie sieci określonych rodzajów działalności. uczestnicy sieci są wów-
czas zorganizowani wokół dominującej firmy rdzenia (na przykład korzysta-
nie w sieci franczyzowej przez biorców z prac zaplecza B+r franczyzodaw-
cy). sieci dynamiczne są bardziej luźnymi aliansami firm, których kluczowe 
umiejętności są zwykle organizowane wokół dominującej albo pośredniczącej 
(brokerskiej) firmy na rynku (-ach). każdy z uczestników sieci jest wówczas 
niezależną jednostką i współpracuje z firmą rdzeniem w zakresie posiadanych 
umiejętności, zgodnie z zawartą umową dotyczącą realizacji określonego pro-
jektu (na przykład współpraca licencjodawcy i biorcy podczas wdrożenia in-
nowacji związanych z zakupem licencji)8. 

6 k.B. Matusiak, rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka 
i instytucje, instytut technologii eksploatacji – PiB, radom–Łódź 2006, s. 89.

7 ch. Dilk, r. Gleich, A. wald, J. Motwani, state and development of innovation net-
works, „Management Decision” 2008, Vol. 46, no. 5, s. 693.

8 M.G. schoonmaker, e.G. carayannis, assessing the value of regional innovation 
networks, „Journal of knowledge economy” 2010, Vol. 1, February, s. 50.
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sieci zapewniają dostęp do bardziej zróżnicowanych źródeł informacji 
i wiedzy, zdolności i kompetencji pracowników w porównaniu z posiadany-
mi oddzielnie przez każdą firmę wchodzącą w skład sieci. Pomiędzy uczest-
nikami sieci kształtowane są powiązania, które umożliwiają dostęp do wiedzy 
posiadanej w sieci i jej transfer. Pośrednie i bezpośrednie związki pomiędzy 
uczestnikami sieci ułatwiają pozytywny wpływ posiadanej przez nich wiedzy 
na innowacje. w procesach innowacji występuje przewaga bezpośrednich 
powiązań. Alianse, joint ventures i partnerstwo w zakresie badań i rozwoju 
należą do silnych więzi, natomiast umowy licencyjne, dotyczące sprzedaży 
patentów i relacje marketingowe są klasyfikowane jako słabe więzi pomiędzy 
uczestnikami sieci. słabe więzi umożliwiają pozyskanie nowych informacji, 
podczas gdy silne więzi są użyteczne w trakcie wymiany wiedzy cichej. 
nieformalne interakcje zachodzą pomiędzy pracownikami organizacji 
w trakcie szkoleń, konferencji, seminariów, na targach oraz wystawach, gdzie 
przekazywana jest wiedza jawna. nieformalne powiązania, takie jak sieci 
przyjacielskie, doradcze, społeczne, mogą być podstawą budowania więzi 
formalnych w postaci aliansów strategicznych, a także zakładania przez ich 
uczestników nowych firm. Mobilność personelu może wzmacniać powiąza-
nia pomiędzy firmami9. Perspektywa korzyści finansowych oraz efektywne-
go rozwoju innowacji kształtuje pomiędzy partnerami sieci długookresowe 
relacje prowadzące do bardziej formalnych więzi pomiędzy nimi. Do sieci 
innowacji, które realizują określone cele, a kształtowane w ich obszarze relacje 
mają charakter w dużym stopniu sformalizowany, należą krajowe, regionalne 
systemy innowacji, klastry oraz parki naukowo-technologiczne.

2. klastry jako sieci innowacji

klastry są geograficznymi skupiskami wzajemnie powiązanych firm, wy-
specjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działają-
cych w pokrewnych sektorach i powiązanych z nimi instytucji: uniwersyte-
tów, politechnik, jednostek B+r i stowarzyszeń branżowych konkurujących 
między sobą, a także współpracujących w poszczególnych dziedzinach10. 

9 w.w. Powell, s. Grodal, networks of innovators…, s. 69–70.
10 M.e. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, s. 46.
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klaster jest obszarem geograficznym o wysokiej koncentracji wzajemnie po-
wiązanych ze sobą firm11. w klastrze występują efekty synergiczne w obsza-
rze transferu i rozwoju wiedzy przedsiębiorstw partnerskich uczestniczących 
w realizacji czynności procesów innowacji na jego terenie. 

klastry tworzą współpracujący i jednocześnie konkurujący ze sobą na 
określonym terenie uczestnicy procesów innowacji: 

 – przedsiębiorstwa reprezentujące branże stanowiące podstawę ich 
funkcjonowania oraz inne uzupełniające ich zasoby wiedzy, poten-
cjał i umiejętności innowacyjne; 

 – uczelnie, instytuty B+r, w tym firmy spin-off, inni dostawcy wie-
dzy, rozwiązań innowacyjnych, specjalistycznych usług, także firmy 
pośredniczące w transferze wiedzy i innowacji, oferujące wsparcie 
finansowe dla rozwoju innowacji (w tym venture capital, aniołowie 
biznesu).

uczestnicy klastra wykorzystują efekt lokalizacji, stwarzają im lep-
sze możliwości dostępu do nowych technik, technologii, wiedzy, informa-
cji o rynkach; współpracują ze sobą, korzystając na terenie klastra z komple-
mentarnych zasobów wiedzy i rozwiązań innowacyjnych, a także wspólnie 
je kreują. 

zidentyfikowanie klastra sprowadza się do rozpoznania pionowego oraz 
poziomego łańcucha tworzenia wartości. Analiza wymiaru pionowego rozpo-
czyna się od dostawców, a kończy na miejscach dystrybucji produktów przed-
siębiorstw tworzących centrum klastra, natomiast wymiar poziomy tworzenia 
klastra wymaga identyfikacji branż, sektorów, które korzystają ze wspólnych 
kanałów dystrybucji lub produkują komplementarne wyroby i usługi. zakres 
działalności klastra nie pokrywa się z jednym sektorem czy branżą, ponadto 
klastry mogą mieć bardzo różny zasięg w przestrzeni geograficznej, obejmo-
wać obszar jednego większego miasta, regionu lub kilku regionów w skali 
kraju, a nawet przekraczać jego granice12. 

klaster promuje tworzenie, przepływ i dyfuzję wiedzy oraz technologii 
wewnątrz klastra, aby budować sieć innowacji, która ewoluuje w czasie 

11 s.e. ibrahim, M.H. Fallah, r.r. reilly, Do localized clusters influence creation of 
inventors, „creativity and innovation Management” 2006, Vol. 15, no. 4, s. 410.

12 M.e. Porter, Porter o konkurencji…, s. 249.
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i umacnia swoją pozycję konkurencyjną na rynkach innowacji i w gospo darce13. 
klastry są sieciami zmieniającymi swój skład w czasie. na ich terenie jedne 
firmy powstają (a inne przestają istnieć), kolejne rozwijają się i ewoluują w czasie, 
zgodnie z rozwojem techniki, technologii i możliwości ich zastosowania w prak-
tyce gospodarczej, a także dzięki wsparciu władz regionu i lokalnych, dzięki ich 
polityce gospodarczej sprzyjającej powstawaniu i rozwojowi klastrów oraz 
dostosowywaniu rynku pracy do ich ewolucji. 

uwarunkowania gospodarcze i społeczno-kulturowe rozwoju regionu 
kształtują środowisko innowacyjne, które wpływa na budowanie na jego 
terenie sieci innowacji, w tym klastrów, oraz wykorzystanie i rozwój wiedzy, 
a także innowacji przez przedsiębiorstwa. z jednej strony ważne jest, aby 
lokalne władze zapewniły potrzebną infrastrukturę dla działalności klastra, 
w tym w obszarze komunikacji. z drugiej strony system zarządzania klastrem 
odgrywa istotną rolę w kreowaniu przedsiębiorczości oraz efektywnej dzia-
łalności innowacyjnej przedsiębiorstw, także dzięki intensyfikacji jej promo-
cji. ważnym komponentem środowiska innowacyjnego klastra są regionalne 
i lokalne zasoby ludzkie, które inicjują rozwój regionu, a na jego obszarze – 
klastrów. kształtowane pomiędzy uczestnikami klastra relacje (przyjaciel-
skie, umożliwiające wzajemną komunikację) i inne powiązania (silne, słabe, 
negatywne i pozytywne) wpływają na efekty dystrybucji, wykorzystania 
i rozwoju wiedzy przez funkcjonujące na jego terenie przedsiębiorstwa14.

w europie zachodniej można spotkać kilka modeli klastrów: włoski, 
duński, holenderski. Model włoski nie posiada wyodrębnionej struktury 
zarządzającej (koordynującej) działania poszczególnych jego podmiotów 
w postaci brokera. stąd zarządy firm samodzielnie kształtują relacje pomię-
dzy firmami partnerami takiego klastra. w klastrach włoskich silne są więzi 
rodzinne wewnątrz firm, a także lokalne poza nimi. klaster duński posiada 
strukturę organizacji sieciowej, w której działalność firm partnerów jest koor-
dynowana przez brokera (pośrednika) sieci, odgrywającego w niej kluczową 
rolę. inicjuje on i koordynuje współpracę pomiędzy partnerami sieci. w modelu 
holenderskim występuje broker sieci, koordynujący współpracę przedsię-

13 X. Xie, s. zeng, c. tam, Towards continuous innovation for regional high-tech indus-
trial clusters, „innovation Management Policy & Practice” 2011, Vol. 13, iss. 3, s. 363.

14 y. zhao, w. zhou, s. Huesig, innovation as clusters in knowledge intensive business 
services: taking icT services in shanghai and Bavaria as an example, „international Journal of 
innovation Management” 2010, Vol. 14, no. 1, s. 6.
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biorstw z instytutami B+r, która przynosi efekty synergiczne w zakresie 
dostępu i wdrażania nowej techniki/technologii, obniżenia kosztów tworzenia 
i zastosowania innowacji15. 

Przykładami klastrów są sieci producentów zegarków w szwajcarii, 
projektantów mody w Paryżu, klaster motoryzacyjny w Detroit, filmowy 
w Hollywood, usług finansowych w nowym yorku16. największe skupiska 
klastrów zaawansowanej techniki znajdują się w Ameryce Północnej (silikon 
Valley, route 128 w stanach zjednoczonych), w europie zachodniej 
(cambridge w wielkiej Brytanii, sophia-Antipolis we Francji) i Azji 
Południowo-wschodniej (tsukuba w Japonii, taiwan’s tsinchu technology 
Park)17.

w Polsce kooperacja na poziomie klastrów jest koncepcją i inicjatywą 
dopiero wdrażaną w praktyce gospodarczej. Przykładem tego są klastry funk-
cjonujące dla potrzeb przemysłu: Dolina Lotnicza – zlokalizowany w woje-
wództwie podkarpackim (współpraca przedsiębiorstw jest realizowana 
również na terenie województwa lubelskiego), budowlany w województwie 
świętokrzyskim oraz lubelskim, klaster poligraficzny w warszawie, Śląski 
innowacyjny klaster czystych technologii węglowych. Do inicjatyw klastro-
wych na terenie naszego kraju należą: quasi-klaster automatyki przemysłowej 
w Gdańsku, tarnowski klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina”, klaster 
kotlarski z wielkopolski (Pleszewo), a także funkcjonujące w rolnictwie: 
klaster kalafiorowo-Brokułowy w Łaszowie, Dolina ekologicznej Żywności 
na Lubelszczyźnie, „Pomidor” na ziemi sandomierskiej18. 

klastry zapewniają warunki do efektywnej realizacji procesów innowa-
cji, a także kształtowania postaw przedsiębiorczych ich uczestników, ukie-
runkowanych na stały rozwój wiedzy i wdrażanie innowacji w praktyce go-
spodarczej z korzyścią dla społeczeństwa. 

15 A. sosnowska, k. Poznańska, s. Łobejko, J. Brdulak, k. chinowska, systemy wspie-
rania innowacji i transferu technologii w krajach unii europejskiej i w Polsce. Poradnik 
przedsiębiorcy, PArP, warszawa 2003, s. 60–62. 

16 s.e. ibrahim, M.H. Fallah, r.r. reilly, Do localized clusters influence…, s. 410.
17 X. Xie, s. zeng, c. tam, Towards continuous innovation…, s. 361.
18 klastry w Polsce, www.klastry.pl.
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3. Wpływ sieci, w tym klastrów, na rozwój wiedzy i zastosowanie 
innowacji w przedsiębiorstwach

sieci umożliwiają rozprzestrzenianie się wiedzy za pośrednictwem inter-
personalnych kontaktów, wpływają na efektywne zarządzanie wiedzą, za-
kończone wdrożeniem i komercjalizacją innowacji, jednocześnie wzrostem 
rynkowej wartości wiedzy19. 

Podstawą współpracy partnerów w procesach innowacji jest dostępna 
i rozwijana w sieci wiedza na temat nowych technik, technologii, rozwiązań 
innowacyjnych, aktualnej i prognozowanej sytuacji konkurentów na rynkach, 
także o potencjale i możliwościach instytucji reprezentujących wiedzę podsta-
wową, stosowaną, która może być wykorzystywana w innowacjach, również 
o potencjalnych partnerach, z którymi firmie warto kształtować relacje oparte 
na zaufaniu dla potrzeb transferu, tworzenia i wykorzystania wiedzy w inno-
wacjach, także ich finansowania. rozwój wiedzy, jej zastosowanie w innowa-
cjach wymaga kształtowania efektywnej współpracy pomiędzy partnerami 
sieci, zwłaszcza tymi, którzy posiadają komplementarne zasoby wiedzy i/lub 
kompetencje innowacyjne oraz wykazują przedsiębiorczość w ich komercyj-
nym wykorzystaniu. Partnerzy sieci zdobywają nową wiedzę, ucząc się wspól-
nie w trakcie realizacji procesów innowacji, oraz akumulują i rozwijają wiedzę 
pochodzącą od dawców z zewnątrz, która dociera do nich od momentu sfor-
malizowania współpracy w ramach sieci.

sieci, w tym klastry, stwarzają warunki do wzrostu wartości wiedzy ich 
partnerów. kooperacja i konkurencja przedsiębiorstw w klastrze aktywizu-
je jego uczestników do efektywnego korzystania z osiągnięć nauki i postępu 
technicznego, w tym z technologii teleinformatycznych. klastry mobilizują 
przedsiębiorstwa do udziału w procesach innowacji i uczenia się z korzyścią 
dla przyszłej, bezpiecznej dla nich pozycji konkurencyjnej na rynku. Podsta-
wą przepływu wiedzy wewnątrz klastra są formalne i nieformalne więzi spo-
łeczne, które tworzą się wraz z upływem czasu poprzez nieustanne kontakty 
między pojedynczymi osobami i ich grupami, reprezentującymi firmy part-
nerskie klastra. 

19 M. Pahor, M. Škerlavaj, V. Dimowski, evidence for the network Perspective on 
organizational learning, „Journal of the American society for information science and 
technology” 2008, Vol. 59, no. 12, s. 1985.
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uczestnicy klastra jednocześnie współpracują oraz konkurują ze sobą, 
dlatego aby odnieść jak największe korzyści dla siebie, starają się rozwijać 
umiejętności elastycznego reagowania na zmiany wewnątrz klastra i w jego 
otoczeniu, a jednocześnie aktywnego udziału w ich kreowaniu w celu efek-
tywnego zastosowania wiedzy w innowacjach i osiągnięcia jak największych 
korzyści ekonomicznych z ich komercjalizacji na rynkach.

w procesie innowacji, realizowanym w klastrze przez współpracujące 
i konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa, zachodzi: 

1. Pozyskiwanie wiedzy na terenie i spoza klastra (także z zagranicy) 
w celu kreowania pomysłów na innowacje, ich opracowywania w postaci 
koncepcji nowego rozwiązania, wdrażania innowacji w praktyce gospodar-
czej, a także podczas zakupu patentów, licencji, nowej techniki, technologii,  
nowoczesnych rozwiązań w sferze zarządzania, w tym systemów informa-
tycznych. w trakcie realizacji czynności procesów innowacji przedsiębiorstwa 
uczą się, budują swój potencjał innowacyjny, a jednocześnie zwiększają war-
tość posiadanej wiedzy, która staje się dla nich źródłem pomysłów na kolej-
ne innowacje. zasoby wiedzy przedsiębiorstw są budowane w trakcie kontak-
tów i współpracy z klientami, instytucjami B+r, uczelniami, pośrednikami 
w sprzedaży innowacji, przedsiębiorstwami tej samej lub innej branży, wyko-
rzystywania benchmarkingu, udziału w targach, wystawach, konferencjach, 
seminariach i szkoleniach, przeprowadzania badań marketingowych, ana-
liz rynku dotyczących rozwoju techniki, technologii, jej zastosowania przez 
konkurentów, stosowania norm, przygotowywania opracowań patentowych,  
publikacji naukowych, studiów literaturowych oraz realizacji projektów  
naukowo-badawczych i branżowych. zasoby wiedzy klastra i możliwości jej 
zastosowania w innowacjach rosną w wyniku zatrudniania w firmach, któ-
re prowadzą na jego terenie działalność, specjalistów oraz wykształconych,  
posiadających twórcze zdolności pracowników, albo zakładania na obsza-
rze klastra nowych przedsiębiorstw przez przedsiębiorczych pracowników  
dotychczasowych firm, którzy tworzą w ten sposób nowe miejsca pracy w kla-
strze. Duża część wiedzy wykorzystywanej w innowacjach jest rezultatem 
współpracy personelu przedsiębiorstw z klientami (instytucjonalnymi, indy-
widualnymi), w tym w ramach programów lojalnościowych (doradcze kluby 
klientów, zarządzanie relacjami z klientami). 
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2. tworzenie i rozwijanie wiedzy przedsiębiorstw na terenie klastra: 
podczas uczenia się (indywidualnego, zespołowego personelu, organizacyjne-
go, międzyorganizacyjnego przedsiębiorstw w sieci), opracowywania, wdraża-
nia innowacji, podnoszenia poziomu wykształcenia, kompetencji, umiejętności 
personelu, prowadzenia prac B+r, realizowania przedsięwzięć w zakresie badań 
i rozwoju, opracowywania projektów naukowo-badawczych, w tym wspólnie 
z ekspertami z firm partnerskich, wykorzystywania metod twórczego myślenia 
i rozwiązywania problemów. na proces rozwijania wiedzy składa się: zdoby-
wanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych produktów, rozwiązań 
w obszarze techniki, technologii, w sferze zarządzania, doskonalenie istnieją-
cych procesów. coraz częściej tworzenie i rozwijanie wiedzy odbywa się 
w zespołach (projektowych, procesowych, zadaniowych), w których współpra-
cują ze sobą w elastycznie kreowanych sieciach dla potrzeb realizacji określo-
nych celów specjaliści z wielu przedsiębiorstw klastra. wiedza może być rozwi-
jana także w wyniku łączenia działalności firm partnerskich w obrębie klastra 
(alianse strategiczne, fuzje, przejęcia), zwłaszcza posiadających duży potencjał 
rozwojowy, innowacyjny. 

3. Przepływ wiedzy w obszarze klastra za pośrednictwem wyspe-
cjalizowanych instytucji pośredniczących w transferze wiedzy, sprzedaży  
innowacji, także ludzkich umysłów, dokumentów, publikacji, baz wiedzy, 
elastycznych struktur organizacyjnych, systemów informatycznych przedsię-
biorstw partnerskich, także w postaci zakupionych/sprzedanych innowacji na 
terenie klastra.

4. wykorzystanie wiedzy w procesach innowacji realizowanych przez 
firmy partnerskie na terenie klastra oraz wzrost jej wartości jako rezultat ich 
wspólnego uczenia się, a także rozwój ich umiejętności i kompetencji inno-
wacyjnych, wdrażanie innowacji w praktyce gospodarczej, ich dystrybucja 
i sprzedaż na rynkach. 

innowacyjność przedsiębiorstw w dużym stopniu zależy od potencjału 
posiadanego kapitału ludzkiego, obejmującego wiedzę, doświadczenie, umie-
jętności zawodowe pracowników oraz ich motywacje do rozwoju wiedzy 
i stosowania innowacji. Brak wykształconej kadry naukowo-badawczej oraz 
opór pracowników wobec zmian ograniczają, a w wielu przypadkach unie-
możliwiają przedsiębiorstwom wdrażanie innowacji. innowacyjność przed-
siębiorstw zależy również od ich powiązań rozwijanych z partnerami w ob-
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szarze wdrażania i finansowania innowacji. Dla wielu przedsiębiorstw istotną 
barierą wzrostu innowacyjności jest bariera finansowa, w tym brak środków 
na zakup usług i wyników zaplecza B+r20. 

klastry promują świadomość istnienia i wczesną adaptację innowacji, 
a jednocześnie kształtują społeczne interakcje, generując zaufanie, które 
odgrywa ważną rolę w przepływie, tworzeniu, integracji i wykorzystaniu 
wiedzy w obszarze sieci, w tym klastra. sieci innowacji wzmacniają przed-
siębiorczość, ponieważ interpersonalne i interorganizacyjne relacje umożli-
wiają ich uczestnikom dostęp do zróżnicowanych zasobów wiedzy i kompe-
tencji innych partnerów21. 

klastry łączą działalność wielu przedsiębiorstw w celu uzyskania efektu 
koncentracji, co przekłada się na ich innowacyjność i konkurencyjność. 
synergia międzyorganizacyjna w klastrze prowadzi do ponadprzeciętnej 
rentowności, do wyzwalania procesów wzajemnego uczenia się, w których 
jest tworzona i efektywnie wykorzystywana wiedza. więź międzyorganiza-
cyjna w klastrze może być źródłem przewagi konkurencyjnej, kształtowania 
kultury wzajemnego zaufania, która sprzyja wykorzystywaniu wspólnie 
wytwarzanych zasobów, przede wszystkim wiedzy, oraz prowadzi do zmniej-
szenia ograniczeń związanych z dostępem do klientów, kapitału, wiedzy, tech-
nologii i rezultatów prac B+r. 

Powstawanie innowacji w sieci, w tym w klastrze, przynosi przedsiębior-
stwom partnerskim korzyści: podział ryzyka, dostęp do nowych rynków oraz 
technologii, rozwijanie innowacyjnych umiejętności, kompetencji, ochronę 
praw intelektualnych, uzyskanie dostępu do komplementarnych, także no-
wych zasobów wiedzy, zewnętrznych źródeł finansowania innowacji. sieci 
innowacji, w tym klastry, odgrywają ważną rolę w promocji innowacji, ich 
zastosowaniu w przedsiębiorstwach oraz rozprzestrzenianiu na rynkach22. 

20 M. kolarz, rola klastrów we wzroście innowacyjności i konkurencyjności przedsię-
biorstw, w: nowoczesność przemysłu i usług. nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju prze-
mysłu i usług, red. J. Pyka, towarzystwo naukowe Organizacji i kierownictwa w katowicach, 
katowice 2006, s. 189.

21 L. Pittaway, M. robertson, k. Munir, D. Denyer, A. neely, networking and innovation: 
a systematic review of the evidence, „international Journal of Management reviews” 2004, Vol. 
5/6, no. 3&4, s. 145–147.

22 Dilk ch., Gleich r., wald A., Motwani J., state and development of innovation net-
works, „Management Decision” 2008, Vol. 46, no. 5, s. 699.
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4. Wyniki badań ankietowych na temat współpracy przedsiębiorstw 
z partnerami w sieciach innowacji, także w klastrach

w badaniach ankietowych przeprowadzonych (przez autorkę) na wybra-
nej w sposób nielosowy, celowy próbie 64 przedsiębiorstw innowacyjnych 
z województwa lubelskiego, w 2009 roku, poddano analizie i ocenie współ-
pracę badanych firm z partnerami w sieciach innowacji, w tym w klastrach. 
w badaniach uwzględniono następujących partnerów, z którymi przedsię-
biorstwa współpracowały w obszarze sieci: firmy tej samej i innej branży, 
jednostki naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje transferu innowacji, wła-
dze w regionie, lokalne, a także sieci innowacji, takie jak klastry i parki  
naukowo-technologiczne. wyniki badań pokazały, że tylko 95,3% badanych 
firm współpracowało z partnerami w obszarze sieci innowacji, w tym 51,6% 
z nich współpracowało z partnerami w kraju oraz 43,8% z partnerami zarów-
no w kraju, jak i za granicą. 

większość, tj. 62,5% badanych firm, kooperowała w obrębie sieci innowa-
cji z firmami tej samej branży w kraju, mniej, tj. 34,4% z nich, z firmami za 
zagranicą, natomiast z firmami innej branży w kraju współpracowało 40,6% 
firm, a za granicą 15,6% z nich, z uczelniami – w kraju współpracowało 20,3% 
badanych firm, z jednostkami B+r w kraju – 17,2% z nich, natomiast za 
granicą tylko 1,6% firm. Żadna z badanych firm nie podjęła współpracy 
z uczelnią zagraniczną. współpracę z przedstawicielami władz regionalnych, 
lokalnych – w kraju prowadziło 17,2% badanych firm, a poza jego granicami 
– 1,6% z nich. z instytucjami transferu technologii współpracowało w kraju 
4,7% badanych firm, a za granicą 1,6% z nich. Średnia liczba partnerów, 
z którymi współpracowała jedna badana firma w obszarze sieci innowacji, 
wyniosła 10 (10,8).

tylko 7,8% badanych firm prowadziło współpracę na terenie klastrów 
(w kraju) oraz 6,3% firm współpracowało z parkami naukowo-technologicznymi.  
Badane firmy prowadziły współpracę z partnerami na terenie następujących 
klastrów: klaster rozwoju Budownictwa na Lubelszczyźnie, Dolina Lotnicza, 
wielka synteza chemiczna, klaster restauratorów i Hotelarzy, wschodni kla-
ster Doradczo-usługowy. 

respondenci ocenili efektywność współpracy badanych firm z partnera-
mi w sieciach innowacji przy uwzględnieniu kryterium wpływu sieci, w tym 
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klastrów na rozwój ich wiedzy i zastosowanie innowacji w ich działalności. 
według nich dla badanych firm najbardziej efektywna była współpraca z fir-
mami innej branży (18% ocen – efektywna; 6,8% ocen – mało efektywna, 
0% ocen – nie jest efektywna). Gorzej została oceniona współpraca badanych 
firm z firmami z tej samej branży (13,4% ocen – współpraca efektywna, odpo-
wiednio 8,7% ocen – mało efektywna, 1,3% – nie jest efektywna). współpra-
ca realizowana przez firmy z jednostkami B+r została oceniona tylko przez 
5,6% respondentów jako efektywna, przez 1,2% z nich jako mało efektywna 
oraz 0,6% z nich jako nieefektywna. najgorzej została oceniona współpraca 
firm z uczelniami (6,2% ocen – współpraca efektywna; 6,8% – mało efektyw-
na; 0,6% – nieefektywna). natomiast współpraca prowadzona przez nieliczne 
firmy z klastrami i parkami naukowo-technologicznymi, jak również instytu-
cjami transferu innowacji, przedstawicielami władz regionalnych oraz lokal-
nych została oceniona jako mało efektywna. stąd wniosek, że badane przed-
siębiorstwa zaczęły doceniać korzyści współpracy z partnerami w sieciach 
innowacji, ale tylko nieliczne z nich dostrzegły potrzebę i efekty współpracy 
z partnerami na terenie klastrów, które jeszcze jako nieliczne funkcjonują na 
obszarze województwa lubelskiego.

Wnioski

najważniejszymi celami, które starają się realizować przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w obszarze sieci innowacji, w tym klastra, są: elastyczny do-
stęp do nowych technologii, rozwiązań innowacyjnych i aktualnej wiedzy 
oraz korzystanie z nich, intensyfikacja współpracy z partnerami i klienta-
mi, ochrona przed zewnętrzną konkurencją na rynkach innowacji, dostęp do  
nowych rynków i możliwości wejścia na nie, także do wiedzy i kompetencji 
innowacyjnych uczelni, zaplecza B+r, niższe koszty i krótszy czas dostępu 
do wyników badań i rozwoju, wyższa efektywność realizacji procesów inno-
wacji, dostęp do wielu źródeł finansowania innowacji, ich elastyczne wyko-
rzystanie w trakcie rozwoju i zastosowania innowacji w praktyce gospodar-
czej. realizacja tych celów sprzyja wzrostowi wartości wiedzy i potencjału 
innowacyjnego przedsiębiorstw, a jednocześnie efektywności zastosowania 
w ich działalności innowacji.
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tHE INFLuENCE OF CLuStERS ON kNOWLEDgE DEVELOPMENt 
AND INNOVAtION APPLICAtION IN ENtERPRISES 

Summary

At present activities of innovation processes are executed by enterprises within 
the framework of the network. conditions of clusters development and their charac-
teristics as innovation networks are determined, and also the influence of clusters on 
knowledge development and innovation application in enterprises are presented in 
this paper. results of questionnaire research on efficiency of innovative companies 
collaborations with partners within innovation networks, and also clusters are de-
scribed in this elaboration.

Translated by małgorzata Dolińska
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MODELE WSPÓłPRACY PRZEDSIĘBIORStW kLAStROWYCH 
W OBSZARZE LOgIStYkI

słowa kluczowe: model klastra, logistyka, kooperacja przedsiębiorstw.

Wprowadzenie

klaster określany jest jako „geograficzne skupisko wzajemnie powiąza-
nych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usłu-
gi, przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach i związanych 
z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych 
i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących  
między sobą, ale również współpracujących”1. Literatura przedmiotu2 do-
starcza jeszcze wielu innych definicji klastra, jednak można zauważyć, że  
wyrażone w przytoczonej definicji rozumienie klastra jest stosunkowo najczę-
ściej stosowane, a w związku z tym uznane za najbardziej oddające charak-
ter zjawiska klastrów. Przyjmuje się, że klaster tworzą zróżnicowane grupy 
podmiotów, które w podstawowym wymiarze określane są jako podmioty po-

1 M.e. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, s. 246.
2 Analiza literatury przedmiotu pozwala wskazać co najmniej osiemnaście prezentowa-

nych w literaturze XX wieku koncepcji przestrzennych form organizacji działań gospodar-
czych eksponujących różne cechy klastra. Por. J. Góra, Dynamika klastra – zarys teorii i meto-
dyka badań, wyższa szkoła Handlowa we wrocławiu, wrocław 2008, s. 26–29.
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trójnej helisy (triple helix), to znaczy: przedsiębiorstwa, instytucje badawczo-
-rozwojowe oraz jednostki samorządu terytorialnego3. Jednak na potrzeby 
niniejszego artykułu zdecydowana większość procesu wnioskowania odby-
wać się będzie w odniesieniu do tak zwanego rdzenia klastra, czyli przedsię-
biorstw klastrowych.

Mikel Landabaso4 z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki regionalnej z komisji 
europejskiej podkreśla, że współpraca w ramach przedsiębiorstw klastrowych 
jest wyzwaniem, ponieważ firmy na co dzień konkurują i są skłonne do współ-
pracy jedynie w sytuacji, kiedy przynosi ona wymierne korzyści i efekty, 
których nie można osiągnąć w pojedynkę (win-win collaboration). takimi 
naturalnymi obszarami współpracy są: rozwój wspólnej infrastruktury badaw-
czej, kształcenie wyspecjalizowanych kadr, a także ekspansja na rynki zagra-
niczne. Jednocześnie coraz większe znaczenie ma rozwój łańcuchów wartości 
i konkurowanie nie tyle pomiędzy pojedynczymi przedsiębiorstwami, co 
właśnie niesformalizowanymi systemami produkcyjnymi. Dla poszczegól-
nych przedsiębiorstw coraz większe znaczenie ma także tzw. strukturalna 
konkurencyjność, która opiera się na funkcjonowaniu sprawnego i otwartego 
systemu innowacyjnego dającego możliwość korzystania z wyspecjalizowa-
nych zasobów zewnętrznych. według stanowiska komisji europejskiej należy 
oddziaływać na rozwój właśnie tego systemu i tworzenie się w nim (czy też 
otwieranie) różnego rodzaju powiązań, które skutkowałyby współpracą 
i kooperacją5. należy jednak zwrócić uwagę, że logistyka jest stosunkowo 
słabo rozpoznanym obszarem współpracy przedsiębiorstw klastrowych. 
równocześnie wydaje się, że w świetle obserwowanych zmian rynkowych, 
polegających między innymi na globalizacji łańcuchów dostaw, kompresji 
czasu, integracji organizacyjnej oraz gwałtownym wzroście znaczenia obsługi 
klienta, rola logistyki w rozwoju struktur klastrowych powinna zyskiwać na 
znaczeniu, podobnie jak się to dzieje w przypadku korporacji międzynarodo-
wych. stąd celem artykułu jest analiza modeli współpracy przedsiębiorstw 
klastrowych w obszarze logistyki. 

3 Obecnie uznaje się, że koncepcja potrójnej helisy jest jedynie punktem wyjścia do iden-
tyfikacji grup podmiotów klastrowych, więcej na ten temat, w: Tworzenie wartości w klastrze, 
red. M. Frankowska, PArP, warszawa 2012, s. 28–30.

4 raport z pierwszego spotkania Grupy roboczej ds. polityki klastrowej w ramach przed-
sięwzięcia PArP Polskie klastry i polityka klastrowa, warszawa, 10 czerwca 2011.

5 tamże, s. 3.
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Autorka podejmie próbę odpowiedzi na następujące pytania:
 – czy logistyka może stanowić obszar współpracy dla podmiotów kla-

strowych?
 – w jakim stopniu model funkcjonowania klastra wpływa na możliwo-

ści zastosowania logistyki w funkcji integracyjnej?
na potrzeby realizacji celu artykułu zostanie przeprowadzona analiza li-

teratury przedmiotu, a także zostanie wykorzystane własne doświadczenie 
autorki jako menedżera klastra. 

1. Modele funkcjonowania klastrów 

szacuje się, iż obecnie w europie funkcjonuje około 2000 klastrów6. ich 
sposób funkcjonowania oraz fazy rozwoju są bardzo zróżnicowane, co utrud-
nia wzajemną bieżącą kooperację, planowanie wspólnych działań oraz przy-
gotowywanie dla nich rozwiązań na szczeblu polityki regionalnej, krajowej 
i europejskiej7. każdy klaster jest w swojej formie unikalny, między innymi 
ze względu na liczbę i typ podmiotów, rodzaj powiązań, okres działania oraz 
specyfikę branży i państwa, w którym funkcjonuje. stąd zarówno naukowcy 
jak i podmioty władzy publicznej, podejmując próby diagnozowania sytuacji 
lub opracowywania rozwiązań dla klastrów, każdorazowo natrafiają na 
problem ich właściwej identyfikacji i klasyfikacji. spośród wielu opracowa-
nych klasyfikacji i typologii charakteryzujących klastry na uwagę szczegól-
nie zasługuje identyfikacja sposobów funkcjonowania klastrów według klasy-
fikacji A. Markusen8. Autorka, w wyniku prowadzonych badań, wyodrębniła 
cztery podstawowe modele klastrów ze względu na role podmiotów oraz 
rodzaj interakcji pomiędzy nimi, co zaprezentowano w tabeli 1.

6 The emerging of european world-class clusters, white Paper, Brussels 2010, s. 4.
7 Dyskusje w panelach eksperckich konferencji: „cLusters 2012 – clusters as 

Drivers of competitiveness: strategies and Policy issues” organizowanej przez Park naukowo-
-technologiczny we Fryburgu oraz uniwersystet we Fryburgu, szwajcaria, 25.03.2011; 
„tActics 2012 – strengthening cluster Policy cooperation in europe: looking ahead to 
a new policy agenda”, warsaw, 20–21.10.2011; european cluster conference 2012, Vienna, 
Austria, 18–20.04.2012.

8 typologia ta została przyjęta między innymi w badaniach Benchmarking klastrów 
w Polsce – edycja 2012, por. kwestionariusz dla potrzeb realizacji badań benchmarkingu kla-
strów w Polsce – edycja 2012, dane wewnętrzne PArP 2012.
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Pierwszym zdiagnozowanym, i będącym jednocześnie punktem odniesie-
nia dla innych, jest model klastra określany jako dystrykt przemysłowy opisa-
ny w 1890 r. przez A. Marshalla9. w klastrze tego typu spotykane są głównie 
lokalne przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości, których aktywność naj-
częściej dotyczy rzemiosła, wysokich technologii lub usług przemysłowych10. 
korzystają one z lokalnego rynku pracy oraz instytucji działających w zasięgu 
funkcjonowania klastra i równocześnie mają znaczący wpływ na nie.

tabela 1.

Modele klastrów według klasyfikacji A. Markusen

Model klastra Charakterystyka firm 
klastrowych

Wewnątrzklastrowe zależności 
pomiędzy podmiotami

klaster typu 
dystrykt przemysłowy 
(model sieciowy)

Lokalne małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

znaczący handel oraz 
współpraca pomiędzy firmami 

klastrowymi, silne wsparcie 
instytucjonalne

klaster typu 
„oś i szprychy”

Jedna lub kilka dużych 
firm z określoną liczbą 

mniejszych dostawców oraz 
firm usługowych

współpraca pomiędzy 
dużymi firmami i mniejszymi 

dostawcami, na warunkach 
dużych firm.

klaster satelitarny
Średnich i dużych rozmiarów 

zakłady – oddziały 
międzynarodowych 

przedsiębiorstw

Minimalna wymiana handlowa 
i współpraca pomiędzy firmami

klaster zakorzeniony 
w podmiocie 
publicznym

Duża jednostka publiczna 
(lub non-profit) wraz 
z odpowiadającymi 

jej potrzebom firmami 
dostawczymi i usługowymi

relacje pomiędzy jednostką 
publiczną a dostawcami 
ograniczone głównie do 

transakcji kupna– sprzedaży

Źródło:  A.r. Markusen, sticky Places in slippery space: The Political econ-
omy of Postwar fast- growth regions, working Paper no. 79, new 
Brunswick, new Jersey: center for urban Policy research, 1994, cyt. 
za: growing industrial clusters in asia, serendipity and science, ed. 
s. yusuf, k. nabeshima, s. yamashita, the international Bank for re-
construction and Development/the world Bank, washington 2008, s. 5.

9 M.e. Porter, funkcjonowanie gospodarki regionów (The economic Performance of 
regions), „Badania regionalne” 2003, t. 37, 6&7, s. 549–478.

10 D.L. Barkley, M.s. Henry, advantages and disadvantages of targeting industry clusters, 
reDrL research report, 1.09.2001., regional economic Development research Laboratory, 
clemson university, clemson, south carolina 2001, s. 4.
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współcześnie klaster typu dystrykt przemysłowy określa się również ter-
minem modelu sieciowego klastra, ze względu na jego homogeniczny charak-
ter (firmy podobnej wielkości z tej samej branży) oraz intensywną współpra-
cę przedsiębiorstw pozostających w stosunkach bezpośredniej konkurencji 
lub relacjach dostawca–producent. w modelu tym żadna z firm nie jest wy-
starczającej wielkości oraz nie posiada odpowiedniego potencjału, by kon-
trolować funkcjonowanie całego klastra. wyłącznie wspólny rynek oraz dy-
namika klastra określają jego kształt i rozwój. schematyczne przedstawienie 
modelu dystryktu przemysłowego prezentuje rysunek 1.
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Małe i średnie przedsiębiorstwa rysunek 1. Model klastra typu dystrykt przemysłowy

Źródło: A. Markusen, sticky places in slippery space: a typology of industrial 
districts, „economic Geography” 72, 1996, s. 293–313, cyt. za: c. Boja, 
clusters models, factors and characteristics, „international Journal of 
economic Practices and theories”, 2011 (July), Vol. 1, no. 1, s. 36.

z kolei w modelu klastra typu „oś i szprychy” występuje jedno lub kil-
ka dominujących przedsiębiorstw otoczonych przez liczne małe firmy, które 
są bezpośrednio z nimi połączone relacjami kooperacji (rysunek 2). znacz-
na część firm klastra to dostawcy surowców, podmioty realizujące usługi  
w ramach outsourcingu lub specjalizujące się w określonej fazie procesu  
produkcyjnego wiodącej firmy klastrowej. Małe firmy realizują transakcje 
handlowe bezpośrednio z wielkimi firmami i zależą od strategii ich klien-
ta. Firmy duże definiują relacje wewnątrz klastra i określają jego dynamikę.  
zauważalna jest bardzo słaba współpraca pomiędzy dużymi firmami konku-
rentami w odniesieniu do ograniczania ryzyka, stabilizacji rynków oraz dzia-
łalności innowacyjnej. Przykłady tego typu klastrów obserwowane są między 
innymi w branży motoryzacyjnej, np. Detroit Auto cluster.
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rysunek 2. Model klastra typu „oś i szprychy”

Źródło: A. Markusen, sticky places in slippery space: a typology…, s. 37.

następnym wyodrębnionym typem jest klaster satelitarny, który stanowi 
pewnego rodzaju zgrupowanie zakładów produkcyjnych będących oddziała-
mi dużych międzynarodowych korporacji. koncentracja przedsiębiorstw na 
danym obszarze geograficznym wynika najczęściej z ułatwień podatkowych 
oferowanych przez władze lokalne, niskich kosztów siły roboczej oraz dostaw-
ców. charakterystyka relacji pomiędzy podmiotami klastra jest opisywana 
w zróżnicowany sposób przez poszczególnych autorów. i tak można spotkać 
opinię, iż cechą szczególną klastrów satelitarnych jest brak relacji pomiędzy 
firmami klastrowymi, gdyż są one całkowicie kontrolowane i sterowane przez 
centrale firm macierzystych. równocześnie inne wyniki badań dowodzą, że 
przedsiębiorstwa klastrów satelitarnych są względnie niezależne. Obserwowane 
są bowiem działania o charakterze handlowym lub sieciowym pomiędzy 
podmiotami klastra, jednak częstość występowania działań typu spin-off jest 
stosunkowo niewielka. zdaniem autorki wpływ na zauważoną różnicę w przy-
toczonych stwierdzeniach badaczy może mieć rodzaj strategii zinternacjona-
lizowanego przedsiębiorstwa, którego oddział lub zakład produkcyjny należy 
do klastra. Jeżeli badany podmiot należał do przedsiębiorstwa stosującego 
strategię globalną, to wtedy jako spółka córka charakteryzuje się on całkowi-
tą zależnością od spółki macierzystej i nie podejmuje żadnych działań koope-
racyjnych zarówno z innymi filiami danego przedsiębiorstwa, jak i innymi 
podmiotami klastrowymi. Jeżeli natomiast badany podmiot należał do zinter-
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nacjonalizowanego przedsiębiorstwa stosującego strategię transnarodową, to 
zakłada ona powiązania sieciowe zarówno pomiędzy oddziałem przedsiębior-
stwa a jednostką macierzystą, jak i innymi oddziałami przedsiębiorstwa oraz 
ich dostawcami. Przedsiębiorstwa te posiadają pewien stopień autonomii 
i mogą stosować w ograniczonym zakresie działania kooperacyjne z innymi 
podmiotami. schematyczne ujęcie klastra satelitarnego prezentuje rysunek 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oddział/zakład produkcyjny Duże międzynarodowe przedsiębiorswo 

rysunek 3. Model klastra typu satelitarnego

Źródło: A. Markusen, sticky places in slippery space: a typology…, s. 37.

Ostatnim rodzajem klastra zdefiniowanego przez A. Markusen jest klaster 
zakorzeniony w podmiocie/jednostce publicznej (rysunek 4). ten typ klastra 
powstaje wokół podmiotu publicznego, rządowego lub organizacji non-profit, 
która dominuje nad regionem działania klastra oraz ma zdecydowany wpływ 
na relacje pomiędzy podmiotami klastrowymi. Podmiotem dominującym 
może być zatem jednostka samorządu, instytucja badawcza lub uczelnia 
wyższa, jednostka wojskowa, a także przedsiębiorstwo państwowe. Dostawcy 
dóbr i usług rozwijają swoją działalność przy tym podmiocie dominującym, 
jednak ich znaczenie jest stosunkowo mało istotne dla klastra. ten model może 
być porównywany z klastrem „oś i szprychy”, z tym, że główny podmiot nie 
jest kontrolowany przez prywatny sektor.
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rysunek 4. Model klastra zakorzenionego w podmiocie publicznym

Źródło: A. Markusen, sticky places in slippery space: a typology …, s. 37.

Jak już wspomniano, zaprezentowane modele klastrów nie ujmują peł-
nej różnorodności funkcjonujących struktur klastrowych. wielu menedże-
rów klastrów mogłoby mieć trudności z określeniem przynależności do jed-
nej z czterech wymienionych grup. Przykładem może być klaster Metalowy 
„Metalika”11, który ze względu na charakter przedsiębiorstw klasyfikowany 
jest jako model sieciowy. Jednak stosunkowo krótki czas funkcjonowania na 
rynku tej inicjatywy klastrowej powoduje, że nie osiągnięto jeszcze bardzo 
wysokiego stopnia kooperacji wewnętrznej. Podobnie klaster „zielona che-
mia”12 posiada pewne cechy modelu „oś i szprychy”, jednak jego sposób dzia-
łania nie jest w pełni reprezentatywny dla tego modelu. 

wyżej przeanalizowane modele klastrów mogą mieć zastosowanie we 
wszystkich obszarach gospodarowania. Jednym z nich jest logistyka, której 
funkcje, ze względu na cel artykułu, są przedmiotem dalszej analizy.

2. Logistyka jako funkcja integracyjna współpracy przedsiębiorstw 

Przed zaprezentowaniem logistyki jako funkcji integracyjnej należy 
przede wszystkim przedstawić jej definicję. Otóż w literaturze przedmiotu 
spotykane są trzy rodzaje definiowania logistyki, tj. definicja logistyki zorien-

11 Materiały wewnętrzne klastra Metalowego „Metalika”.
12 Materiały wewnętrzne klastra „zielona chemia”.
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towanej na przepływy, definicja opierająca się na pojęciu cyklu użytkowania 
wyrobu oraz definicja logistyki zorientowanej na usługi13. 

Pierwsze podejście jest najbardziej rozpowszechnione w nauce. Jego przy-
kładem jest definicja european Logistics Association (eLA), według której: 
logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i re-
alizację przepływu towarów od ich wytworzenia i nabycia, przez produkcję 
i dystrybucję aż do finalnego odbiorcy, której celem jest zaspokojenie wyma-
gań rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangażowaniu 
kapitału14. Oznacza to, że logistyka obejmuje zarówno działania wykonawcze 
tj. przewóz, magazynowanie, składanie zamówień itp., jak i działania regula-
cyjne (zarządcze). w tym drugim aspekcie rolą logistyki jest integracja prze-
pływów w wymiarze czasu i przestrzeni, aby:

 – zoptymalizować koszty realizacji procesów;
 – zapewnić maksymalnie możliwy, przy danym poziomie kosztów, 

standard obsługi klienta (wewnętrznego i zewnętrznego)15.
Dotyczy to przepływu wszelkich zasobów (materiałów, informacji, su-

rowców, wyrobów gotowych, pracowników, części zamiennych, półwyrobów 
itd.) w ramach organizacji biznesowych (w przedsiębiorstwach) i niekomer-
cyjnych: urzędach, szpitalach, w armii oraz pomiędzy tymi organizacjami 
(pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkami zaopatrzenia i zbytu, siecią przed-
siębiorstw i organizacji) – w kanałach i łańcuchach logistycznych.

Do głównych zadań i działań logistycznych należy: przemieszczanie i trans-
port dóbr, magazynowanie i składowanie, pakowanie przemysłowe, manipula-
cje materiałami, kontrola zapasów, realizacja zamówień, prognozowanie popytu, 
planowanie produkcji, zakupy, obsługa klienta na odpowiednim poziomie, loka-
lizacja zakładów i magazynów, załatwianie zwrotów, dostarczanie części 
zamiennych i obsługa posprzedażna, gromadzenie i usuwanie odpadów16. 
zaprezentowany powyżej szeroki zakres działań logistycznych ma zastosowa-
nie w przedsiębiorstwach o znacznej skali działania i dobrze zorganizowanej 

13 H-ch. Pfohl, systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, iLiM, Poznań 
1998, s. 12–13.

14 european Logistics Association, 1993, s. 1, cyt. za: tamże, s. 12.
15 M. chaberek, makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, 

wydawnictwo uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 15.
16 J.J. coyle, e.J. Bardi, c.J. Langley, zarządzanie logistyczne, Pwe, warszawa 2002, 

s. 69–73; H-ch. Pfohl, poz. cyt., s. 10 i 72.
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działalności logistycznej. warto przy tym zauważyć, że zakres działań logi-
stycznych wynika każdorazowo ze specyfiki przedsiębiorstwa, potrzeb obsłu-
giwanego segmentu nabywców oraz charakteru powiązań z innymi podmiota-
mi rynkowymi. Dlatego zakres ten może być wyznaczany dla podmiotu lub 
grupy firm drogą opracowania planu operacyjnego działalności logistycznej 
w wymiarze rzeczowym i przestrzennym. wymiar rzeczowy planu operacyj-
nego określa się zgodnie z następstwem operacji w łańcuchu logistycznym. Plan 
ten jest definiowany jako łańcuch magazynowo-transportowy, który stanowi 
technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych 
drogami przewozu towarów oraz organizacyjne i finansowe skoordynowanie 
operacji, procesów zamówień i polityki zapasów wszystkich ogniw tego łańcu-
cha. natomiast zakres przestrzenny działalności logistycznej wyznaczony jest 
rozmieszczeniem ogniw łańcucha logistycznego według konfiguracji sieci logi-
stycznej w obrębie miasta, regionu lub między regionami17.

zauważany jest przy tym stale poszerzający się zakres zagadnień związanych 
z procesem przepływu zasobów oraz rosnącą integrującą rolą logistyki18. we 
wczesnych etapach rozwoju logistyka integrowała wyłącznie funkcje realizowa-
ne przez przedsiębiorstwo, skupione w podsystemach logistyki zaopatrzenia, logi-
styki produkcji i logistyki dystrybucji (integracja funkcyjna). następnym etapem 
była tak zwana wewnętrzna integracja, w którym logistyka grała rolę integratora 
dla trzech wymienionych podsystemów przedsiębiorstwa. w toku postępującej 
konkurencji i globalizacji rynku przedsiębiorstwa chcą lub muszą wzmacniać 
relacje kooperacyjne z innymi podmiotami (dostawcami, dystrybutorami, klien-
tami), co rodzi nowe wyzwania dla logistyki. wiąże się to przede wszystkim 
z koniecznością lepszej integracji i koordynacji przepływu surowców i materia-
łów od wielu dostawców oraz odpowiedniego zarządzania dystrybucją gotowych 
produktów, niejednokrotnie przy wykorzystaniu dystrybutorów. w ten sposób 
następuje kolejny etap, czyli integracja zewnętrzna, która doprowadza do powsta-
nia zintegrowanego łańcucha podaży określanego również mianem łańcucha 
dostaw19. A zatem łańcuch podaży (dostaw) to sieć wzajemnie ze sobą powiąza-

17 kompendium wiedzy o logistyce, red. e. Gołembska, wn Pwn, warszawa–Poznań 
1999, s. 19–20.

18 M. christopher, logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, wydawnictwo PsB, 
kraków 1998, s. 25.

19 tamże, s. 25–27.
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nych organizacji zaangażowanych w różne procesy i działania, których celem jest 
dostarczenie ostatecznemu odbiorcy pełnej oferty produktów i usług20. innymi 
słowy to sieć partnerów, którzy w ramach wspólnego działania dostarczony 
podstawowy surowiec (faza zaopatrzenia) przekształcają w wyrób gotowy o okre-
ślonej wartości (faza produkcji) i przekazują do końcowych nabywców (faza 
dystrybucji), zagospodarowując zwroty (faza zwrotów) na każdym etapie. każdy 
partner w łańcuchu dostaw jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces, który 
podnosi wartość produktu21. integracyjna funkcja zarządzania łańcuchem dostaw 
polega na planowaniu i sterowaniu wszystkim procesami biznesowymi sprzęga-
jącymi partnerów w łańcuchu dostaw – od końcowego nabywcy po dostawców 
surowców – w celu zaspokojenia potrzeb końcowego nabywcy. 

3. Możliwości współpracy podmiotów klastrowych w obszarze logistyki

Przegląd literatury przedmiotu22 nie wskazuje wprost na logistykę jako 
wiodący obszar możliwej współpracy czy też źródło potencjalnych korzyści 
dla przedsiębiorstw klastrowych. Powyższa konstatacja powoduje pewną re-
fleksję, która zmusza do postawienia następujących pytań:

 – czy logistyka może stanowić obszar współpracy dla podmiotów  
klastrowych?

 – w jakim stopniu model funkcjonowania klastra wpływa na możliwo-
ści zastosowania logistyki w funkcji integracyjnej?

Odpowiedź na pierwsze pytanie wydaje się twierdząca ze względu na uni-
wersalne zastosowanie wsparcia logistycznego23 dla wszystkich podmiotów, 

20 tamże, s. 23.
21 A. Harrison, r. van Hoek, zarządzanie logistyką…, s. 35.
22 Por. O. solvell, G. Lindqvist, ch. ketels, zielona księga inicjatyw klastrowych, 

inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PArP, 
warszawa 2007; B. Mikołajczyk, A. kurczewska, J. Fila, klastry na świecie. studia przypad-
ków, Difin, warszawa 2009; inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, 
red. M. koszarek, PArP, warszawa 2011; e. skawińska, r.i. zalewski, klastry biznesowe 
w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, Pwe, warszawa 2009.

23 system wsparcia logistycznego (swL) to celowo zorganizowany podsystem dowolnej orga-
nizacji, wspierający jej podstawowy proces wytwarzania dóbr poprzez integrację wszystkich działań 
związanych ze skutecznym, efektywnym i korzystnym przepływem niezbędnych do wytworzenia do-
bra podstawowego zasobów oraz wspierający obsługę procesu wyposażenia, zarówno pod względem 
jego dostępności, jak i niezawodności. M. chaberek, makro- i mikroekonomiczne…, s. 94.
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w tym przedsiębiorstw i powstałych na ich bazie powiązań kooperacyjnych. 
M. chaberek24 wskazuje kilka przesłanek decydujących o słuszności tej tezy:

 – zwraca się uwagę na istnienie dualnego charakteru każdego procesu 
zaspokajania dowolnej potrzeby człowieka, która wyraża się tym, że 
każdemu procesowi wytwarzania dobra towarzyszy współtworzący 
proces podstawowy, to jest proces wsparcia logistycznego;

 – każdy system wytwarzania dowolnych dóbr zawiera w sobie podsys-
tem logistyczny o określonych zadaniach (celach), wejściach, wyj-
ściach, elementach składowych i wzajemnych między nimi relacjach;

 – usługi wsparcia logistycznego mogą być przedmiotem rynkowego  
obrotu, w ramach tzw. obsługi outsourcingowej, przez wyspecjalizo-
wane podmioty – przedsiębiorstwa logistyczne third party;

 – procesy logistyczne trwają w czasie i konsumują określone nakłady, 
stanowiące często istotną pozycję kosztową danej organizacji i dane-
go procesu wytwarzania dobra;

 – logistyka, procesy logistyczne wymagają nakładów inwestycyjnych 
niezbędnych do stworzenia infrastruktury i subinfrastruktury regio-
nalnego i ponadregionalnego układu kanałów i centrów logistycznych.

zatem podmioty klastrowe mają szerokie możliwości usprawniania prze-
pływów dóbr i informacji w ramach klastra, co pozwala na potwierdzenie tezy 
mówiącej, iż wskazane jest, aby przedmiotem współpracy przedsiębiorstw 
klastrowych była także logistyka. na poziomie podstawowym dotyczy to 
obsługi przedsiębiorstw przez logistykę zewnętrzną, gdzie operatorzy logi-
styczni stają się ważnym źródłem ograniczenia kosztów oraz wzrostu spraw-
ności procesów obsługi rynków zewnętrznych. natomiast w szerokim ujęciu 
klastry mogą być postrzegane jako działające w określonym regionie grupy 
przedsiębiorstw, reprezentujące nawet kompletny łańcuch wartości, poczyna-
jąc od dostawców po końcowych producentów, powiązanych zintegrowanym 
przepływem dóbr i usług w ramach łańcucha dostaw. należy jednak pamię-
tać, że model funkcjonowania klastra może wpływać na przyjęte wspólne 
rozwiązania podmiotów klastrowych w obszarze logistyki. Model sieciowy 
predysponuje przedsiębiorstwa do rozpoczęcia działań integracyjnych jako 
grupa zakupowa. chodzi o możliwości kupowania usług logistycznych od 
firm zewnętrznych bądź zlecanie firmom zewnętrznym świadczenia usług 

24 tamże, s. 9.
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w ramach outsourcingu. ważną zasadą jest negocjowanie cen dla całego 
klastra przy rozliczaniu indywidualnym poszczególnych przedsiębiorstw. na 
dalszym etapie kooperacji możliwe jest integrowanie działań w obrębie 
poszczególnych zadań logistycznych, takich jak: magazynowanie lub zarzą-
dzanie zapasami25. wreszcie wysoki poziom kooperacji i zaufania w obszarze 
logistyki pozwoli zintegrować proces realizacji zamówień klientów, a co się 
z tym wiąże – integrować procesy logistyczne w zakresie zaopatrzenia, 
wytwarzania i dystrybucji. w modelu typu „oś i szprychy” to lider klastra, 
czyli przedsiębiorstwo dominujące wpływa na panujące relacje oraz zakres 
kooperacji z innymi podmiotami. Podmioty te realizują działania w zakresie 
górnej bądź dolnej części klastrowego łańcucha dostaw. A zatem mogą pełnić 
rolę dostawców i i ii rzędu, świadczyć usługi logistyczne oraz realizować inne 
usługi w ramach outsourcingu, a także pełnić funkcje pośredniczące. w przy-
padku modelu klastra satelitarnego, gdzie obserwowany jest niewielki stopień 
kooperacji wewnętrznej pomiędzy podmiotami, występują również ograni-
czone możliwości dla logistyki jako wspólnego obszaru działań podmiotów 
klastrowych. Można przyjąć, iż w tej sytuacji poszczególne przedsiębiorstwa 
klastrowe korzystają z zaawansowanych rozwiązań logistycznych optymali-
zujących łańcuch dostaw przedsiębiorstwa macierzystego. Podobnie model 
klastra zakorzenionego w podmiocie publicznym sugeruje stosunkowo 
niewielkie możliwości wykorzystania logistyki jako obszaru kooperacji. Jest 
to oczywiście uzależnione od rodzaju podmiotu publicznego. na przykład jeśli 
będzie nim uczelnia wyższa i jej centrum badawczo-rozwojowe, to możliwo-
ści kooperacji w obszarze logistyki są zdecydowanie mniejsze niż w sytuacji, 
gdy podmiotem dominującym jest znaczące przedsiębiorstwo państwowe.

niezależnie od przyjętego modelu klastra podmioty klastrowe mają na-
stępujące możliwości współpracy w obszarze logistyki:

 – występowanie z pozycji klastra i negocjowanie indywidualnego 
świadczenia usług dla przedsiębiorstw klastrowych, jest to wariant 
typu grupa zakupowa, która negocjuje na przykład zakup usług trans-
portowych;

 – integrowanie wybranych obszarów zadań logistycznych przez przed-
siębiorstwa klastrowe (na przykład wspólny magazyn lub centrum 
dystrybucji);

25 twierdzenie jest oparte na własnych doświadczeniach autorki jako menedżera klastra.
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 – integrowanie procesów logistycznych przedsiębiorstw klastrowych 
w układzie horyzontalnym (koncepcja cluster-sourcing)26;

 – integrowanie procesów logistycznych przedsiębiorstw klastrowych 
w układzie wertykalnym (klastrowe łańcuchy dostaw)27;

 – współpraca z władzami lokalnymi i centralnymi w zakresie inwesty-
cji w infrastrukturę logistyczną.

Wnioski

Dokonana analiza literatury przedmiotu, prowadzone badania pilotażo-
we28 oraz własne doświadczenie autorki jako menedżera klastra pozwalają na 
sformułowanie następujących wniosków:

 – logistyka jest potencjalnie obszarem o dużych możliwościach koope-
racji dla przedsiębiorstw klastrowych;

 – przedsiębiorstwa klastrowe w niewielkim stopniu identyfikują zada-
nia logistyczne jako obszar współpracy w klastrze oraz potencjalne 
źródło korzyści;

 – jednym z istotniejszych warunków zastosowania logistyki jako funk-
cji pozwalającej na osiągnięcie efektów ekonomicznych jest poziom 
kooperacji wewnętrznej w obszarze wytwarzania przez podmioty 
klastrowe;

 – wykorzystanie logistyki jako obszaru współpracy jest w pewnym 
stopniu uwarunkowane przyjętym modelem rozwoju klastra;

 – możliwe do osiągnięcia efekty współpracy przedsiębiorstw klastro-
wych w obszarze logistyki są przypuszczane jednak nieznane, gdyż 
nie było do tej pory prowadzonych badań w tym zakresie.

Podsumowując, w aktywności klastrów logistyka stanowi obszar badaw-
czy jeszcze słabo rozpoznany. niniejszy artykuł potwierdza potrzebę prowa-
dzenia pogłębionych badań w tym zakresie oraz słuszność podjętych przez 
autorkę poszukiwań zarówno w rozpoczętych projektach badawczych, jak 
i w praktyce klastrów.

26 Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska…, s. 65.
27 tamże, s. 64.
28 Badania prowadzone na potrzeby klastra Metalowego „Metalika”, 2011.
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MODELS OF CLuStER BuSINESS COOPERAtION  
IN tHE FIELD OF LOgIStICS

Summary

the cluster concept emerged in the last ten years as a key idea for enhancing 
competitiveness of economies and their development. the following article is focused 
on business clusters which are defined as organised activities aimed at intensifying 
the growth and increasing the competitiveness of a cluster in the region with full 
involvement of enterprises functioning within the cluster, the government and/or of 
the research environment. Logistics deals with the planning and control of material 
flows and related information in organizations, both in the public and private sectors. 
in cluster organizations, logistics issues are encountered in firms producing and 
distributing physical goods. the key issue is to decide how and when raw materials, 
semi-finished and finished goods should be acquired, moved and stored. the objective 
of the paper is to highlight the logistics as a possible field of integrating business 
cooperation within the cluster. the paper presents also typologie of clusters based 
on the role of different cluster members and the interaction between them which is 
important for logistics cluster services.

Translated by marzena frankowska
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Wprowadzenie

rosnące zainteresowanie problematyką klastrów, które coraz częściej 
traktowane są jako istotne narzędzie wspierające wzrost konkurencyjności 
gospodarek krajowych i regionalnych i planowania ich rozwoju, ma swo-
je podłoże w wyniku publikacji M.e. Portera1, dzięki któremu zwrócono 
uwagę na potencjał konkurencyjny tkwiący w lokalnych skupieniach przed-
siębiorstw. z tego powodu potencjał zdolności tworzenia wartości dodanej 
przez uczestników inicjatywy klastrowej skłania do poszukiwań możliwości 
ekstrakcji osiąganych korzyści również na płaszczyźnie logistyki. stąd celem  
artykułu jest przedstawienie inicjatywy klastrowej jako systemu logistyczne-
go o określonych cechach oraz wyzwań, które temu towarzyszą.

1 M.e. Porter, funkcjonowanie gospodarki regionów (The economic Performance of 
regions), „Badania regionalne” 2003, nr 6&7, s. 549–478.
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1. Istota inicjatyw klastrowych

Historia struktury klastrów jako geograficznie zbliżonej grupy przedsię-
biorstw o podobnej specjalizacji obserwowana jest od dawna. Do dzisiaj 
można przecież odwołać się do teorii dystryktu przemysłowego Alfreda 
Marshalla2, który już pod koniec XiX wieku wskazywał na rolę obszarów – 
dystryktów przemysłowych (industrial district), w których koncentrują swoją 
lokalizację wyspecjalizowane zakłady przemysłowe, dzięki czemu rośnie 
wówczas ich wartość sytuacyjna3. co ciekawe, dostrzegł on rolę organizacji 
jako istotnego czynnika produkcji, odchodząc przy tym także od modelu czło-
wieka homo economicus. Oczywiście preferowane przez niego podejście 
ceteris paribus (przy niezmienności pozostałych czynników) było obarczone 
pewnym błędem świadomego uproszczenia rozumowania wobec stwierdza-
nych zależności, ale faktem pozostaje jego pionierskość podejścia do tej 
problematyki. Jednak dopiero za sprawą M.e. Portera4 zbliżona do poprzed-
nich rozważań koncepcja klastrów przemysłowych została spopularyzowana 
(m.in. the italian ceramic tile cluster) i w sposób znaczący pobudziła m.in. 
instytucje badawcze do podjęcia szeroko zakreślonych badań w tym kierun-
ku. Jest to w dodatku tym bardziej istotne, że aktualna unijna polityka regio-
nów wręcz nakazuje regionom przygotowanie strategii inteligentnej specjali-
zacji (smart specialization), która warunkuje możliwości pozyskania fundu-
szy strukturalnych w perspektywie finansowej unii europejskiej 2014–20205. 
w konsekwencji powoduje to jeszcze silniejsze zorientowanie się regionów na 
poprawę wykorzystania wewnętrznych zasobów i potencjału endogenicznego 
regionów (strategia rozwoju endogenicznego). Jak zauważa jednak ch.H. Pfohl: 
„na płaszczyźnie strategicznej można formułować jedynie potencjały sukcesu, 
a więc źródła czerpania sukcesu”6. tym samym potencjał sukcesu regionu 
można podzielić na potencjał kosztów i potencjał rynkowy. Analizując zatem 

2 A. Marshall, zasady ekonomiki, t. 2, wydawnictwo M.Arcta, warszawa 1925, s. 99 
i nast.

3 t.G. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „studia 
regionalne i Lokalne” 2002, nr 1 (8), s. 33.

4 M.e. Porter, The competitive advantage of nations, „Harvard Business review” 1990, 
3–4, s. 80. 

5 Grupa ekspercka „wiedza dla wzrostu”, komitet ds. Badań, Brussels 2005.
6 H.ch. Pfohl, zarządzanie logistyką. funkcje i instrumenty, iLiM, Poznań 1998, s. 7–12.
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ten podział w aspekcie regionu, należy zrozumieć, że potencjał kosztów jest 
traktowany jako dostępne rezerwy obniżki kosztów, które zwłaszcza w obsza-
rze logistyki wynikają m.in. z wprowadzania nowych rozwiązań technologicz-
nych w obszarze transportu, przeładunku, magazynowania i pakowania, 
a także właściwego zarządzania informacją. z kolei potencjał rynkowy 
wynika z faktu, że w gospodarce obserwuje się wyraźny wzrost znaczenia 
usług, przy niestety zmniejszającym się popycie na świadczenia rzeczowe. 
Oznacza to, że regiony (podobnie jak i inne organizacje) posiadają zdolność 
do realizacji procesów lepiej niż konkurencja lub też dysponują zasobami 
i umiejętnościami, które przewyższają konkurencję. to powoduje, że istnieje 
impuls do ujawniania dodatkowych możliwości rozwojowych regionów, czyli 
posiadanych zasobów infrastrukturalnych, potencjału inwestycyjnego czy 
wreszcie innowacyjności środowiska naukowo-badawczego.

w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt występującego dysonansu 
terminologicznego, ponieważ pojęcia klaster (cluster) oraz inicjatywa klastro-
wa (cluster initiative) stosowane są często jako synonimy, jednak bez jasnego 
rozróżnienia znaczenia pojęciowego pomiędzy nimi7. istnieje bowiem wiele 
definicji klastra, które odnoszą się do grupy przedsiębiorstw lub innych insty-
tucji w powiązanych sektorach przemysłu, a które są zlokalizowane w okre-
ślonym rejonie geograficznym. Przykładem takiej niejednoznaczności termi-
nologicznej może być klaster logistyczny, ponieważ na świecie można znaleźć 
wiele jego różnych odpowiedników, w postaci np. parków logistycznych (logi-
stics parks), platform logistycznych (logistics platforms) czy centrów logi-
stycznych (logistics centres). natomiast mianem inicjatywy klastrowej określa 
się zarówno projekt rozwoju samych klastrów, jak też samą organizację 
o charakterze klastra8. inicjatywa klastrowa staje się zatem zorganizowanym 
działaniem, które ma na celu intensyfikację wzrostu oraz zwiększenie konku-
rencyjności klastra (jako organizacji) w regionie przy zaangażowaniu przed-
siębiorstw funkcjonujących w ramach: klastra, rządu i/lub środowiska badaw-
czego, a struktura taka jest określana mianem potrójnej helisy – 3 h (triple 

7 Przedmiotem niniejszego artykułu są inicjatywy klastrowe, jednak, jak już wspomnia-
no, w literaturze przedmiotu dopuszcza się używanie pojęcia klaster jako synonimu inicjatywy 
klastrowej. Autorzy również stosują dalej termin klaster w rozumieniu inicjatywy klastrowej.

8 O. solvell, G. Lindqvist, ch. ketels, zielona księga inicjatyw klastrowych, inicjatywy 
klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PArP, warszawa 2007, 
s. 119–120.
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helix)9. Jej istotą jest stworzenie warunków pozwalających zapewniać udany 
rozwój ekonomiczny i społeczny poprzez udaną współpracę przedsiębiorstw, 
instytucji naukowych, instytucji politycznych oraz finansowych w danym 
regionie (rysunek 1). 

rysunek 1. uproszczony model triple helix

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L. Leydesdorff, M. Meyer, The Triple 
helix model and the knowledge-Based economy, Ascor, Amsterdam 
2007, s. 1. 

należy też wskazać, iż na fali zainteresowania problematyką klastrów już 
w 2007 roku powstało europejskie Obserwatorium klastrów (european 
cluster observatory), którego głównym celem jest udostępnianie informacji 
na temat polityki klastrowej w europie, typologii i lokalizacji, opracowywa-
nie analiz i raportów z badań klastrów, promocja światowej klasy klastrów 
(world-class clusters) itd.10 to urzeczywistnia wspomniany inteligentny 
rozwój regionów poprzez chociażby podejście reprezentowane np. przez 
Dominique’a Foray, który wskazuje, że jednak często, mimo wysiłków, 
regiony nie są w stanie samodzielnie uzyskać wysokiej doskonałości w inno-
wacjach, technologii czy nauce, ale też nie powinny się uchylać od promowa-
nia swoich oryginalnych obszarów specjalizacji (np. wyjątkowości wiedzy 
czy unikatowości posiadanych zasobów)11.

9 europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, 
cLOe – cluster linked over europe, interreg iiic west, PArP, warszawa 2007; O. solvell, 
G. Lindqvist, ch. ketels, zielona księga…, s. 40–41, 119–120.

10 www.clusterobservatory.eu
11 D. Foray, B. Van Ark, smart specialization in a truly integrated research area is the key 

to attracting more r2D to europe, „knowledge economists Policy Brief” 2007, no. 1, s. 2–3.
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w kontekście łańcucha dostaw (supply chain) klastry reprezentujące 
producentów określonej branży i branż komplementarnych obejmują również 
jego górną część, czyli dostawców, oraz dolną część łańcucha, czyli klientów 
(konsumentów). Dostawcy zaopatrują więc klaster w surowce, specjalistycz-
ne wyposażenie oraz usługi, a odbiorcy mogą być finalnymi klientami na 
oferowane produkty bądź pośrednikami łączącymi klaster z innymi odbiorca-
mi na rynku12. inicjatywy klastrowe często rozszerzają poziomo swoją dzia-
łalność na wytwórców podobnych lub uzupełniających się produktów, którzy 
potrzebują takich samych podstawowych umiejętności, surowców i specjali-
stycznego wyposażenia. kooperacja i jednoczesna konkurencja pomiędzy 
przedsiębiorstwami w ramach klastra (zjawisko co-opetitions) może przycią-
gać kolejne podmioty z tej samej lub pokrewnych branż, ich dostawców czy 
wręcz całych rynków13. 

najczęściej, rozpatrując uwarunkowania funkcjonowania struktur kla-
strowych, zakłada się znaczący wpływ ogólnego środowiska biznesowego, 
które determinuje sposób funkcjonowania klastra poprzez takie czynniki, 
jak: położenie geograficzne, historia i doświadczenia regionu, funkcjonują-
ce instytucje itp. Oddziałują one bowiem na mikroekonomiczne środowisko 
biznesowe, które zgodnie z tzw. strukturą diamentu zawiera następujące czte-
ry paradygmaty14:

 – warunki funkcjonowania,
 – zapotrzebowanie rynku,
 – funkcjonujące branże pokrewne i wspierające,
 – kontekst strategii firm i rywalizacji.

to z kolei wywiera istotny wpływ na klaster i funkcjonujące w ramach 
inicjatywy klastrowej przedsiębiorstwa, ich strategie i decyzje ekonomiczne.

Podsumowując zatem, inicjatywa klastrowa może być traktowana jako 
celowe działanie mające na celu osiągnięcie wymiernych korzyści dla po-

12 M. Frankowska, mobilność inicjatyw klastrowych w kontekście tworzenia łańcucha do-
staw, w: innowacje w transporcie, zeszyty naukowe nr 602 „Problemy transportu i logistyki”, 
red. P. niedzielski, r. tomanek, szczecin 2010, s. 43–50.

13 A.L. Patti, economic clusters and the supply chain: a case study, „supply chain 
Management: An international Journal” 2006, no. 11/3, s. 266–270.

14 i.e. Hejduk, M. Grudzewski, A. sankowska, M. wańtuchowicz, w kierunku zarządza-
nia drugiej generacji – model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębior-
stwa, „e-mentor” 2010, nr 1 (33).
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szczególnych jej uczestników oraz regionu działania, ale także jako system, 
który jest szerszym pojęciem, ponieważ zawiera również m.in. zasoby, wy-
darzenia oraz relacje.

2. Płaszczyzny rozpatrywania i zakres systemów logistycznych 

Podejście systemowe stanowi jeden z ważniejszych aspektów nowocze-
snego zarządzania organizacjami i jest szeroko wykorzystywane także w sa-
mej logistyce. Pionierskie w tym zakresie było opracowanie J. krulis-randy15 
z 1977 roku, który podał sposób transformacji koncepcji logistyki od ujęcia 
funkcjonalnego do ujęcia systemowego. Pojęcie systemu można więc zdefi-
niować jako zbiór elementów, który spełnia następujące warunki16:

 – elementy powiązane są ze sobą w określony sposób relacjami współ-
zależności;

 – układ elementów stanowi spójną całość realizującą wcześniej okre-
ślone działania na zasobach wejściowych w celu wytworzenia pro-
duktów wyjściowych;

 – układ elementów posiada otoczenie systemowe, tzn., że system jest 
obiektem: sztucznym, dekomponowanym, dynamicznym i adaptacyj-
nym – celowo skonstruowanym, wytworzonym i inspirowanym przez 
człowieka do zrealizowania określonego zadania.

najbardziej ogólnym schematem takiego systemowego podejścia w lo-
gistyce jest układ zaproponowany przez P.B. schary’ego (rysunek 2), który 
w ramach struktury systemu wyróżnia podstawowe dwie kategorie17:

 – własności elementów badanej całości – składniki potencjału systemu, 
w tym przypadku elementy A i B,

 – relacje – stosunki, współzależności, związki, powiązania, oddziały-
wania itp., zachodzące między elementami A i B oraz całością sys-
temu, dzięki którym całość ma właściwości, jakich nie wykazują jej 
części (efekt synergii).

15 P. Blaik, logistyka, Pwe, warszawa 1996, s. 47.
16 s.e. Dworecki, zarządzanie logistyczne, wyższa szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 

Pułtusk 1999, s. 144.
17 J. Bieniok, J. rokita, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, Pwn, warszawa 

1984, s. 58.
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rysunek 2. Ogólny schemat systemu logistycznego

Źródło: P.B. schary, logistics secisions. Text and cases, the Dryden Press, 
chicago–new york 1984, s. 8.

ze względu jednak na duży stopień złożoności system logistyczny opisuje 
się przy uwzględnieniu wielu możliwych komponentów i związków jako 
problem wielostrukturalny i wielopłaszczyznowy18. w literaturze przedmio-
tu można spotkać przy tym wiele prób wyodrębnienia i klasyfikacji różnych 
kategorii systemów logistycznych. Dokonując klasyfikacji systemów, uwzględ-
nia się przede wszystkim płaszczyznę agregacji i zakres (obszar) systemu. 
Przy zastosowaniu obydwu wspomnianych cech, wywierających istotny 
wpływ na rozpoznane problemy logistyczne, można dzielić systemy logistycz-
ne według dwu podstawowych kryteriów19:

 – instytucjonalnego, tj. według liczby i rodzaju instytucji składających 
się na strukturę systemu,

 – funkcjonalnego, tj. według sfery działania w przedsiębiorstwie 
i w skali łańcucha logistycznego (zakresu i rodzaju rozpatrywanych 
funkcji systemu).

w pierwszej kolejności instytucjonalne rozgraniczenie systemów logi-
stycznych opiera się na przyjętym w ekonomii rozróżnieniu płaszczyzn roz-
patrywania, dlatego można rozróżnić system20:

 – mikrologistyczny, obejmujący wszystkie struktury umożliwiające re-
alizację procesów logistycznych wewnątrz jednostkowych organiza-
cji gospodarczych (system logistyczny przedsiębiorstwa);

18 P. Blaik, logistyka…, s. 67.
19 H.-ch. Pfohl, systemy logistyczne, iLiM, Poznań 1998, s. 14–20.
20 P. Blaik, logistyka…, s. 70.



100 marzena frankowska, mariusz Jedliński

 – metalogistyczny, stanowiący integrację podsystemów mikrologi-
stycznych kooperujących przedsiębiorstw (łańcuch logistyczny);

 – mezologistyczny, będący rezultatem pionowej integracji podsyste-
mów metalogistycznych;

 – makrologistyczny, będący wyrazem integracji systemów, a przez to 
procesów logistycznych w skali całej gospodarki;

 – zewnętrzny system logistyczny (międzysystem), będący podstawą in-
tegracji procesów logistycznych między dostawcami i odbiorcami.

z kolei określenie funkcjonalne podsystemów logistycznych jest możli-
we w dwojaki sposób. Po pierwsze wiąże się to z wyodrębnieniem i przy-
porządkowaniem procesów logistycznych poszczególnym sferom działania  
organizacji, z uwzględnieniem różnych faz przepływu dóbr rzeczowych  
i informacji, począwszy od rynku dopływowego (zaopatrzenia) aż po ryn-
ki odpływowe (zbytu) łańcucha logistycznego. Prowadzi to w sposób bezpo-
średni do możliwości wyodrębnienia następujących podstawowych podsyste-
mów logistycznych w sferze:

 – zaopatrzenia, 
 – produkcji,
 – dystrybucji,
 – zwrotów towarów, odpadów itp.

Drugi sposób klasyfikacji podsystemów logistycznych według kryterium 
funkcjonalnego dokonywany jest z punktu widzenia treści zadań logistycz-
nych związanych z realizacją przepływów towarów i informacji. Można tu 
więc wyodrębnić następujące podsystemy logistyczne, tj. transportu, kształ-
towania zapasów, infrastruktury magazynowej, opakowań, realizacji zamó-
wień, obsługi nabywców.

Przedstawione klasyfikacje nie wyczerpują oczywiście wszelkich podzia-
łów systemów logistycznych występujących w literaturze, mają jednak cha-
rakter podstawowy i są punktem wyjścia do dalszych rozważań podejmowa-
nych w artykule. 

w dodatku uznawany za współtwórcę teorii chaosu ilia Prigogine (na-
groda nobla w dziedzinie chemii, 1977), analizując twórczy jednokierunkowy  
postęp (tak się bowiem dzieje, ponieważ nie można cofnąć czasu) w obliczu 
drugiego prawa termodynamiki, podnosił, że w ramach każdego systemu21:

21 i. Prigogine, kres pewności, cis, warszawa 2003, s. 267.
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 – występuje samoorganizacja w warunkach zmiany, ale uzyskany po-
rządek jest strukturą dużo bardziej złożoną, niż się to zwykle wydaje;

 – dyssypacja energii w procesach zawsze była powiązana ze stratą, po-
nieważ otwartość systemów powoduje, że utrata energii może stać się 
źródłem określonego porządku.

te prawidłowości wydają się właściwe także w odniesieniu do systemu 
logistycznego, chociaż przeciw takiemu oglądowi spraw można postawić tak-
że i następujące przeciwne argumenty, w postaci chociażby konstatacji, że 
w tworzących się systemach:

 – widoczna jest tymczasowość powstałych struktur,
 – efektem zmian, które powstają, jest wyższy poziom rozproszenia 

i dezorganizacji.
Gdyby jednak przyjąć łacińską maksymę ordo ex chaos, która oznacza 

drogę do ładu przez chaos, okazałoby się, że tak naprawdę to właśnie nierów-
nowaga sprawia, że powstaje porządek z chaosu. Ale jak odnieść się do fak-
tu, że w literaturze często pojawiają się definicje w rodzaju: system logistycz-
ny to celowo zorganizowany w obrębie danego układu przepływ strumieni22? 
Przecież to oznacza z gruntu pewną nieścisłość wobec istoty systemu. Jak za-
tem należy rozumieć system? czy w istocie autorom chodzi o system, jaki 
„ma być” w działaniu (a zatem przez pryzmat procesów), czy jednak jakie po-
winien „mieć” przynależne cechy?

Biorąc pod uwagę powyższe, jeszcze raz należy podkreślić, że jak najbar-
dziej zasadne jest wskazanie, że wśród najważniejszych cech systemu logi-
stycznego należy wymienić23:

 – zgodność (z otoczeniem), bo każdy system jest elementem układu 
wyższego rzędu;

 – optymalizację (powiązań), ponieważ jego elementy powinny być sku-
teczne i efektywne w działaniu;

 – niezawodność (działania) w funkcji realizacji celu, sprowadzającego 
się głównie do obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego; 

 – parsimonię (prostota), bo taki układ jest łatwiejszy w sterowaniu, 
a przy tym pozbawiony redundancji;

22 s.e. Dworecki, zarządzanie…, s. 144.
23 M. Jedliński, zarządzanie systemami logistycznymi, wydawnictwo naukowe us, 

szczecin 1998, s. 49.
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 – hermetyzację (na szwie), co pozwala uniknąć krótkookresowych  
oddziaływań często o przypadkowym charakterze; 

 – ekwifinalność (różne drogi osiągania finalnego efektu budowy i funk-
cjonowania systemu);

 – homomorficzność (niepowtarzalność struktury systemu).
Świadomość występowania w systemie logistycznym tych cech, a zwłasz-

cza ostatniej, powoduje potrzebę formułowania ostrożnego podejścia do 
chociażby często eksponowanych „najlepszych praktyk logistycznych” (Best 
logistics Practices) ze względu na praktyczną nieporównywalność systemów 
logistycznych.

3. Inicjatywa klastrowa jako system logistyczny

Przyjmując, że inicjatywę klastrową można traktować nie tylko jako sys-
tem zachowań, ale też system, którego elementy są powiązane ze sobą przez 
procesy transformacji, to możliwe jest przełożenie zasad teorii systemów na ob-
szar badań i działalności klastrów w sensie systemów logistycznych (tabela 1).

tabela 1. 

Analiza inicjatywy klastrowej jako systemu logistycznego

Składowe definicji systemu logistycznego Inicjatywa klastrowa

zbiór elementów
zbiór podmiotów: przedsiębiorstw, 

podmiotów otoczenia biznesu, jednostek 
naukowych i samorządu terytorialnego

elementy zbioru powiązane są ze 
sobą w określony sposób relacjami 

współzależności

uczestnicy inicjatywy klastrowej działają 
w oparciu o porozumienie lub inną, bardziej 

sformalizowaną formę współpracy

układ elementów stanowi spójną całość 
realizującą wcześniej określone działania na 
zasobach wejściowych w celu wytworzenia 

produktów wyjściowych

inicjatywa klastrowa działa w oparciu 
o statut oraz plany rozwoju, za których 

realizację może być odpowiedzialny 
koordynator klastra

układ elementów posiada otoczenie 
systemowe

inicjatywa klastrowa funkcjonuje zarówno 
w mikrośrodowisku, jak i ogólnym 

środowisku biznesowym

Źródło:  opracowanie własne.
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Dokonując więc porównania inicjatyw klastrowych jako systemów  
logistycznych, należy sobie zdawać sprawę z tego, że charakteryzują się one 
różnym stopniem rozwoju, co może przecież mieć istotny wpływ na stopień 
ich zaawansowania (dojrzałości) jako systemów logistycznych. i tak wyod-
rębniając system logistyczny według kryterium instytucjonalnego dla inicja-
tywy klastrowej w początkowej fazie rozwoju, można ją zidentyfikować jako 
zewnętrzny system logistyczny (międzysystem) integrujący procesy logi-
styczne między dostawcami, kooperantami i odbiorcami. z kolei na dalszych 
etapach rozwoju inicjatywy klastrowej, kiedy procesy kooperacji stają się 
bardziej zaawansowane, wtedy może się ona stać systemem metalogistycz-
nym stanowiącym integrację podsystemów mikrologistycznych kooperują-
cych przedsiębiorstw.

Przyjmując kryterium funkcjonalne w odniesieniu do inicjatyw klastro-
wych, jest możliwe wyodrębnienie podmiotów i przyporządkowanie ich do 
podsystemów logistycznych z uwzględnieniem różnych faz przepływu dóbr 
rzeczowych i informacji, tj. zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz zwrotu 
towarów i odpadów. z kolei w zależności od stopnia zaawansowania inicjaty-
wy klastrowej oraz zidentyfikowanych potrzeb możliwe jest wyodrębnienie 
innych podsystemów funkcjonalnych dotyczących realizacji przepływów dóbr 
i informacji, np. podsystem transportu, gospodarki magazynowej czy obsługi 
nabywców.

Jakie jednak dodatkowe kryteria można przyjąć do klasyfikacji inicja-
tyw logistycznych? wydaje się, że dostępne możliwości wypływają z różnych 
dróg podejścia do pierwotnej istoty samych klastrów i podjęcia próby prze-
niesienia jej na grunt logistyki. 

z punktu bowiem widzenia np. genetyki klaster to grupa blisko siebie  
leżących genów, które kodują blisko ze sobą spokrewnione białka. Gdy taki 
klaster genów jest kontrolowany przez operatora, to jest on traktowany jako 
operon24. stąd nasuwająca się analogia do idei centrów logistycznych (cho-
ciaż paradoksalnie analiza rynku powierzchni magazynowych w Polsce nie 
zostawia dla nich miejsca25) – są więc one bardziej w sferze koncepcyjnej niż 
eksploatacyjnej (np. zachodniopomorskie centrum Logistyczne), ponieważ 

24 M. Demerec, P. Harman, complex loci in microorganisms, „Annu rev Microbiol” 
1959, no. 13, s. 377–406.

25 Badanie JLL z 2010 r.
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znaczący udział posiadają centra dystrybucji (96% zasobów magazynowych), 
biznes parki (ok. 4% zasobów magazynowych), a reszta to centra przeładun-
kowe (blisko portów lub lotnisk) i możliwości organizacyjnych operatora lo-
gistycznego.

z kolei np. w chemii supramolekularnej klaster stanowi struktura nadcząst-
kowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzących wspólną sieć powią-
zań. w sieci typu „gość–gospodarz” (host–guest) to grupa cząstek gospoda-
rzy tworzy sieć zasadniczą, która wraz z cząsteczkami gośćmi tworzy sieci 
klatkowe (karatowe)26. takiego rozróżnienia cząsteczek typu gość–gospodarz 
nie dają już sieci sandwiczowe, gdyż są tworzone naprzemiennie w postaci 
kolejnych warstw. wreszcie występują sieci iPn (interprenetrating networks) 
samoprzenikające się regularnie dwie niezależne od siebie sieci. Jest to o tyle 
ważne, że coraz częściej rozważania logistyczne przenoszone są z łańcucha 
dostaw właśnie na sieci dostaw. zatem i tu również można dostrzec analogię 
do chociażby licznych już w Polsce parków przemysłowo-logistycznych, które 
„goszczą” najemców powierzchni magazynowych (firmy handlowe, usługowe 
oraz produkcyjne tzw. lekka produkcja). Jednak omawiany aspekt sieciowości 
polega nie tylko na tworzeniu zintegrowanych pionowych sieci dostaw, ale 
także sieci poziomych, które są wynikiem powiązań pomiędzy producentami 
tych samych dóbr. Jak jednak zaznacza wielu autorów zajmujących się proble-
matyką logistyczną (m.in. M. ciesielski, J. Długosz, J. witkowski, 
D. kisperska-Moroń), zjawisko sieciowości prowadzi do dekonstrukcji trady-
cyjnie pojmowanego łańcucha wartości tworzonego wzdłuż łańcucha dostaw, 
ponieważ przewagę konkurencyjną można uzyskać, bazując już nie na całości, 
a często nawet na jednym ogniwie łańcucha wartości. to ujęcie może prowa-
dzić do rozumienia klastra logistycznego w brzmieniu proponowanym przez 
M. Jedlińskiego jako: „stałej morfologiczno-funkcjonalnej platformy koncen-
tracji punktów ciężkości różnoimiennych sieci logistycznych”. chociażby już 
z tego wynika, że klaster logistyczny jako system logistyczny ma także 
ewidentne cechy nadsystemowe w stosunku do systemów logistycznych 
tworzących go przedsiębiorstw. 

26 M.O. Blunt, J.c. russell, M. Gimenez-Lopez, n. taleb, X. Ling, M. schroder, n.r. 
chapness, P.H. Beton, guest induced growth of a surface-based supramolecular bilayer, 
„nature chemistry” 2011, no. 3 (74–78), s. 1–11.
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Wnioski

zaprezentowane rozważania dowodzą, że inicjatywa klastrowa może być 
rozpatrywana nie tylko jako działanie, ale szerzej – w układzie systemowym, 
gdyż posiada wszystkie cechy właściwe dla systemu, zaś analiza inicjatywy 
klastrowej jako systemu logistycznego prowadzi do utworzenia kolejnej wspól-
nej płaszczyzny dla wszystkich uczestników klastra, w której tkwią duże możli-
wości podnoszenia skuteczności i efektywności współpracy. wydaje się również, 
że klastry logistyczne, które są elementem systemu wsparcia logistycznego 
(swL) przepływów logistycznych w danym regionie (są to zarówno dostawcy 
usług logistycznych, producenci (lekka produkcja) i inne podmioty usługowe, 
przypominają strukturę, która wykształciła się przede wszystkim w parkach 
przemysłowo-logistycznych w Polsce, ale należy mieć nadzieję, że wkrótce 
pojawią się formuły morfologiczno-funkcjonalnych zintegrowanych struktur 
logistycznych. tym samym prezentowane systemowe podejście będzie wzrasta-
ło w doskonaleniu działalności inicjatyw klastrowych, podobnie jak jest to obser-
wowane w działalności przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw czy sieci dostaw. 
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CHALLENgES tO CLuStER INItIAtIVES AS A LOgIStICS SYStEM

Summary

clusters is a group of businesses with similar specialisation and in geographical 
proximity to one another. cluster initiative is a purposeful activity aimed at achie-
ving quantifiable benefits for its particular participants and for the of its operation. it 
may be analysed as a system with regard to the fact that it possesses all distinctive fe-
atures of a system. On the other hand, analysing cluster initiative as a logistics sys-
tem leads to formation of another common area for cluster participants with ample 
opportunities for improving cooperation effectiveness.

Translated by marzena frankowska
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Wprowadzenie

koopetycja to pojęcie, które coraz bardziej przenika do dyskusji o klastrach 
w Polsce i takie zjawisko należy ocenić pozytywnie. każdy, kto spotkał się 
z problematyką klastrową, niewątpliwie zna definicje klastra, szczególnie 
często cytowane jest ujęcie M. Portera. Jednakże nie zawsze podkreśla się, że 
atrybutem klastra jest właśnie tytułowa koopetycja, niekiedy określana też 
mianem kooperencji. 

celem artykułu jest krótka prezentacja koncepcji koopetycji jako kluczo-
wej charakterystyki klastra i jej egzemplifikacja poprzez zasygnalizowanie 
fragmentu wyników badań przeprowadzonych przez autorkę w odniesieniu do 
koopetycji w klastrze Poligraficzno-reklamowym w Lesznie. Doświadczenia 
tego klastra kreatywnego pokazują, że udaje się łączyć tak odmienne zacho-
wania przedsiębiorstw jak kooperacja i konkurencja.
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1. Istota koopetycji i jej związek z koncepcją klastrów – ustalenia 
konceptualne1

w uproszczeniu przyjmuje się, że koopetycja oznacza jednoczesną  
konkurencję i kooperację między dwoma lub więcej partnerami biznesowy-
mi, przy czym interakcje między nimi muszą być powtarzalne2. Już dzisiaj 
liczne opracowania w taj materii naświetlają komu przysługuje miano ko-
opetytora3.

istotne miejsce wśród badaczy koopetycji zajmują włoscy i francuscy 
przedstawiciele nauk o zarządzaniu, wydaje się nawet, że powoli można  
mówić o włosko-francuskiej szkole koopetycji. wśród tychże badaczy na 
szczególną uwagę zasługują prace G.B. Dagnino, G. Paduli i F. Le roya4. 
koncepcja Dagnino i Paduli pokazuje kluczowe aspekty koopetycji:

 – współzależność między firmami jest miejscem tworzenia wartości 
i jednocześnie miejscem jej podziału;

 – współzależność ta jest oparta na grze o sumie dodatniej i zmiennej, 
powinna ona przynieść stronom korzyści, które nie zawsze muszą być 
równe;

 – współzależność ta jest oparta na częściowej zbieżności interesów.
koopetycja nierozerwalnie wiąże się więc z zachowaniami przedsiębior-

stwa wobec jego rywali rynkowych i objawia się w określonym kształcie rela-
cji biznesowych w branży, wpisując się w obraz konkurencji wewnątrzbran-
żowej5. 

1 szeroką dyskusję na temat istoty, typologii, rezultatów i warunków powodzenia koope-
tycji można znaleźć w art.: B. Jankowska, konkurencja czy kooperacja?, „ekonomista” 2009, 
nr 1, s. 6789.

2 F. zerbini, s. castalado, stay in or get out the Janus? The maintenance of multiplex 
relationships between buyers and sellers, „industrial Marketing Management” 2007, Vol. 36, 
no. 7, s. 941–954.

3 A. Afuah, how much do your co-opetitors’ capabilities matter in the face of technologi-
cal change?, „strategic Management Journal” 2000, Vol. 21, no. 3, s. 394–404.

4 M.in. G.B. Dagnino, s. yami, F. Le roy, w. czakon, strategie koopetycji – nowa for-
ma dynamiki międzyorganizacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 6, s. 3–8. 

5 więcej na temat konkurencji wewnątrzbranżowej można znaleźć, w: B. Jankowska, 
konkurencja wewnątrzbranżowa jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa, 
„Gospodarka narodowa” 2002, nr 4, s. 66–82.
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w rozpoznaniu istoty koopetycji nie sposób przecenić opracowania  
M. Bengtssona, s. Hinttu i s. kocka6. Autorzy ci wykorzystują tezy zasobo-
wej teorii firmy oraz podejścia sieciowego i formułują tezę, że typ relacji 
między konkurentami wynika z charakteru interakcji, jakie między nimi  
zachodzą, i spectrum możliwych typów powiązań obejmuje: konkurencję, 
koegzystencję, kooperację i koopetycję (rysunek 1). koopetycja jest w tym 
ujęciu jednym z możliwych typów relacji międzyorganizacyjnych wyrastają-
cych na bazie określonych interakcji. Firmy funkcjonują wówczas w oparciu 
o logikę konkurencyjną i kooperacyjną. Dzięki takim relacjom podmiot 
uzyskuje dostęp do zewnętrznych zasobów – know-how, finansów czy innych, 
ale jednocześnie nie jest zwolniony od zabiegania o poprawę swojej pozycji 
konkurencyjnej i pozyskiwania przewagi w zakresie wydajności czy na przy-
kład obsługi klientów. Przyjęcie takiej logiki postępowania oznacza dla firmy, 
że w jednych obszarach forsuje postawę konfrontacyjną, a w innych koopera-
cyjną. konkurencja zwykle występuje w obszarze tych funkcji, które są bliżej 
klienta, a kooperacja – w ramach czynności bardziej oddalonych od klienta. 
koopetycja to z jednej strony wspólne wykorzystywanie swoich potencjałów 
konkurencyjnych przez firmy koopetytorów, a z drugiej strony ciągła ostra 
walka konkurencyjna poprzez przywództwo kosztowe czy różnicowanie 
o udziały w rynku oraz pobudzanie zmian technologicznych w branży. 
eksploatacja tego typu relacji jest ogromnym wzywaniem.

względna pozycja w sektorze
silna słaba

zapotrzebowanie na 
zasoby zewnętrzne

silne koopetycja współdziałanie

słabe konkurencja koegzystencja

rysunek 1. koopetycja jako jeden z typów relacji między konkurentami

Źródło: M. Bengtsson, s. Hinttu, s. kock, relationships of cooperation and 
competition…

6 M. Bengtsson, s. Hinttu, s. kock, relationships of cooperation and competition 
Between competitors, work-in-Progress Paper submitted to the 19th Annual iMP conference, 
september 4–6, 2003, Lugano, switzerland, [online], http://www.impgroup.org/uploads/pa-
pers/4294.pdf (31.03.2011).
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Problematyka koopetycji jest nierozerwalnie związana z koncepcją 
klastrów. wszyscy ci, dla których klastry są fenomenem wyrastającym na 
gruncie gospodarki rynkowej, a nie tylko rozwiązaniem z zakresu polityki 
gospodarczej, będą wyraźnie artykułować tezę, że bez koopetycji trudno 
mówić o zdrowych i autentycznych klastrach. wielokrotnie przywoływany 
Porter, czerpiący z dorobku G. Becattiniego, czy ch. ketels, współpracownik 
Portera, są orędownikami jednoczesnej konkurencji i kooperacji w środowi-
sku klastrowym. ketels za Porterem dobitnie eksponuje jej miejsce w zesta-
wie atrybutów klastra. 

ustalenia konceptualne na temat koopetycji i jej powiązania z klastrami 
pozwalają na wskazanie ważnej implikacji praktycznej – jeśli mają pojawiać się 
korzyści generowane przez środowisko klastrowe, należy poza ich bliskością 
branżową i geograficzną oraz odpowiednią masą krytyczną takich skupisk mieć 
na uwadze interakcje i relacje między firmami. to atrybut klastrów, który 
wymaga wyjątkowej troski i animacji, szczególnie w warunkach polskich. 

koopetycja, która sprowadza się do współdziałania konkurentów, może 
przynosić korzyści przedsiębiorstwom tak dużym, jak i mniejszym. Jednakże 
jest wyjątkowo ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zaliczanych do 
małych i mikro. ten typ relacji pozwala często łączyć siły firm i wspólnie 
stawiać czoła tym samym zagrożeniom. Okazuje się pożądany w branżach 
zdominowanych przez firmy mikro i małe. Do takich zaliczają się branże 
kreatywne tworzące centrum klastrów kreatywnych.

2. Badania nad koopetycją w klastrze kreatywnym7

2.1. Operacjonalizacja zmiennych i metodyka badań

Dostrzegane w rzeczywistości przejawy związków koopetycyjnych zachę-
cają do stawiania pytań o sposób jej operacjonalizacji. inaczej rzecz ujmując, 
chodzi o to, czy daje się w jakiś sposób mierzyć natężenie tego typu relacji i czy 

7 klastry kreatywne to klastry, których rdzeń stanowią branże kreatywne. Przyjmując 
szerokie spojrzenie na branże kreatywne, można stwierdzić, że poza branżami powiązanymi 
z kulturą i rękodziełem będą one obejmować także branże zaawansowane technologicznie. 
szeroką dyskusję w oparciu o krytyczne studia literaturowe można znaleźć, w: B. Jankowska, 
koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, 
uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
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daje się oceniać ich rezultaty za pomocą jakichś wskaźników. w operacjonali-
zacji pojęcia koopetycji pomocne są ustalenia przywołanych w części 2 opraco-
wania Dagnino i Paduli8. w swojej publikacji wyróżniają oni cztery formy 
koopetycji w zależności od tego, ilu rywali rynkowych jest powiązanych relacją 
kooperacji oraz jaka jest liczba działań-ogniw łańcucha wartości, które są wyko-
nywane wspólnie z konkurentami. czerpiąc z ich dorobku, autorka proponuje 
trzy miary natężenia koopetycji z punktu widzenia firmy (tabela 1). 

Mając na uwadze cel referatu, jakim jest prezentacja wyników badań nie 
tylko nad istotą i konsekwencjami koopetycji w klastrze kreatywnym, wyko-
rzystano dwie, najbardziej popularne miary pozycji konkurencyjnej firmy – 
udział w rynku oraz rentowność jej sprzedaży na tym rynku (tabela 1).

tabela 1. 

Operacjonalizacja zmiennych badania

Zmienna Miary

natężenie koopetycji

Liczba powiązań kooperacyjnych z rywalami rynkowymi, 
w które jest zaangażowana firma 

zróżnicowanie powiązań kooperacyjnych z rywalem rynkowym 
– liczba organizacyjnych form koopetycji 

zróżnicowanie powiązań kooperacyjnych z rywalem rynkowym 
– liczba ogniw łańcucha wartości objętych współpracą 

z rywalami rynkowymi

Międzynarodowa 
konkurencyjność firmy

relatywny udział w rynku krajowym/zagranicznym

rentowność sprzedaży na rynku krajowym/zagranicznym 
w porównaniu z kluczowym rywalem

Źródło: opracowanie własne.

8 G.B. Dagnino, G. Padula, coopetition strategy. a new kind of interfirm Dynamice 
for value creation, Paper presented at eurAM – the european Academy of Management, 
second Annual conference – innovative research in Management, sztokholm, 9–11 maja 
2002 (maszynopis powielony).
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Miary pokazane w tabeli 1 szacują natężenie relacji koopetycyjnych, 
biorąc pod uwagę ich możliwe zróżnicowanie. nie chodzi tylko o liczbę 
rywali, z którymi ma miejsce kooperacja, ale także o to, na ile zdywersyfiko-
wane są działania koopetycyjne – w jakiej formie one występują i w jakich 
obszarach kreowania wartości.

Badania nad koopetycją w klastrze Poligraficzno-reklamowym w Lesznie 
przeprowadzono w latach 2010 i 2011 w formie wywiadów z uczestnikami 
klastra. narzędziem badawczym był kwestionariusz zawierający pytania 
zamknięte. w pytaniach wykorzystano skalę porządkową Likerta oraz niekie-
dy skalę nominalną. skala Likerta była pięciostopniowa, gdzie 1 oznaczało 
„zdecydowanie nie”, 2 – „raczej nie”, 3 – „trudno powiedzieć”, 4 – „raczej 
tak”, 5 – „zdecydowanie tak”.

2.2. klaster Poligraficzno-Reklamowy – krótka charakterystyka

klaster Poligraficzno-reklamowy w Lesznie to jeden z wielu już dziś 
zinstytucjonalizowanych klastrów w Polsce. Funkcję formalnego koordynatora 
pełni stowarzyszenie klaster Poligraficzno-reklamowy w Lesznie. we wrze-
śniu 2007 roku 27 osób, wyłącznie spośród przedsiębiorstw, które wcześniej 
podpisały list intencyjny, założyło i zarejestrowało stowarzyszenie o nazwie 
klaster Poligraficzno-reklamowy w Lesznie. klaster ten jest zdecydowanie 
inicjatywą oddolną, wyrastającą z potrzeb i motywacji lokalnych przedsiębior-
ców. Bodźcem do formalizacji były rysujące się możliwości rozbudowy prze-
wagi konkurencyjnej przedsiębiorstw dzięki dodatnim efektom kooperacji, 
która zawiązywała się także między rywalami. Pierwotne w stosunku do forma-
lizacji klastra były procesy kooperacyjne i chęć ich rozwijania w szczególności 
po to, aby poprawić innowacyjność firm uczestników.

członkami stowarzyszenia kPr są przedstawiciele 21 przedsiębiorstw 
poligraficzno-reklamowych, z czego 19 to firmy mikro, a 2 podmioty to przed-
siębiorstwa małe. w sumie członkami stowarzyszenia jest 27 osób. Przedsię-
biorstwa prowadzą działalność gospodarczą w ramach branż opisanych przez 
następujące kody PkD 2007: 18.12 z (pozostałe drukowanie), 18.13 z (dzia-
łalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku), 73.11 z. (działal-
ność agencji reklamowych), 17.29 z (produkcja pozostałych wyrobów 
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z papieru i tektury). Działają na terenie powiatu leszczyńskiego (w tym gmina 
rydzyna, Lipno i Osieczna), gostyńskiego, rawickiego, ale także powiatu 
wschowskiego, a więc województwa lubuskiego i powiatu Góra (Góra znajdu-
je się w województwie dolnośląskim). 

Partnerami stowarzyszenia są instytucje otoczenia biznesu oraz ze sfery 
B+r: centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 
(cOBr PP) oraz instytut Poligrafii Politechniki warszawskiej. realizowana 
jest współpraca z: Leszczyńskim centrum Biznesu, wcześniej z centrum 
innowacji i transferu technologii w Lesznie (ciitt), stowarzyszeniem 
centrum Promocji i rozwoju inicjatyw Obywatelskich PisOP, Leszczyńską 
izbą Przemysłowo-Handlową oraz kaliskim inkubatorem Przedsiębiorczości 
(kiP). ważnym partnerem dla klastra jest wydział Promocji i rozwoju 
urzędu Miasta Leszna. 

zgodę na udział w badaniach uzyskano od 14 firm. 

2.3. Charakterystyka relacji koopetycyjnych w badanym klastrze

2.3.1. Natężenie koopetycji oraz szanse i zagrożenia związane z relacjami 
koopetycyjnymi

Firmy sygnalizowały budowanie relacji kooperacyjnych z rywalami 
w liczbie od 2 do 5. w zestawie form koopetycji – poza klastrem, znalazły się 
sieci biznesowe (2 przedsiębiorstwa) oraz alianse strategiczne (1 firma). 
Podmioty wskazały, że kooperują z konkurentami krajowymi, a w szczegól-
ności zlokalizowanymi w wielkopolsce (ocena 4,14) (tabela 2). rywale ci są 
zwykle podmiotami większymi od badanych przedsiębiorstw i uczestniczą 
w tych samych co oni organizacjach samorządu gospodarczego (oceny w obu 
przypadkach 4,14). 

spośród 10 zasygnalizowanych w kwestionariuszu potencjalnych obsza-
rów kooperacji z rywalem badane firmy wskazują na prowadzenie współpra-
cy w 5 obszarach. Średnia z odpowiedzi w przypadku 5 z podanych potencjal-
nych obszarów kooperacji wykracza ponad poziom 3 i w trzech przypadkach 
jest zdecydowanie bliżej poziomu 4. najwyższe oceny otrzymały zlecanie/
przyjmowanie produkcji pod naszą/obcą marką (3,86), operacje produkcyjne 
i rozwój technologii (3,71) (tabela 3.). 
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tabela 2.

cechy koopetytorów badanych firm z kPr [n = 14]

Wyszczególnienie Średnia Odchylenie 
standardowe

Firma kooperuje z konkurentami krajowymi – siedziba 
w Polsce 4,14 1,03

Firma kooperuje z konkurentami zagranicznymi – siedziba 
za granicą 1,71 1,27

Firma kooperuje z konkurentami mniejszymi od siebie 2,93 1,59

Firma kooperuje z konkurentami o takich samych rozmiarach 
jak ona sama 3,57 1,50

Firma kooperuje z większymi od siebie rywalami rynkowymi 4,14 1,23

Firma kooperuje tylko z takimi rywalami, którzy uczestniczą 
razem z nią w tworzonych sieciach/klastrach 1,93 1,44

Firma kooperuje przede wszystkim z takimi rywalami, którzy 
uczestniczą razem z nią w tworzonych sieciach/klastrach 1,64 1,34

Firma kooperuje tylko z takimi rywalami, którzy są członkami 
tych samych co ona instytucji samorządu gospodarczego 4,14 1,03

Firma kooperuje przede wszystkim z takimi rywalami, 
którzy są członkami tych samych co ona instytucji samorządu 
gospodarczego

1,71 1,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Przedstawiciele kPr relatywnie stosunkowo wysoko ocenili korzyści, 
jakie może przynosić współpraca z rywalami (tabela 4). każda z 10 korzyści 
uzyskała ocenę powyżej 4,00. szczególnie wysoko oceniono możliwość 
wzajemnego uzupełniania się przedsiębiorstw w swojej działalności (ocena 
4,50) oraz osiąganie korzyści specjalizacji i pełniejsze wykorzystanie okazji 
rynkowych (oceny w obu przypadkach 4,43). wysoko oceniono też możliwość 
pozyskania informacji o kooperancie – wcześniejszym konkurencie (ocena 
4,36). 
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tabela 3.

Obszary kooperacji z rywalem [n = 14]

Wyszczególnienie Średnia Odchylenie 
standardowe 

zaopatrzenie w surowce i półprodukty 3,07 1,77
Logistyka w sferze zaopatrzenia 2,93 1,38
Operacje produkcyjne 3,71 1,68
zlecamy produkcję pod naszą marką/przyjmujemy zlecenia 
produkcji pod obcą marką 3,86 1,46

rozwój technologii 3,71 1,27
Gospodarka zasobami ludzkimi (np. praca czasowa, leasing 
pracowniczy, szkolenia) 3,14 1,41

infrastruktura firmy/systemy wspomagające zarządzanie 2,00 1,11
Logistyka w sferze dystrybucji 2,36 1,39
Marketing i sprzedaż 2,71 1,59
Obsługa posprzedażowa 2,57 1,40

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

tabela 4.

korzyści związane ze współpracą z konkurentem – średnie z kategorii odpowiedzi [n = 14]

Wyszczególnienie Średnia Odchylenie 
standardowe

Obniżenie kosztów transakcyjnych 4,07 1,14
Dostęp do liczących się w branży zasobów i kompetencji 4,00 1,18
Pełniejsze wykorzystanie okazji rynkowych 4,43 0,94
wzmocnienie swojej pozycji wobec pozostałych konkurentów 
nieobjętych współpracą 4,21 0,97

Możliwość wzajemnego uzupełniania się przedsiębiorstw 
w swojej działalności 4,50 0,52

Osiągnięcie korzyści specjalizacji 4,43 0,51
Poprawa pozycji w stosunku do dostawców 3,77 1,09
Poprawa pozycji w stosunku do nabywców 4,07 1,14
Osiągnięcie korzyści skali 4,21 1,12
Łatwiejsze pozyskanie informacji o kooperancie – 
wcześniejszym konkurencie 4,36 1,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Pozytywne nastawienie do koopetycji potwierdzają również oceny możli-
wych zagrożeń (tabela 5). Żadna z zasygnalizowanych gróźb generowanych 
przez koopetycję nie uzyskała oceny nawet na poziomie 3,00. wszystkie 
oceniono w okolicach 2,00. najwyższa ocena – 2,50, przypadła zagrożeniu 
związanemu z utratą źródeł przewagi konkurencyjnej i wypłynięciem  
kompetencji i zasobów do partnera. 

tabela 5.

zagrożenia związane ze współpracą z konkurentem  
– średnie z kategorii odpowiedzi [n = 14]

Wyszczególnienie Średnia Odchylenie 
standardowe

zamknięcie dotychczasowych ścieżek rozwoju firmy na skutek 
osłabienia presji konkurencyjnej 1,79 1,25

Przeistoczenie się kooperanta w jeszcze silniejszego rywala 2,36 1,39

utratę źródeł przewagi konkurencyjnej, wypływ kompetencji 
i zasobów do partnera 2,50 1,51

zaniedbywanie klientów na rzecz poświęcania większej uwagi 
konkurentom 2,07 1,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

2.3.2. Implikacje koopetycji dla konkurencyjności przedsiębiorstw 
klastrowych 

Postrzeganie konsekwencji koopetycji przez firmy z kPr pokazuje, że dla 
badanych podmiotów klaster to środowisko pozytywnie oddziałujące na ich 
konkurencyjność, którą w prezentowanych badaniach utożsamiano z pozycją 
konkurencyjną firmy (tabela 6). Dodatnie implikacje koopetycji wypływają 
w zakresie zmian w udziałach firm w rynku krajowym (3,57) oraz w odnie-
sieniu do ich rentowności sprzedaży na rynku polskim (3,36). Można przyjąć, 
że koopetycja pozytywnie oddziałuje na konkurencyjność respondentów na 
rynku polskim. Badane firmy koncentrują się na rynku krajowym, a nawet 
węższym, co najwyżej regionalnym. 
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tabela 6.

konsekwencje koopetycji – średnie z kategorii odpowiedzi [n = 14]

Wyszczególnienie Średnia Odchylenie 
standardowe

Przedsiębiorstwo podniosło swój udział w rynku krajowym 3,57 0,94
Przedsiębiorstwo poprawiło rentowność swojej sprzedaży na 
rynku krajowym 3,36 0,84

Przedsiębiorstwo podniosło swój udział w rynku zagranicznym 1,79 1,31
Przedsiębiorstwo poprawiło rentowność swojej sprzedaży na 
rynku zagranicznym 1,71 1,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

w przypadku respondentów z kPr nie istnieje zróżnicowanie badanych 
pod względem liczby konkurentów, z którymi prowadzona jest współpraca. 
w związku z powyższym nie szacowano siły związku między tą miarą natęże-
nia koopetycji a zmianami w pozycji konkurencyjnej. w obliczeniach ograni-
czono się do dwóch miar natężenia koopetycji: liczby obszarów objętych koope-
tycją, która różnicuje podmioty z kPr, oraz liczby wykorzystywanych form 
koopetycji. Dodatkowo próbowano stwierdzić, czy zachodzą związki między 
deklaracjami dotyczącymi zmian, jakie wywołuje koopetycja, a postrzeganiem 
zalet kooopetycji. tylko liczba obszarów koopetycji wykazuje statystycznie 
istotne i dodatnie związki ze wzrostem udziału firm w rynku krajowym oraz 
ze wzrostem rentowności sprzedaży na rynku krajowym (tabela 7). 

tabela 7.

współczynniki tau kendalla dla miar konsekwencji koopetycji i miary natężenia  
koopetycji – liczba obszarów koopetycji [n = 14, p = 0,10]

Wyszczególnienie Liczba form 
koopetycji

Przedsiębiorstwo podniosło swój udział w rynku krajowym 0,459
Przedsiębiorstwo poprawiło rentowność swojej sprzedaży na rynku 
krajowym 0,345

Przedsiębiorstwo podniosło swój udział w rynku zagranicznym 0,284
Przedsiębiorstwo poprawiło rentowność swojej sprzedaży na rynku 
zagranicznym 0,077

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Wnioski

zaprezentowane w referacie wyniki badań nad koopetycją w jednym 
z funkcjonujących w Polsce klastrów kreatywnych pokazują, że przedsiębior-
stwa włączone w środowisko klastrowe potrafią łączyć ze sobą postawy 
konfrontacyjne i kooperacyjne. wśród badanych podmiotów można było 
dostrzec przejawy zachowań koopetycyjnych oraz świadomość szans i zagro-
żeń płynących z tego typu relacji. Jak pokazuje analiza z wykorzystaniem 
współczynnika korelacji tau kendalla przy poziomie istotności p = 0,10, 
zachodzi korelacja między liczbą obszarów, w ramach których konkurenci 
kooperują, a pozytywnymi zmianami w ich pozycji konkurencyjnej na rynku 
krajowym. współczynniki wynoszą odpowiednio dla udziału w rynku 
i rentowności sprzedaży 0,459 i 0,346. Jednocześnie brak jakichkolwiek staty-
stycznie istotnych związków między liczbą obszarów koopetycji a przywoła-
nymi miarami pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. Podkreślić 
jednak należy, że w momencie prowadzenia badań bardzo nieliczni respon-
denci podejmowali działania internacjonalizacyjne, stąd nieuzasadniona 
byłaby ocena ich pozycji konkurencyjnej na rynkach innych niż polski. 

Przypadek klastra Poligraficzno-reklamowego z Leszna pokazuje przy-
datność koopetycji dla mikroprzedsiębiorstw. tym, co wymaga podkreślenia, 
jest fakt, że rolę nie do przecenienia w rozwoju tego typu relacji odgrywają 
wszelkie formy budowania zaufania między firmami klastrowymi. chcąc 
rozwijać środowisko przesycone koopetycją, trzeba podjąć starania o wykre-
owanie relacji opartych na zaufaniu i założeniu, że mój konkurent-kooperant 
będzie postępował etycznie. wyzwaniem, które jednocześnie się wyłania, jest 
ciągła dbałość o relacje firm klastrowych z podmiotami spoza sformalizowa-
nego klastra, aby nie narazić się na zarzut nieuczciwej konkurencji.
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COOPEtItION AS AN AttRIButE OF CLuStERS  
– tHE CASE OF ONE CREAtIVE CLuStER

Summary

in the literature one can come across numerous definitions of clusters. Despite 
slight differences there is the compliance among experts that coopetition is a crucial 
attribute of clusters. 

the purpose of this article is a brief presentation of the concept of coopetition 
as a key characteristic of clusters and its exemplification by announcing the results 
of the research carried out by the author in relation to coopetition in Leszno Printing 
and Advertising cluster. the experiences of this creative cluster show that it is pos-
sible to combine such different ways of behavior of enterprises as co-operation and 
competition which is sometimes referred to as the symbiosis of water and fire.
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what needs emphasizing is the fact that not to overestimate is the role of all 
forms of building trust between firms in the development of this type of relationship. 
trust between companies motivates them to behave ethically. the challenge, which 
also emerges is the continuous care about business relationships with entities outside 
a formalized cluster so as to avoid the accusation of the violation of fair competition.

Translated by Barbara Jankowska
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słowa kluczowe: kreatywność, klaster kreatywny, rozwój.

Wprowadzenie

celem prezentowanego referatu jest charakterystyka koncepcji kre-
atywnej bezdomności klastra, która wyrosła i została wdrożona w jednym 
z klastrów kreatywnych w Polsce – w klastrze Poligraficzno-reklamowym 
w Lesznie. Pomysł ten został dostrzeżony i wyeksponowany jako dobra prak-
tyka w ramach badań nad klastrami w europie Północnej1, a klaster otrzymał 
wyróżnienie Bronze label of cluster management excellence.

Adekwatność i skuteczność tej koncepcji potwierdzają doświadczenia 
uczestników przywołanego klastra. Jej poprawna charakterystyka wymaga 
nakreślenia definicji kreatywności, branż kreatywnych i wreszcie klastrów 

1 41 cluster cases from northern europe, http://files.conferencemanager.dk/mediali-
brary/f13db635-416d-4cbc-a465-78f2ff8796c6/images/41_cluster_cases_from_northern_
europe.pdf (10.07.2012).
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kreatywnych. Do podjęcia tych działań porządkujących zachęca jeszcze cią-
gle dostrzegany, szczególnie przez świadomych praktyków gospodarczych, 
zamęt terminologiczny w tej materii. 

1. kreatywność i klastry kreatywne – w poszukiwaniu istoty pojęć

Pojęciem pierwotnym w stosunku do klastrów kreatywnych jest pojęcie 
kreatywności. kreatywność przenika różne dziedziny życia człowieka i istnie-
je praktycznie od zawsze. komisja europejska w opracowaniu poświęconym 
kulturze dokonuje rozróżnienia na kreatywność w ujęciu sztuki oraz ekono-
mii2. w pierwszym ujęciu kreatywność to umiejętność tworzenia czegoś 
nowego. w ujęciu ekonomicznym kreatywność jest wiązana z innowacyjno-
ścią. w. santagata podkreśla, że terminy te różnią się od siebie. w wypadku 
innowacji aspekty estetyczne nie mają znaczenia, podczas gdy odgrywają 
dużą rolę, gdy mowa o kreatywności3. w ujęciu ekonomicznym kreatywno-
ści bardzo mocno pobrzmiewają tezy P. schumpetera. wskazywał on, że siłą 
napędową gospodarek są procesy kreatywnej destrukcji, których przejawem 
są innowacje. ekonomiczna koncepcja kreatywności wiąże się z poszukiwa-
niem nowych ścieżek rozwoju, nowych idei, które potem dzięki przedsiębior-
com mogą zostać wdrożone w życie, a więc pomysł przeistacza się w działa-
nia, które mają przynosić korzyści podmiotom zaangażowanym w ten proces. 

kreatywność może być także postrzegana jako proces społeczny. Jest ona 
co prawda procesem zachodzącym w ludzkim umyśle, ale zawsze osadzonym 
w określonym kontekście społecznym. Proces interakcji z innymi ludźmi, 
z instytucjami, ze strukturami społecznymi, w którym zakodowana jest 
wiedza i zasoby, stanowi nakład niezbędny dla uruchomienia procesu kreatyw-
ności. kreatywność wiąże się z oryginalnością, która oznacza tworzenie 
czegoś z niczego albo tworzenie czegoś nowego z czegoś, co już istnieje, co 
wiąże się z znów z pewnym łączeniem w nowe formy już istniejących rzeczy. 

A. Markusen i r. Florida podkreślają, że kreatywność jest zakodowana 

2 european commission, 2006, economy of culture in europe, Directorate General for 
education and culture, european commission, Bruksela, [online], http://www.keanet.eu/eco-
culture/studynew.pdf (25.01.2011).

3 w. santagata, creativity fashion and market behavior, w: cultural industries and the 
Production of culture, red. D. Power, A.J. scott, routledge, London 2004, s. 75–90.
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w określonych zawodach i czynnościach profesjonalistów4. Drugi z przywoła-
nych badaczy wskazuje nawet na wykrystalizowanie się klasy kreatywnej w spo-
łeczeństwie i buduje teorię kreatywnego kapitału, która ma wyjaśniać przemiany 
społeczno-gospodarcze w stanach zjednoczonych w okresie od 1950 do 2000 r. 
twierdzi, że klasa kreatywna wykazuje tendencje do koncentracji w określonych 
regionach, dalej umacniając pozycję gospodarczą tychże regionów. 

Problemem, który coraz częściej zajmuje badaczy kreatywności, jest jej 
pomiar. w pracy r. Floridy można znaleźć indeks kreatywności, który bazuje 
na trzech komponentach: talencie, technologii i tolerancji5. Jest on określany 
mianem modelu 3 t (3 Ts model). warto jeszcze wspomnieć o dwóch indek-
sach – flemish index oraz european creativity index6. flemish index bierze 
pod uwagę takie czynniki, jak innowacje technologiczne, przedsiębiorczość, 
otwartość społeczeństwa, i jest wykorzystywany w porównaniach między-
regionalnych. europejski indeks kreatywności (european creativity index) 
bazuje na następujących wskaźnikach: kapitał ludzki, otwartość i różnorod-
ność, otoczenie kulturowe, technologia, regulacje i rezultaty kreatywności.

Przechodząc od kreatywności do klastrów kreatywnych, trzeba także 
nawiązać do pojęcia branż kreatywnych. klastry kreatywne to klastry skupio-
ne na branżach kreatywnych. Jednocześnie rodzi się pytanie, jak definiować 
branże kreatywne, przez niektórych nazywane przemysłami kreatywnymi. 
w literaturze przedmiotu znów można odnaleźć bogactwo podejść do tego 
zagadnienia. w jednym z najbardziej popularnych ujęć, które lansuje DcMs, 
branże kreatywne obejmują „wszelkie czynności i działania, które mają swoje 
źródło w kreatywności, zdolnościach i talentach, a które mają potencjał do 
tworzenia bogactwa i miejsc pracy poprzez generowanie i eksploatację własno-
ści intelektualnej”.7 natomiast w materiałach unctAD (united nations 

4 A. Markusen, urban development and the politics of a creative class: evidence 
from a study of artists, „environment and Planning A” 2006, Vol. 38, no. 10, s. 1921–194; 
r. Florida, The rise of the creative class: and how it’s Transforming work, leisure, community 
and everyday life, Basic Books, new york 2002.

5 r. Florida, The rise of the creative class…, s. 249.
6 szerszą dyskusję na temat indeksów kreatywności można znaleźć, w: The impact of 

culture on creativity, 2009, study prepared for the european commission, s. 41, http://ec.europa.
eu/culture/key-documents/doc/study_impact_cult_creativity_06_09.pdf (22.03.2011).

7 DcMs, The creative industries mapping Document 2001, Government of the uk, 
Department for culture, Media and sport, London [online], http://www.culture.gov.uk/global/
publications/archive_2001/ci_mapping_doc_2001.htm (14.01.2011).
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conference on Trade and Development) znajdziemy definicję branż kreatyw-
nych jako cykli produkcji i dystrybucji dóbr i usług, które bazują na kreatyw-
ności i kapitale intelektualnym8. są one tworzone przez podmioty, które swoje 
działania koncentrują na sztuce, ale nie ograniczają do niej, i opierają je na 
wiedzy, potencjalnie czerpią przychody z handlu i praw własności intelektu-
alnej. Produkty takich branż mają charakter tak materialny, jak i niematerial-
ny, usługi artystyczne zawierające kreatywną treść, wartość ekonomiczną 
i określone cele marketingowe. 

Jednym z kryteriów nakreślania granic w wymiarze poziomym jest 
charakter oferowanego produktu. uwzględniając takie kryterium delimitacji, 
można przyjąć, że w ujęciu wąskim branże kreatywne będą tożsame z bran-
żami kultury – dostarczającymi dobra i usługi, które przynoszą ze sobą pewną 
wartość kulturalną, artystyczną i w postaci rozrywki. natomiast w ujęciu 
szerokim branże kreatywne obejmują przedsiębiorstwa zaangażowane w dzia-
łalność twórczą i kreującą produkty nasycone wiedzą. Jeśli przyjmiemy podej-
ście szerokie, to do branż kreatywnych poza branżami kultury będą zalicza-
ne także branże oferujące nasycone wiedzą usługi dla biznesu (np. doradz-
two), a także aktywność sfery badawczo-rozwojowej i edukacji na poziomie 
wyższym. Jeśli spojrzymy na branże kreatywne szeroko, będą one obejmowa-
ły także branże zaawansowane technologicznie. trudno zaprzeczyć, że atry-
butem takich właśnie branż jest dostrzegana w ich strukturze dominacja 
podmiotów mikro i małych, a znacznie mniejsza liczba organizacji dużych, 
aktywnych na rynku międzynarodowym, choć w przypadku na przykład 
branży filmowej istnieją duże wytwórnie filmowe w Hollywood, w branży 
muzycznej dużą organizacją jest sony oraz eMi. Duże korporacje posiadają 
kontrolę nad kanałami dystrybucji w niektórych branżach kreatywnych, na 
przykład sony i eMi, reuters, BBc, Disney i AOL-time warner. Obecność 
dużych i często samowystarczalnych konkurentów jest charakterystyczna dla 
branż określanych mianem branż twórczych, niekoniecznie natomiast branż 
oferujących produkty nasycone wiedzą. chociaż większe podmioty działają 
często w otoczeniu małych firm, które realizują zlecenia dla dużych korpora-
cji, i wówczas nie są do końca samowystarczalne. Prawdą jest, że produkty 
przedsiębiorstw z branż kreatywnych mogą w znacznej mierze być transfero-

8 unctAD, creative economy. report 2008, new york, [online], www.unctad.org/en/
docs/ditc20082cer_en.pdf (22.03.2011), s. 13.
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wane w formie cyfrowej, co może sygnalizować brak istotności czynnika 
lokalizacji. Jednakże dla ich tworzenia niezbędny jest określony kontekst, 
kreatywne środowisko. za taki typ otoczenia uznaje się klastry, których atry-
butem jest bliskość geograficzna podmiotów, które je tworzą.

2. klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie jako jeden z klastrów 
kreatywnych

Podejmując próbę rozpoznania istnienia lub braku klastrów kreatywnych 
w Polsce, można skorzystać z interaktywnej mapy klastrów przygotowanej 
przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości (PArP), która podjęła się 
mapowania klastrów w Polsce. Mapa ta jest skojarzona z bazą danych na te-
mat poszczególnych klastrów. 

w tabeli 1 przedstawiono charakterystykę wybranych klastrów kreatyw-
nych ujętych w bazie PArP. Pokazano strukturę podmiotową klastrów (liczbę 
firm, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu – iOB), 
zasięg terytorialny, formę prawną oraz rok powstania. w tabeli 1 pokazano 
tylko te z inicjatyw klastrowych, które z dużym prawdopodobieństwem funk-
cjonują, szczególnie te, w przypadku których wskazano liczbę zaangażowa-
nych firm. najczęstszą formą prawną inicjatyw klastrowych i klastrów w bran-
żach kreatywnych są porozumienia. Obok porozumień popularną formą są 
stowarzyszenia. większość z nich jest skoncentrowana na szeroko pojętej 
branży teleinformatycznej. Poza tym można wskazać na klastry poligraficz-
ne9 i medialne. wyraźna jest dominacja przedsiębiorstw mikro i małych. 

wśród pokazanych w tabeli 1 inicjatyw klastrowych w klastrach kreatyw-
nych znajduje się klaster Poligraficzno-reklamowy w Lesznie. inicjatywa 
klastrowa powstała na bazie powiązań gospodarczych istniejących i funkcjo-
nujących w obszarze byłego województwa leszczyńskiego, tj. ośrodków miej-
skich i powiatów sąsiadujących z powiatem leszczyńskim. uczestników 
klastra i relacje między nimi w sposób graficzny przedstawiono na rysunku 
1. Odwołując się do koncepcji potrójnej helisy, nakreślono łańcuch wartości 
w subregionie leszczyńskim w sektorze poligrafii i reklamy (rysunek 1). sferę 

9 klastry poligraficzne zaliczono do klastrów kreatywnych, gdyż działalność firm poli-
graficznych jest zwykle powiązana z aktywnością w zakresie reklamy. 
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edukacyjną i badawczo-rozwojową reprezentuje zespół szkół elektroniczno-
-telekomunikacyjnych w Lesznie, instytut Poligrafii Politechniki warszawskiej 
(obecnie zakład Poligrafii), centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy 
Przemysłu Poligraficznego oraz uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu. ze 
strony władz samorządowych trzeba wymienić lokalne instytucje samorządo-
we i administracyjne, w tym urząd Miasta Leszna. Jednostki otoczenia 
biznesu to centrum innowacji i transferu technologii (ciitt; spółka z udzia-
łem Miasta Leszna). Po zawieszeniu działalności przez ciitt deklarację 
współpracy podtrzymało Leszczyńskie centrum Biznesu (LcB; również 
spółka Miasta Leszna), które przejęło zadania ciitt. LcB jest członkiem 
wspierającym organizacji klastrowej. istotną pomoc uzyskała organizacja 
klastrowa od stowarzyszenia centrum Promocji i rozwoju inicjatyw 
Obywatelskich „PisOP” (PisOP –Poradnictwo, informacje, szkolenia 
Organizacji Pozarządowych) na etapie formalizacji stowarzyszenia. 
stowarzyszenie klaster Poligraficzno-reklamowy w Lesznie jest członkiem 
regionalnej izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie. Organizacja klastrowa 
posiada także partnera w sferze instytucji okołobiznesowych spoza subregio-
nu. Jest to Fundacja kaliski inkubator Przedsiębiorczości. 

w pierwszym segmencie sektora przedsiębiorstw znaleźli się dostawcy 
usług i materiałów specjalistycznych. wymieniona wśród nich przygotowal-
nia poligraficzna stała się miejscem narodzin inicjatywy klastrowej. Jest jedna 
firma wyspecjalizowana w pozyskiwaniu oraz regeneracji maszyn i urządzeń 
z rynku wtórnego. ta sama firma świadczy serwis nie tylko sprzętu, który 
wprowadziła na rynek. inna firma serwisowa to ślusarnia wyspecjalizowana 
w ostrzeniu noży introligatorskich, serwisie maszyn offsetowych, typograficz-
nych i introligatorskich. Jest także blisko z nią współpracująca jednoosobowa 
firma świadcząca naprawy w zakresie elektroniki i elektryczności tych 
maszyn. znajdują się w tym gronie wykonawcy wykrojników i innych narzę-
dzi specjalistycznych do produkcji kartonów. są dostawcy materiałów eksplo-
atacyjnych, jak matryce drukowe, farby drukarskie, czyściwa i elementy 
eksploatacyjne maszyn oraz urządzeń. wreszcie znajdują się tu także dostaw-
cy papieru i kartonu do druku, a nawet wspomniany już wcześniej producent 
tektury falistej. sfera urządzeń cyfrowych także posiada swój serwis lokalny, 
chociaż nie ma tu dystrybutorów specjalistycznych maszyn do druku cyfro-
wego. są tu także dostawcy i serwisanci sprzętu komputerowego oraz specja-
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listycznego oprogramowania. Druga grupa firm to przedsiębiorstwa, które 
wprowadzają na rynek ostateczny produkt lub usługę poligraficzną i reklamo-
wą. w tej grupie konkurencja jest duża. Jest jednak także współpraca w zakre-
sie podwykonawstwa. Duże zróżnicowanie produktów tego sektora sprzyja 
specjalizacji. Przedsiębiorstwa, nie tylko zrzeszone w organizacji klastrowej, 
oferują również produkty innych firm pod własną marką. są w tej grupie 
drukarnie offsetowe, fleksograficzne i sitodrukowe, a także oferenci wielko-
formatowych druków cyfrowych. Do tej grupy zaliczają się wykonawcy 
reklamy wizualnej oraz materiałów reklamowych na nośniku elektronicznym, 
a także wykonawcy stron internetowych. znaleźć tu można także producen-
tów opakowań i galanterii papierniczej. we współczesnej poligrafii do wyjąt-
ków należy zaliczyć zakłady introligatorskie świadczące drobne usługi 
(naprawy starych książek, regeneracja i konserwacja starodruków) – jest taki 
zakład na terenie klastra. kompleksową ofertę całego sektora przedstawiają 
także agencje reklamowe wyspecjalizowane w projektowaniu, posiadające 
dobre rozpoznanie możliwości wykonawczych firm lokalnych. wymienione 
firmy oferują także gadżety reklamowe i trofea sportowe wykonywane we 
własnym zakresie lub pozyskiwane także od lokalnych wyspecjalizowanych 
mikroprzedsiębiorstw. 

tabela 1.

wybrane przykłady klastrów kreatywnych na podstawie danych PArP

Nazwa inicjatywy  
klastrowej

Forma 
prawna

Liczba 
firm

Jed. 
B+R IOB Inne

Zasięg  
oddziały-

wania  
rynkowego

Rok  
powstania

Woj. kujawsko-pomorskie

klaster ict copernicus poroz. 18 2 2  - ponadreg. brak  
danych

Woj. mazowieckie

Mazowiecki klaster it poroz 12 1 1 krajowy 2007
Mazowiecki klaster tech-

nologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (ict)

poroz. 11 1 - 1 regionalny 2007

Alternatywny klaster infor-
matyczny

brak da-
nych 15 1 1 - europejski brak  

danych
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Nazwa inicjatywy  
klastrowej

Forma 
prawna

Liczba 
firm

Jed. 
B+R IOB Inne

Zasięg  
oddziały-

wania  
rynkowego

Rok  
powstania

Mazowiecki klaster Druku 
i reklamy „kolorowa ko-

tlina”’
stow. 19 3 3 - europejski 2008

klaster e-innowacji poroz. 7 1 2 - ponadreg. 2011

Woj. małopolskie
klaster Multimediów i sys-

temów informacyjnych stow. 50 2 - - europejski 2006

klaster Poligraficzny ittP poroz. 11 2 2 - europejski 2008

Małopolski klaster techno-
logii informacyjnych poroz. 19 10 - 1 ponadreg. 2006

klaster Multimediów i sys-
temów informacyjnych stow. 50 2 - - europejski 2006

Woj. łódzkie

klaster Medialny stow. 43 5 7 3 globalny 2007

Podkarpacki klaster infor-
matyczny stow. 30 2 2 - ponadreg. 2006

Woj. pomorskie

ict Pomerania poroz. 80 - - - krajowy 2006

Pomorski klaster ict konsor-
cjum 83 6 7 - globalny 2009

Woj. wielkopolskie

wielkopolski klaster tele-
informatyczny stow. 80 2 - - europejski 2008

klaster Poligraficzno-re-
klamowy w Lesznie stow. 17 - - - ponadreg. 2007

synergit klaster  
informatyczny poroz. 41 4 7 - brak  

danych 2010

Woj. zachodniopomorskie

ict Pomorze zachodnie sp. 
z o.o. 36 - 1 - globalny 2008

Źródło: opracowano na podstawie danych PArP, www.pi.gov.pl/PArP/data/
klastry.

cd. tabeli 1. wybrane przykłady klastrów kreatywnych na podstawie danych PArP
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k o nsum enci  p r o d uk t ó w  i  usług  k last r a

K LIENCI LOK A LNI I RY NK I ZEW NĘTRZNE

f i r m y  p o l ig r af iczne i  r ek lam o w e

PRZY GOTOW A LNIA  POLIGRA FICZNA

Dosta w Cy  

SERW IS M A SZY N POLIGRA FICZNY CH

PRODUCENCI NA RZĘDZI SPECJA LISTY CZNY CH

DOSTA W CY  M A TERIA ŁÓW  EK SPLOA TA CY JNY CH

DOSTA W CY  M A TERIA ŁÓW  PRODUK CY JNY CH I SUROW CÓW

DOSTA W CY  USŁUG SPECJA LISTY CZNY CH IT

M A SZY N I URZĄ DZEŃ SPECJA LISTY CZNY CH

W Y K ONA W CY  USŁUG 
I PRODUK TÓW  POLIGRA FICZNY CH

PRODUCENCI OPA K OW A Ń

PRODUCENCI PRODUK TÓW  PA PIERNICZY CH

W Y K ONA W CY  USŁUG INTROLIGA TORSK ICH

A GENCJE REK LA M OW E, W Y DA W NICTW A ,
STA LI ODBIORCY, POŚREDNICY  I HURTOW NIE

W Y K ONA W CY  USŁUG 
I PRODUK TÓW  REK LA M OW Y CH

W Y K ONA W CY  M ULTIM EDIA LNY CH 
M A TERIA ŁÓW  

w y k ona w Cy  stron 
INTERNETOW Y CH

REK LA M OW Y CH
w y k ona w Cy  

ProDuCenCI 

GA DŻETÓW  REK LA M OW Y CH

TROFEÓW  SPORTOW Y CH

ed uk acja
o r az b ad ania i  r o zw ó j

A DM INISTRA CJA  
REGIONA LNA  I LOK A LNA

JEDNOSTK I OTOCZENIA  BIZNESU

ŚREDNIE I W Y ŻSZE 
SZK OŁY  TECHNICZNE I EK ONOM ICZNE

Insty tuty  Ba Da w Cze

d o st aw cy  usług  
i  m at er ia łó w  sp ecja l ist y czny ch

inst y t ucje  
p ub l iczne

o f er enci  usług  
i  p r o d uk t ó w  k o m p lem ent ar ny ch

o f er enci  usług  
i  p r o d uk t ó w  ek w iw alent ny ch

rysunek 1. Łańcuch wartości sektora poligrafii i reklamy w subregionie 
leszczyńskim

Źródło: opracowanie własne.

warta wyróżnienia jest grupa przedsiębiorstw produkujących opakowania. 
w bezpośrednim sąsiedztwie dużego przedsiębiorstwa branży opakowaniowej 
znajduje się wielu mniejszych producentów. są to firmy korzystające z produ-
kowanej przez ten zakład tektury falistej jako surowca do produkcji kartonów, 
niektóre założone przez jego byłych pracowników lub powiązane z tym przed-
siębiorstwem pozabiznesowo, na przykład więzami rodzinnymi. w organizacji 
klastrowej relatywnie słabo reprezentowany jest sektor opakowań. 

specjalizacja przedsiębiorstw została z jednej strony wymuszona szyb-
kim rozwojem technologicznym, a przede wszystkim wejściem do sektora 
poligrafii i reklamy technologii cyfrowych, z drugiej zaś znaczną koncen-
tracją przedsiębiorstw w omawianym obszarze. Dzięki tej specjalizacji i do-
brej kooperacji firm lokalnych sprzedawcy produktów końcowych dysponują 
ofertą znacznie wykraczającą poza własną specjalizację. relacje te są stymu-
lowane działaniami integracyjnymi organizacji klastrowej.
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3. koncepcja kreatywnej bezdomności – sieciowanie w klastrze 
Poligraficzno-Reklamowym w Lesznie

Opisany niżej sposób sieciowania zrodził się z początkowych praktyk 
funkcjonowania inicjatywy klastrowej. Jest na tyle charakterystyczny, że 
został nazwany kreatywną bezdomnością10. nazwa tej koncepcji ma uwypu-
klać, że sytuacje niedoboru pewnych zasobów mogą stymulować rozwój i być 
bodźcem proinnowacyjnym, co już kilkanaście lat temu, co prawda w nieco 
innym kontekście, bo skojarzonym z „rombem narodowej przewagi konku-
rencyjnej”, podkreślał M. Porter. 

Od początku krystalizowania się obecnego stowarzyszenia klaster  
Poligraficzno-reklamowy w Lesznie spotkania przedsiębiorców odbywały się 
w siedzibach firm. zawsze na końcu każdego spotkania ustalano termin 
i miejsce następnego. Przedsiębiorcy byli otwarci na zapraszanie do swojej 
siedziby pozostałych uczestników klastra, co jednak nie przeszkodziło 
w podjęciu starań o lokal dla stowarzyszenia. zwykle pierwszy kwadrans 
spotkania przeznaczony był na poznanie produktów, materiałów, maszyn 
i urządzeń, stosowanych technik druku itd. przez firmę, która udzielała 
gościny. Gospodarz decydował, co chce zaprezentować. spotkania gromadzi-
ły rywali z rynku lokalnego. Jednak okazywało się wielokrotnie, że pomimo 
tego, iż firmy obserwują się nawzajem jako konkurenci i bliżej poznają się 
podczas spotkań, to i tak wiedzą nawzajem o swoich przedsiębiorstwach 
bardzo niewiele – o tym, co dzieje się w pracowniach i magazynach, a nie 
w biurze obsługi klienta. Poniżej zostały przytoczone autentyczne charakte-
rystyczne fragmenty wypowiedzi z tych spotkań:

 – o! To ty robisz to u siebie, a ja ściągam ten produkt z drugiego końca 
Polski? za ile możesz mi to sprzedawać?

 – aha! widzę, że oboje korzystamy z tego samego dostawcy. Też ku-
pujesz to w (…)? a dużo ci jeszcze zostało? mnie się już kończy. Jak 
chcesz, to zamówimy razem i koszt dostawy podzielimy na pół. a może 
przy większym zakupie dostaniemy lepszą cenę?

10 Pomysł ten został dostrzeżony i wyeksponowany jako dobra praktyka w ramach badań 
nad klastrami w europie Północnej – 41 cluster cases from northern europe, http://files.confe-
rencemanager.dk/medialibrary/f13db635-416d-4cbc-a465-78f2ff8796c6/images/41_cluster_
cases_from_northern_europe.pdf; klaster Poligraficzno-reklamowy w Lesznie w paździer-
niku 2011 roku otrzymał Bronze Label of cluster Management excellence.
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 – ha! Będziesz robiła nadruk na tych kostkach? Też drukowałem na 
tym podkładzie. co ja się namęczyłem z trwałością nadruku. musisz 
najpierw…

 – kto z was mógłby mi przekroić ten format na połowę po dłuższym 
boku? w mojej gilotynie długość cięcia to tylko…

nie wymagają one komentarza. ich owocem są m.in. oszczędności, 
wspólne zakupy, szybsze dostawy albo rozwiązanie problemu technicznego 
czy organizacyjnego, podwykonawstwo, wspólne realizacje, wspólne oferty 
przetargowe i wiele innych. takich wyników nie dałoby się osiągnąć, gdy-
by spotkania odbywały się w nowoczesnej pięknej i prestiżowej siedzibie. 
Mając świadomość, jak wiele korzyści udało się wygenerować dzięki „bez-
domności”, zaniechano poszukiwania lokalu na siedzibę organizacji kla-
strowej. 

Powyższe wyjaśnienie uzasadnia przyjęcie tej tylko pozornie wewnętrz-
nie sprzecznej nazwy koncepcji kreatywnej bezdomności, na której inicjaty-
wa klastrowa oparła większość skutecznych działań związanych z tworze-
niem sieci powiązań gospodarczych pomiędzy stowarzyszonymi przedsię-
biorstwami. ta metoda była szczególnie przydatna w pierwszych dwóch, 
trzech latach funkcjonowania organizacji. wtedy spotkań odbywało się 
najwięcej, w pierwszym roku nawet dwa razy w miesiącu. Przy tej częstotli-
wości miejsca spotkań także zaczęły się powtarzać i prezentacje gospodarza 
odbywały się rzadziej. Jednak po sześciu latach funkcjonowania organizacji, 
gdy w gronie pojawiają się nowe przedsiębiorstwa lub gdy gospodarz wpro-
wadzi jakieś innowacje w firmie i chce o tym poinformować, to organizacja 
wraca do tej tradycji. 

nie wszystkie firmy w organizacji były już gospodarzami spotkań klastro-
wych. chcąc pokazać całą prawdę o funkcjonowaniu tej koncepcji, trzeba 
dodać, że niektórzy przedsiębiorcy ciągle jeszcze nieufnie podchodzą do 
współpracy klastrowej. Pomimo tego, że sami uczestniczyli już w spotkaniach 
w innych firmach, z różnych powodów nie chcą zorganizować spotkania 
u siebie. Jest to wyzwanie, z którym musi zmierzyć się koordynator oraz pozo-
stali uczestnicy klastra.
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Wnioski – skuteczność kreatywnej bezdomności

rosnące znaczenie kreatywności w rozwoju gospodarczym przejawia 
się także w pojawianiu się nowych rozwiązań, które wspomnianą kreatyw-
ność mogą pobudzać. wśród tychże można znaleźć klastry, w szczególności 
klastry skupione wokół branż kreatywnych. Jak pokazano w artykule, jed-
nym z nich jest klaster Poligraficzno-reklamowy w Lesznie. wypracowano 
w nim i wdrożono skuteczny model sieciowania przedsiębiorstw, który okre-
ślamy mianem kreatywnej bezdomności. Miernikiem skuteczności koncepcji 
kreatywnej bezdomności mogą być korzyści i osiągnięcia charakterystyczne 
dla przedsiębiorstw z klastra Poligraficzno-reklamowego w Lesznie. zestaw 
tych korzyści i osiągnięć daje się uporządkować w dwie grupy, które odno-
szą się do:

 – integracji środowiska klastrowego,
 – dyfuzji wiedzy.

niżej przytoczymy tylko kilka wybranych zagadnień odnoszących się do 
obu aspektów. integracja środowiska klastrowego rodzi tak potrzebne i klu-
czowe w rozwoju klastra zaufanie. Pożytki z zakresu integracji wynikają nie 
tylko z bliższego poznania samych przedsiębiorstw, ale może przede wszyst-
kim z zawiązania przyjacielskich relacji pomiędzy przedsiębiorcami. cytowa-
ne w poprzednim rozdziale emocjonalne reakcje przedsiębiorców na pozna-
nie wzajemnych ofert innych przedsiębiorstw nie dałyby żadnego rezultatu  
w budowaniu relacji typu B2B w gronie konkurujących ze sobą firm, gdy-
by nie pojawiło się wzajemne zaufanie. korzyści wynikające ze wspólnych  
zakupów czy podwykonawstwa istniały już wcześniej. to brak zaufania  
powodował, że przedsiębiorcy ukrywali przed rywalami rynkowymi swoje 
zasoby i nie poszukiwali w tym gronie kooperantów. to specyficzne budowa-
nie kapitału społecznego odbywa się także poprzez regularne już spotkania 
integracyjne, które pozornie nie mają nic wspólnego z biznesem. te imprezy, 
które odbywają się każdego roku latem, nie wynikają z bezdomności – to są 
zwykle spotkania plenerowe o charakterze rekreacyjnym, w których uczest-
niczą poza przedsiębiorcami także pracownicy firm, ich rodziny i przyjaciele.

Przełamanie mentalnej bariery niechęci do kontaktu z konkurencyjnym 
przedsiębiorcą oraz pozyskanie szerszej informacji o działalności jego firmy, 
a przede wszystkim uzyskanie jego gotowości do współpracy spowodowało, 
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że naturalnie powstały małe grupy zakupowe – 2–4 przedsiębiorców, którzy 
wspólnie zamawiają materiały i dzielą pomiędzy siebie koszt dostawy. Grupy 
są małe, ponieważ mowa jest o materiałach specjalistycznych. Obecnie orga-
nizuje się grupa na potrzeby wspólnego zakupu usług telefonii komórkowej, 
która wobec powszechności tego zakupu ma szansę objąć wszystkie podmio-
ty organizacji klastrowej. 

Jeszcze trudniej było „dać zarobić konkurencji”, czyli zdecydować się na 
podwykonawstwo. Przeważyły korzyści wynikające z bliskości podwykonaw-
cy i możliwości stałego z nim kontaktu oraz oszczędności, ale także dopiero 
po przełamaniu mentalnej bariery niechęci i braku zaufania. Oczywiście 
mowa jest o firmach, które są oferentami identycznych lub ekwiwalentnych 
usług na rynku lokalnym. kooperacja pomiędzy firmami świadczącymi 
usługi specjalistyczne, serwis maszyn czy przygotowalnia poligraficzna, 
z drukarniami czy agencjami reklamowymi istniała już wcześniej. ciekawym 
i wartościowym zjawiskiem jako konsekwencja zbliżenia firm w organizacji 
klastrowej jest kooperacja firm ściśle ze sobą konkurujących. 

Mikroprzedsiębiorstwa nie składają ofert wykonawczych do wszystkich 
przetargów, ponieważ nie zawsze posiadają wystarczające moce wykonawcze 
do realizacji przedsięwzięcia. Przeszkodą jest najczęściej zbyt mały kapitał 
obrotowy, mała liczba pracowników oraz brak sprzętu. wobec wygórowanych 
pod względem terminu wykonania warunków przetargów samodzielne skła-
danie ofert przetargowych jest niemożliwe. ten rynek stał się jednak dostępny 
dla grup przedsiębiorstw, które dzieląc między siebie zadania przetargowe, 
mogą złożyć ofertę dostosowaną do warunków przetargu.

inicjatywa klastrowa pozyskała partnera ze środowiska naukowego 
wyspecjalizowanego w technologiach stosowanych w branży klastra. tym 
partnerem jest centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Przemysłu 
Poligraficznego (cOBrPP). Po pierwszych dwóch projektach zrealizowanych 
przez przedsiębiorców wraz z cOBrPP w spotkaniu poświęconym promocji 
tego partnerstwa i wynikających z niego korzyści uczestniczyli przedsiębior-
cy beneficjenci, a także naukowcy z cOBrPP. Już w trakcie tego spotkania 
poczynione zostały plany i wybrane obszary współpracy. w ciągu roku pięciu 
kolejnych przedsiębiorców rozpoczęło projekty badawcze z tym partnerem. 

współpraca z partnerem ze sfery B+r nie jest zjawiskiem powszechnym. 
z badań przeprowadzonych na zlecenie PArP wynika, że mikroprzedsię-
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biorstwa nie podejmują współpracy z jednostkami badawczymi. Źródłem in-
formacji innowacyjnej są dla nich głównie partnerzy rynkowi – dostawcy 
i klienci.

wykorzystanie koncepcji kreatywnej bezdomności do budowania relacji 
gospodarczych w gronie firm należących do organizacji klastrowej jest efek-
tywne i przyniosło istotny rozwój sieci, którą tworzą przedsiębiorstwa zrze-
szone w klastrze Poligraficzno-reklamowym w Lesznie. z pewnością nie jest 
to jednak metoda uniwersalna. sprawdza się ona w sieci, którą tworzą głównie 
mikroprzedsiębiorstwa. w strukturach sieciowych, w których zróżnicowanie 
wielkości przedsiębiorstw jest większe, koncepcja kreatywnej bezdomności 
może okazać się znacznie mniej efektywna.
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tHE CONCEPt OF “CREAtIVE HOMELESSNESS” AND ItS ROLE  
IN FOStERINg tHE DEVELOPMENt OF A CREAtIVE CLuStER  
– tHE CASE OF LESZNO PRINtINg &ADVERtISINg CLuStER

Summary

the aim of this paper is to characterize the concept of creative homelessness of 
a cluster as reflected in the experience of a Polish creative cluster, the Leszno Print-
ing & Advertising cluster (LPAc). LPAc’s implementation of creative homelessness 
has received external recognition in a benchmarking survey of northern european 
clusters and has been awarded the Bronze cluster Label in Management excellence. 

in this paper we discuss several definitions of creativity in order to formulate the 
notions of creative industry and creative cluster. then we illustrate the concept of 
creative homelessness in the light of LPAc’s success story.

Translated by Barbara Jankowska
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Wprowadzenie

znajomość metodologii badania struktur klastrowych to wiedza przydat-
na nie tylko dla badaczy tej problematyki. Ma ona znaczenie praktyczne 
również dla wszystkich aktorów klastra czy też rozwijającej się inicjatywy 
klastrowej, a więc zarówno koordynatorów (animatorów), uczestników (sfera 
biznesu), jak i władz publicznych różnego szczebla. istotna jest ona również 
z punktu widzenia wypełnienia luki w fundamentach teoretyczno-  
-metodycznych pozwalających na formułowanie kryteriów oceny polityki 
klastrowej oraz programów wspierania rozwoju klastrów.

Praktyczny wymiar tej wiedzy przekłada się bezpośrednio na sposoby 
bieżącego i perspektywicznego zarządzania klastrami, jak również na takie 
kwestie, jak: określenie pozycji konkurencyjnej danego klastra w stosunku 
do innych klastrów czy pozycji konkurencyjnej klastrów w regionie i w ukła-
dach międzyregionalnych. Bez umiejętności właściwego pozycjonowania 
klastra (benchmarking klastrów) niemożliwe staje się chociażby budowanie 
dobrych strategii rozwoju.
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z powyższych względów, analizując problemy rozwoju struktur kla-
strowych, w spektrum uwagi powinny się znaleźć zagadnienia dotyczące  
metodyki ich ewaluacji. są to w polskiej pragmatyce zarządzania zagadnie-
nia jeszcze stosunkowo nowe i mało zbadane. istniejące co prawda niedaw-
no opublikowane raporty badawcze rzucają na ten temat nieco światła, lecz 
na ogół nie odnoszą problemu metodologii badania klastrów do układów  
regionalnych. w opublikowanych do tej pory badaniach stosowano różne  
podejścia dostosowane zarówno do poziomu agregacji badania – lokalne-
go, regionalnego, sektorowego czy narodowego, jak i do dostępnych danych  
statystycznych i jakościowych.

Badania empiryczne struktur klastrowych napotykają problem znacz-
nego zróżnicowania metodologii badawczych, co prowadzi do trudności 
przy porównywaniu funkcjonowania i konkurencyjności różnych klastrów.  
w podejściu badawczym do klastrów nie ma jednej – powszechnie akcepto-
wanej – metodologii badania. wykorzystywane są różne metodologie dosto-
sowane do:

 – poziomu geograficznego (lokalny, regionalny, sektorowy), w którym 
bada się klastry;

 – dostępnych danych (zarówno statystycznych, jak i jakościowych). 
w zależności od tych czynników stosuje się podejścia oparte bar-
dziej na danych statystycznych bądź na analizie danych jakościo-
wych;

 – możliwa jest również kombinacja obu tych podejść.
szczególne miejsce w metodologii badania struktur klastrowych zaj-

muje ewaluacja, polegająca (ujmując ogólnie) na systematycznej ocenie  
realizowanych działań i ich efektów. Jej znaczenie w badaniach klastrowych 
wynika z kilku powodów.

Po pierwsze, dobrze przeprowadzona ewaluacja pozwala zweryfikować, 
czy realizowane przedsięwzięcia przynoszą oczekiwanie rezultaty i korzy-
ści dla uczestników klastra. zidentyfikowanie działań, które okazały się nie-
efektywne lub nieopłacalne ekonomicznie, pozwala na ich zaprzestanie lub 
odpowiednią modyfikację, tak aby przynosiły korzyści i były opłacalne pod 
względem ekonomicznym. 

Po drugie, ocena i identyfikacja działań, które przynoszą korzyści, 
pozwala na pokazywanie realnych korzyści z funkcjonowania inicjatywy 
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klastrowej i może być wykorzystana zarówno w działaniach promocyjnych, 
jak i do przyciągnięcia potencjalnych uczestników inicjatywy klastrowej – 
przekonanie ich, że warto się zaangażować, gdyż działania te przynoszą realne 
korzyści.

Po trzecie, w przypadku gdy inicjatywy klastrowe korzystały ze wspar-
cia publicznego – a to w przypadku krajowych inicjatyw ma miejsce niemal 
we wszystkich przypadkach – przeprowadzona ewaluacja umożliwia ocenę 
efektywności wsparcia publicznego i może stanowić istotny argument od-
nośnie do tego, czy dany rodzaj wsparcia powinien zostać przedłużony, czy 
też nie. 

ewaluacja programów klastrowych znajduje się jednak dopiero w począt-
kowych fazach swojego rozwoju i panuje ogólna zgoda co do tego, iż w krajach 
unii europejskiej jest ona niedostatecznie rozwinięta. charakterystyczny jest 
również pewnego rodzaju zamęt pojęciowy. tak naprawdę pojęcie ewaluacji 
klastrów spełnia często funkcję zbiorczej kategorii, w której mieszczą się: 
ewaluacja programów klastrowych, ewaluacja polityk klastrowych, ewaluacja 
samych klastrów oraz czy ewaluacja programów, które tylko pośrednio zorien-
towane są na wspieranie inicjatyw klastrowych. w pewnych przypadkach do 
ewaluacji klastrów zaliczane są również tzw. mapping exercises, których 
celem jest identyfikacja (zazwyczaj regionalnego) potencjału, który w przy-
szłości może być wykorzystany do powstania klastra. 

celem artykułu jest przedstawienie metod oraz technik stosowanych 
w badaniach i ewaluacji struktur klastrowych ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na ich właściwy dobór. ewaluacja staje się bowiem obecnie standardem 
współczesnego zarządzania w sektorze publicznym, a praktyczną znajomość 
warsztatu metodologicznego w tych obszarach należy traktować jako wiedzę 
bardzo przydatną w zarządzaniu strukturami klastrowymi.

1. Istota i rola ewaluacji w metodyce badań

semantycznie ewaluacja interpretowana jest jako „oszacowanie wartości”. 
w takim przypadku termin „ewaluacja” zasadniczo odpowiadałby polskiemu 
słowu „ocena”. Jednak zarówno definicje ewaluacji obecne w literaturze 
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tematu, jak i praktyka podkreślają jej odmienność od „oceny”1. w literaturze 
tematu można znaleźć wiele definicji ewaluacji, podkreślających różne aspekty 
samego procesu ewaluacji, uwypuklających jej zróżnicowane cele czy też 
odmienne kryteria samego momentu oceny.

najszerzej ujmując, ewaluację definiować możemy jako „systematyczne 
badanie, prowadzone z użyciem zróżnicowanych metod, złożone ze zbierania 
danych, analizy, oceny oraz informowania o wynikach, a którego celem jest 
oszacowanie (w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów) jakości 
i wartości procesu oraz efektów wdrażania interwencji publicznych”2. w szer-
szym znaczeniu można zdefiniować ewaluację jako „proces określania, 
gromadzenia i prezentowania użytecznych informacji pozwalających na ocenę 
alternatyw, jakie ma przed sobą osoba podejmująca decyzję”3. 

ewaluacja jest rodzajem badań stosowanych. za takie uważa się badania, 
które definiują problemy konkretnej rzeczywistości bądź poszukują takich 
strategii, sposobów działania lub programów, które pomogłyby te problemy 
rozwiązać4. kluczowym elementem odróżniającym ewaluację od badań stricte 
naukowych jest połączenie empirii i diagnozy (elementu wyjaśniającego) 
z charakterem normatywnym (osądem o wartości danej interwencji).

sięgając do źródłosłowu, jak podaje słownik Oxford university Press, 
ewaluacja to „wydawanie opinii o liczbie, jakości czy wartości czegoś, które 
poprzedzone jest dokładnym namysłem”. innymi słowy, ewaluację można 
określić jako oszacowanie wartości. Błędem jest jednak utożsamianie ewalu-
acji z oceną, która stanowi tylko jeden z elementów ewaluacji. niestety, bardzo 

1 użycie angielskiego terminu jest bardziej wskazane z kilku powodów. „ewaluacja” jest 
procesem. „Ocena” jest tylko jednym z elementów tego procesu. według niektórych podejść 
osąd nie zawsze jest kluczowy w procesie ewaluacji, a może być nawet pominięty (akcent sta-
wia się wtedy na interakcje i animacje negocjacji pomiędzy uczestnikami programu). użycie 
terminu „ocena” koncentruje uwagę wyłącznie na jednym elemencie, przypisując mu cechy ca-
łego procesu, a także wyłącza cały szereg alternatywnych podejść. wreszcie, po trzecie, „ewa-
luacja” to nie tylko pojedyncze działanie, ale dziedzina wiedzy. Jak zauważa kierzkowski (t. 
kierzkowski, ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodar-
czym w kontekście przystąpienia Polski do unii europejskiej, PArP, warszawa 2002, s. 10), 
ze względów semantycznych trudno byłoby więc określać terminem „ocena” zespół koncepcji 
teoretycznych.

2 k. Olejniczak, M. kozak, B. Ledzion, ewaluacja interwencji publicznych – podręcznik 
akademicki, wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, warszawa 2008, s. 22.

3 L. korporowicz, ewaluacja w edukacji, Oficyna naukowa, warszawa 1997, s. 35.
4 tamże, s. 148.
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często słowa ocena i ewaluacja używane są zamiennie. ewaluacji nie można 
tym bardziej zrównywać z pojęciem audytu, który definiuje się jako spraw-
dzanie poprawności formalnych procedur. czym innym jest również monito-
ring – będący systematycznym i ciągłym procesem rejestracji danych ilościo-
wych dotyczących implementacji interwencji dokonywany w trakcie jej 
trwania. Monitoring w istocie dostarcza tylko surowych danych, które następ-
nie mogą zostać wykorzystane do ewaluacji. kwestię poprawności terminolo-
gicznej należy uznać za bardzo istotną z punktu widzenia dyskusji naukowej 
poświęconej ewaluacji. swoisty zamęt pojęciowy jaki występuje w tym obsza-
rze, jest poniekąd miernikiem stopnia rozwoju kultury ewaluacyjnej w Polsce.

Prekursorem pierwszych badań był r. tyler, który może być uznawany 
za ojca ewaluacji. z biegiem czasu badania ewaluacyjne zyskiwały na popu-
larności, a korzyści z nich płynące dostrzeżono w innych krajach – najpierw 
w kanadzie, a następnie na starym kontynencie – szczególnie w tych kra-
jach, które miały ścisłe związki ze stanami zjednoczonymi (wielka Bryta-
nia, kraje skandynawskie). swoistym katalizatorem, który przyczynił się do 
znaczącego rozwoju badań ewaluacyjnych w europie, były Fundusze struk-
turalne. Pierwsze regulacje dotyczące pierwszej generacji tych Funduszy na 
lata 1989–1993 zawierały zapisy przewidujące obowiązek ewaluacji finanso-
wanych z unijnych środków interwencji. 

Jakkolwiek jakość pierwszych przeprowadzonych ewaluacji pozostawiała 
wiele do życzenia, co było spowodowane między innymi niedostateczną wie-
dzą i brakiem doświadczenia w zakresie projektowania i prowadzenia tego 
typu badań, to okazały się one bezcenne z punktu widzenia późniejszego 
rozwoju studiów ewaluacyjnych. z każdym nowym okresem programowa-
nia zwiększały się środki przeznaczane na badania ewaluacyjne, jak i licz-
bę przeprowadzanych ewaluacji. wzrosła jednocześnie świadomość korzyści 
płynących z ewaluacji, jak również nastąpiła poprawa w zakresie wykorzy-
stania jej wyników.

związek ewaluacji z finansowaniem działań ze środków unii europej-
skiej jest aż nadto oczywisty. zdecydowana większość ewaluacji w Polsce 
przeprowadzana jest, jak dotąd, za unijne pieniądze. należy jednak mieć na 
uwadze, że ewaluacji może zostać poddana praktycznie każda interwencja, 
a kwestia jej finansowania nie ma z punktu widzenia ewaluacji żadnego zna-
czenia.
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Precyzując rolę (funkcje) ewaluacji, należy powiedzieć przede wszystkim, 
że jest ona standardem współczesnego zarządzania w sektorze publicznym. 
stanowi integralny element zarządzania poprzez cele i działania (management 
by objectives, activity-Based management)5 oraz promowanego w ue do 
końca lat 90 tak zwanego przejrzystego i efektywnego zarządzania (sound and 
efficient management). według tych ujęć podstawowym celem każdej ewalu-
acji (niezależnie od jej typu czasowego) jest podnoszenie jakości, skuteczno-
ści i spójności interwencji publicznych. 

ta rola ewaluacji wynika z założenia, iż działania sektora publicznego, 
choć często prowadzone w warunkach rynkowych, nie mogą być oceniane 
wyłącznie z perspektywy osiągniętego zysku6. kryteria osądu wartości 
programów publicznych są zróżnicowane i zależne od wielu czynników; 
w tym od dominujących przekonań czy aktualnych potrzeb danej społeczno-
ści. ewaluacja ma za zadanie dostarczać: kryteriów, metod oraz środków do 
oceny racjonalności działań publicznych, spełniając w sektorze publicznym 
rolę analogiczną do mechanizmu rynkowego w sektorze prywatnym7.

zadania te mogą być realizowane poprzez szereg funkcji. w literaturze 
tematu przedstawiane są różne kategoryzacje, ale zasadniczo można wyróż-
nić pięć głównych funkcji ewaluacji:

 – poprawianie planowania (improving planning),
 – poprawa wdrażania i kontrola jakości (improving performance & qu-

ality),
 – wzmocnienie odpowiedzialności (improving accountability),
 – wspieranie procesów uczenia się, 
 – wzmacnianie partnerstwa i poczucia współwłasności (improving 

partnership & ownership).

5 P. Dahler-Larsen, evaluation in public management, w: The oxford handbook of Public 
management, ed. e. Ferlie, L.e. Lynn, c. Pollitt, Oxford university Press, Oxford 2005, s. 615–
639; c.J. Heinrich, measuring public sector performance, w: handbook of Public administration, 
ed. G. Peters, J. Pierre, sage Publications, London 2003, s. 25–37; H. wollmann, evaluation 
in Public sector reform: concepts and Practice in international Perspective, edward elgar, 
cheltenham 2003.

6 J. stewart, s. ranson, management in the public domain, w: Public sector management: 
Theory, critique and Practice, ed. D. Mckevitt, A. Lawton, Open university, sage Publications, 
London 1994, s. 54–70.

7 w.r. shadish, t.D. cook, L.c. Leviton, foundations of Program evaluation: Theories 
of Practice, sage Publications, newbury Park–London 1991, s. 19.
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Poszczególne funkcje ewaluacji w praktyce są nierozdzielne. Pojedyncze 
badanie ewaluacyjne może, a nawet powinno spełniać kilka funkcji. to, na 
jakie funkcje zostaje położony akcent, zależy w dużej mierze od typu czaso-
wego ewaluacji, od skali badanej interwencji (program, projekt) oraz od zasto-
sowanego podejścia badawczego.

sam moment wykonania badania ewaluacyjnego wyraźnie ogranicza 
niektóre z powyższych funkcji i uwydatnia inne. w rezultacie „pewne ewalu-
acje mają charakter normatywny (normative evaluation) – poprawiają zarówno 
racjonalność działań, jak i bieżące zarządzanie programem, służą głównie 
instytucjom wdrażającym określone interwencje; inne natomiast mają charak-
ter podsumowujący (summative evaluation) – opisowy i wyjaśniający, doko-
nują bowiem całościowej oceny, służą aktorom zewnętrznym”8. 

w obecnych rozporządzeniach ue dotyczących funduszy strukturalnych te 
dwie powyższe funkcje nazywane są odpowiednio: operacyjną i strategiczną. 
warto także zwrócić uwagę, że istnieje pewne „napięcie” między niektórymi 
funkcjami. i tak w przypadku łączenia funkcji poprawy wdrażania i budowania 
partnerstwa z funkcją wzmacniania odpowiedzialności należy dokonać wyraź-
nego wyboru (trade-off )9. Odpowiedzialność ma bowiem w sobie silny element 
kontroli (rozliczenie z efektów, błędów, opóźnień). konkluzja (warta sprawdze-
nia empirycznego) jest taka, że zbyt wiele odpowiedzialności, zwłaszcza egze-
kwowanej na wczesnym etapie rozwoju interwencji, może blokować jej wdra-
żanie. z tego płynie wniosek praktyczny, że funkcja odpowiedzialności powinna 
być budowana przede wszystkim w ewaluacji w trybie ex-post. A ewaluacje 
dokonywane na bieżąco (on-going) winny się koncentrować na poprawie zarzą-
dzania, partnerstwa i wiedzy operacyjnej.

ewaluacja z samego założenia ma generować wiedzę (nie informacje), 
która umożliwi decydentom podjęcie optymalnych decyzji, to znaczy takich, 
które pozwolą wykorzystać dostępne zasoby w najbardziej efektywny sposób. 
zmienia tym samym wybór w przemyślaną decyzję. trzeba jednak podkre-
ślić, że samo badanie ewaluacyjne nie jest zwieńczeniem złożonego procesu 
decyzyjnego, a ewaluacja nie zastępuje podjęcia decyzji. Przeciwnie, podkre-

8 M. scriven, evaluation Thesaurus, sage Publications, newbury Park–London 1991, 
s. 168–169, 340.

9 t.w. eser, e. nussmueller, mid-term evaluations of community initiatives under 
european union structural funds: a process between accounting and common learning, 
„regional studies” 2006, no. 40 (2), s. 249–258.
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śla się, że wyniki ewaluacji należy traktować przede wszystkim jako począ-
tek, nie zaś podsumowanie dyskusji. Ponadto rolą ewaluacji nie jest formuło-
wanie ostatecznych prawd, lecz wyjaśnianie, stawianie pytań, proponowanie 
nowych punktów widzenia.

ewaluacja stanowi więc najpierw narzędzie uczenia się, a dopiero później 
narzędzie szeroko rozumianej polityki. zapotrzebowanie na ewaluację wynika 
również z coraz większej uwagi, jaką obywatele przywiązują do kwestii 
wydatkowania publicznych pieniędzy. zagadnienie to nabrało szczególnego 
wymiaru w ostatnich miesiącach, gdy gospodarkę światową ogarnął kryzys 
finansowy. ewaluacja, poprzez uwolnienie decyzji od arbitralności, może 
w tym kontekście umożliwić bardziej efektywną alokację zasobów, a tym 
samym legitymizować podejmowane decyzje i przyczyniać się w ten sposób 
do zwiększania zaufania społeczeństwa do władz.

2. Metody i techniki w badaniu struktur klastrowych 

w szeroką tematykę ewaluacji ściśle wpisuje się ewaluacja struktur 
klastrowych. szczególna intensyfikacja na przestrzeni ostatnich lat wspólno-
towych wysiłków podejmowanych na rzecz promowania i rozwoju klastrów, 
które postrzegane są jako jeden z mechanizmów napędowych procesów inno-
wacyjnych, stworzyła zapotrzebowanie na ocenę zarówno projektów plano-
wanych działań, jak i w dalszej perspektywie – efektów wdrożonych już 
programów. Jak zauważono, ewaluacja programów klastrowych znajduje się 
dopiero w początkowych fazach swojego rozwoju i panuje ogólna zgoda co do 
tego, że jest ona w krajach unii europejskiej rozwinięta niedostatecznie.

Podczas przeprowadzania badań ewaluacyjnych można zastosować wiele 
metod badawczych. wykorzystanie więcej niż jednej metody badawczej jest 
korzystne z punktu widzenia weryfikacji i pogłębienia zebranych danych. 
zastosowanie takiego podejścia/postępowania umożliwia uzupełnianie infor-
macji zdobytych jedną metodą – innymi metodami zbierania danych; stwarza 
też możliwość odniesień i porównań. Powstaje w ten sposób szerszy materiał 
badawczy do analizy, oceny i wnioskowania.

specyfika ewaluacji klastrów napotyka bardzo złożone problemy. Pierwszy 
z nich dotyczy braku jednej, powszechnie akceptowanej metodologii badania 
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klastrów. wypracowanie takiej metodologii, opierającej się na uznanych 
i podzielanych założeniach, umożliwiłoby jednoznacznie sprecyzowane 
podejście do problemu. ten problem wydaje się jednym z podstawowych 
wyzwań, jakie stoją przed ewaluatorami struktur klastrowych. Jego rozwią-
zanie mogłoby zapewnić wewnątrz i międzyregionalną (a także międzynaro-
dową) porównywalność wyników przeprowadzonych ewaluacji. Postulat ten 
oczywiście nie powinien być interpretowany jako wymóg ewaluowania 
każdego programu czy polityki klastrowej w ten sam sposób. Metodologie 
powinny być dostosowane przede wszystkim do poziomu geograficznego, 
w jakim klaster funkcjonuje; niekiedy twierdzi się, że również do dostępno-
ści danych, ale ta kwestia budzi kontrowersje.

w zależności od rodzaju badanych czynników w ramach ewaluacji sto-
sować można podejścia oparte na danych statystycznych bądź na analizie 
danych jakościowych. Przykładowo, ewaluacja wpływu polityki klastrowej 
na regionalną czy narodową innowacyjność będzie wymagała zastosowania 
głównie technik ilościowych. z kolei podczas ewaluacji samych klastrów do-
minować będą techniki jakościowe.

ze względu na poziom agregacji badania stosowane empiryczne metody 
identyfikacji i analizy klastrów można podzielić na dwie podstawowe grupy10:

 –  metody badania na poziomie podmiotów tworzących klaster (tzw. 
mikrobadania klastrów – ujęcie mikroorganizacyjne),

 – metody badania na poziomie wzajemnych powiązań między gałęzia-
mi gospodarki „składającymi się” na klaster (tzw. mezobadania kla-
strów – ujęcie mezoorganizacyjne).

w praktyce dla potrzeb analizy struktur klastrowych stosuje się najczę-
ściej różne kombinacje obu tych podejść, łącząc mezobadania z mikrobadania-
mi. Powstają w ten sposób metody badania klastrów dostosowane do specy-
ficznych uwarunkowań kraju czy regionu oraz do celu konkretnego badania11.

10 t. roeland, P. Hertog, cluster analysis and cluster-based Policy making in oecD 
countries: an introduction to the theme, w: OecD, Boosting innovation: the cluster Approach, 
Paris, OecD 1999, s. 14–16.

11 e. Bergman, e. Feser, industrial and regional clusters: concepts and comparative 
applications, regional research institute, Morgantown 1999, s. 38–55.
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3.1. Badania klastrów w ujęciu mikroorganizacyjnym

Przeprowadzenie badań struktur klastrowych w tym ujęciu wymaga po-
siadania wstępnej wiedzy na temat branży przedsiębiorstw, które funkcjonują 
w danej lokalizacji. Można się tutaj oprzeć na ogólnych kryteriach identyfikacji 
i analizy klastra przedstawionych przez M. Portera12. rozpoznawanie klastra 
rozpoczyna się od identyfikacji dużego przedsiębiorstwa lub skupiska przed-
siębiorstw tej samej branży, a następnie przeszukuje się „w przód i wstecz” 
ich łańcuchy wartości. następnym krokiem jest spojrzenie „w poziomie”, aby  
zidentyfikować przedsiębiorstwa branż pokrewnych i wspomagających.

Po zidentyfikowaniu przedsiębiorstw tworzących klaster kolejnym kro-
kiem jest zidentyfikowanie organizacji „stojących na straży” wspólnych in-
stytucji, które zapewniają przedsiębiorstwom wyspecjalizowane umiejętności, 
informacje, technologie, kapitał albo infrastrukturę materialną, oraz wszel-
kich organizacji zbiorowych reprezentujących podmioty klastra. końcowym 
krokiem jest wyszukanie rządowych, regionalnych lub innych organów, które 
mogą wywierać wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw klastra.

z szeregu metod wykorzystywanych w badaniach w ujęciu mikroorgani-
zacyjnym stosować można zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Ści-
słe rozgraniczenie obu tych grup metod nie jest w zasadzie możliwe, bowiem 
stosując poszczególne metody (na przykład metodę opartą na studiach przy-
padku), nie sposób jest oddzielić od siebie elementy ilościowe i jakościowe. 
Poniżej zaprezentowano przegląd metod, które mogą być wykorzystywane 
w ramach omawianego ujęcia, wraz z ich krótką charakterystyką.

Metoda współczynnika lokalizacji LQ (location quotient) – jest jedną 
z najczęściej stosowanych metod w identyfikacji klastrów przemysłowych. 
technika ta polega na porównaniu gospodarki lokalnej z gospodarką odnie-
sienia, na przykład gospodarką kraju, metropolii. Prowadzenie obliczeń 
współczynnika lokalizacji jest techniką często wykorzystywaną do identyfi-
kacji regionalnych skupień i stanowi dobrą podstawę do badania klastrów. 
w celu przeprowadzenia analizy wskaźnikowej posługiwać się można 
różnymi odmianami współczynnika lokalizacji, który stanowi dobre prak-
tyczne narzędzie stosowane w badaniach koncentracji działalności na danym 
obszarze w odniesieniu do obszarów referencyjnych.

12 M. Porter, Porter o konkurencji (przekład A. ehrlich), Pwe, warszawa 2001, s. 248–249.
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współczynnik lQ jest metodą mającą na celu określenie, jaka jest koncen-
tracja przedsiębiorstw z danego sektora (branży działalności) w lokalnej 
gospodarce w stosunku do całej gospodarki kraju (lub danego regionu)13. 
Dzięki analizie poziomu owego wskaźnika, można określić największe regio-
nalne skupiska firm z tej samej lub pokrewnej branży, co z kolei może być 
podstawą do dalszych badań pozwalających stwierdzić, czy dany region (lub 
jego część) sprzyja rozwojowi potencjalnych klastrów. najczęściej stosowaną 
zmienną jest zatrudnienie w danym sektorze. stosuje się ją wielokrotnie 
z uwagi na łatwość pozyskania danych do obliczeń, które są powszechnie 
dostępne w statystyce publicznej. innymi zmiennymi wykorzystywanymi 
w liczeniu współczynnika mogą być: dochody lub wartość dodana w danym 
obszarze14.

Jak zauważono, poziom współczynnika lQ pozwala na rozpoznanie, jaka 
jest koncentracja określonych przemysłów (branż wytwórczych) i w związku 
z tym może być wyznacznikiem do wstępnej analizy klastrów potencjalnych. 
zastosowanie tej metody sprowadza się do znalezienia branż w sektorze prze-
mysłu czy usług, które są skupione w określonym regionie (obszarze). 
Działania takie pozwalają na jasne określenie przestrzeni terytorialnych będą-
cych odpowiednimi do tworzenia struktur klastrowych. niewątpliwą zaletą 
stosowania współczynnika lokalizacji jest to, iż dzięki tej metodzie można 
badać, jaka jest przewaga komparatywna przedsiębiorstw znajdujących się 
w klastrze. Mówiąc o przewadze komparatywnej, chodzi o nic innego jak 
o sytuację, w której organizacje skupione w danym klastrze są w stanie zaofe-
rować produkowane przez siebie towary na rynkach krajowych, ale również 
i zagranicznych, biorąc pod uwagę silną konkurencję. 

z innych technik, które mogą być wykorzystywane w celu identyfikacji 
przestrzennej koncentracji danej gałęzi gospodarki czy branży, można rów-
nież wymienić zaprezentowane poniżej.

Metoda badania skupień (high points), zwana także metodą opartą na 
współczynniku koncentracji. Pozwala ona w sposób szybki i łatwy zidentyfi-
kować istnienie koncentracji przedsiębiorstw w określonych sektorach. Meto-

13 e.M. Bergman,. e.J. Feser, industrial and regional clusters: concepts and comparative 
applications, regional research institute, west Virginia university 1999, s. 47.

14 B. Plawgo, klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, Pwsi w Łomży, instytut 
Przedsiębiorczości, Łomża 2008, s. 18.
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da ta może być jedynie tylko podstawą do dalszego wnioskowania, ponieważ 
nie mówi nic o funkcjonowaniu i strukturze potencjalnego klastra. Jej uży-
teczność praktyczna jest stosunkowo niewielka.

Metoda współczynnika lokalizacji Gini (locational gini coefficient)15. 
współczynnik Gini mierzy rozkład zatrudnienia w danej gałęzi gospo-

darki w stosunku do całkowitego rozkładu zatrudnienia w gospodarce.
Metoda „tarczy” (dartboard )16, która umożliwia mierzenie poziomu koncen-

tracji danej gałęzi gospodarki w stosunku do prawdopodobieństwa wystąpienia 
takiej koncentracji. Metoda ta sprowadza się do obserwacji zmian współczyn-
nika koncentracji zatrudnienia w danej gałęzi gospodarki w stosunku do zatrud-
nienia w przedsiębiorstwie o średniej wielkości w tej gałęzi gospodarki.

Metoda monograficzna oparta na studiach przypadku. Jest jedną z podsta-
wowych technik wykorzystywanych do badania klastrów w ujęciu mikro17. 
Dane (w przeważającej mierze o charakterze jakościowym) mogą być w tej 
metodzie pozyskiwane za pomocą różnego typu wywiadów i ankiet oraz metodą 
ekspercką. uzyskiwane w ten sposób informacje są bardzo cennym źródłem do 
wnioskowania, zawierają bowiem z reguły wiele elementów o charakterze przy-
czynowo-skutkowym, czasem trudnych do uzyskania innymi technikami. 

w sytuacji badań klastrowych źródła informacji mogą obejmować między 
innymi: informacje i dane liczbowe zawarte w publikacjach naukowych 
(krajowych i zagranicznych), czasopismach branżowych, dostępnych wzmian-
kach na temat zrealizowanych projektów o tematyce klastrowej, notatkach 
prasowych, informacjach publikowanych na stronach internetowych, wywia-
dach telewizyjnych, radiowych, prasowych i innych. w praktyce – co zresztą 
stanowi cechę charakterystyczną metody desk research – może to oznaczać 
wychwycenie pewnych rozbieżności pomiędzy ustaleniami dokonanymi na 
przykład w ramach raportów badawczych związanych z organizacją sieci 
klastrowych a rzeczywistym przebiegiem analizowanych procesów.

15 M. Devereux, r. Griffith, H. simpson, The geographic Distribution of Production activity in 
the uk, the institute for Fiscal studies working Paper 1999, no. w99/26, s. 52–57.

16 G. ellison, e. Glaeser, geographic concentration in u.s. manufacturing industries: 
a Dartboard approach, „the Journal of Political economy” 1999, Vol. 105, no. 5, s. 889–927.

17 J. Góra, Dynamika klastra – zarys teorii i metodyka badań, wydawnictwo i-Bis, 
wrocław 2008, s. 95.
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wszelkiego rodzaju dokumenty, w tym raporty z monitoringu (miesięcz-
ne, kwartalne, półroczne), stanowią podstawowy i najłatwiej dostępny mate-
riał do analizy. Przegląd dokumentów może dostarczyć ewaluatorowi klastrów 
bardzo precyzyjnych informacji dotyczących okoliczności przedsięwzięcia, 
jego otoczenia oraz osiągniętych wyników, jednak w mniejszym stopniu 
wskazuje na jego rezultaty i oddziaływanie. Dodatkowo obraz rzeczywisto-
ści, który prezentowany jest w dokumentach, jest najczęściej „jednowymiaro-
wy”, prezentuje jakiś konkretny punkt widzenia bądź dane tam się znajdują-
ce są już nieaktualne. Dlatego pomimo dużej wartości zawartych w nich infor-
macji należy zawsze do tego typu materiałów podchodzić z pewną rezerwą 
i starać się zweryfikować prezentowane tam dane informacjami pochodzący-
mi z innych źródeł.

niewątpliwie właściwe zastosowanie prezentowanych metod oraz technik 
pozwala zebrać informacje związane z badaną strukturą klastrową, pokazu-
jące całościowy obraz analizowanego przypadku.

3.2. Badania klastrów w ujęciu mezoorganizacyjnym

Badanie struktur klastrowych w tym podejściu powinno skupiać się – 
oprócz identyfikacji poziomu koncentracji gałęzi gospodarki (branż), omó-
wionych w punkcie poprzednim – na przeprowadzeniu analizy klastrów za 
pomocą zróżnicowanych technik badawczych dostosowanych ze względu na:

 – dostępność danych,
 – stopień złożoności opracowania danych,
 – poziom kosztów badania.

techniki badawcze można tu podzielić na dwie kategorie:
a) techniki zmierzające do ilościowej identyfikacji powiązań (na przy-

kład metoda analizy przepływów międzygałęziowych) lub interakcji składa-
jących się na procesy innowacyjne (na przykład metoda analizy macierzy in-
nowacyjnych);

b) techniki wykorzystywane do ilościowo-jakościowej identyfikacji tak 
zwanych stylów innowacji (na przykład metoda analizy odpowiedzialności)18.

18 Por. J. Góra, Dynamika klastra – zarys teorii i metodyka…, s. 9.
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Metoda analizy przepływów międzygałęziowych (w literaturze pod na-
zwą intput-output).

Opiera się na analizie powiązań pomiędzy sektorami. w tradycyjnym 
podejściu wykorzystuje się tutaj macierze przepływów międzygałęziowych. 
Daje ona możliwość określania w sposób miarodajny gron i ich zasięgu. Jej 
celem jest rozważanie, jakie są powiązania pomiędzy sektorami.

istotnym mankamentem tej metody jest brak dostępności danych staty-
stycznych w niektórych krajach czy regionach. Dodatkową niedogodność 
stanowić mogą niedoskonałości w klasyfikacji sektorowej przemysłu oraz 
pomijanie instytucji wspierających powstawanie struktur klastrowych. 
Jednocześnie należy pamiętać, że ta metoda badań należy do niezwykle kosz-
townych, zwłaszcza kiedy do analizy powiązań stosowane są macierze inno-
wacyjne, oparte na macierzach interakcji, mających miejsce w procesach 
innowacyjnych. Pozwala to oczywiście na dokładniejsze przeanalizowanie 
zjawisk zachodzących pomiędzy konkretnymi sektorami w konkretnych 
warunkach konkurencji, jednakże ze względu na specyfikę i znaczny koszt 
takich badań jedynie nieliczne i najbogatsze państwa unijne mogą pozwolić 
sobie na stosowanie tej metody przy badaniu zjawisk związanych z funkcjo-
nowaniem klastrów.

Metoda umożliwia zidentyfikowanie klastrów i ich zasięgu w stosunko-
wo najpełniejszy i obiektywny sposób, wygenerowanie stosunkowo najlep-
szych danych o współzależnościach zachodzących w procesach innowacyj-
nych oraz interakcjach pomiędzy różnymi grupami przemysłów19. 

Metoda analizy macierzy innowacyjnych
Jest techniką opartą na pomiarze interakcji zachodzących pomiędzy pod-

miotami klastra w procesie innowacyjnym20. w odróżnieniu od metody input-
-output metoda macierzy innowacyjnych uwzględnia wszystkie rodzaje inte-
rakcji zachodzących między podmiotami klastra, a nie tylko przepływy mię-
dzygałęziowe. wiersze i kolumny macierzy innowacji wyznaczane są odpo-
wiednio przez „dostawców innowacji” i „odbiorców innowacji” połączonych 

19 Metoda input-output była stosowana szeroko m.in. w badaniach klastrów przez OecD 
– w ramach drugiej fazy projektu „national innovation systems”. Źródło: OecD, Dynamising 
national innovation systems, OecD, Paris 2002, s. 32–36.

20 c. DeBresson, H. Xiaoping, identifying clusters of innovative activity: a new approach 
and a Toolbox, w: OecD Boosting innovation: the cluster Approach, Paris, OecD 1999, 
s. 58–60.
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nie przepływami produkcji, lecz transferami innowacji. wykorzystanie tech-
niki macierzy innowacyjnych pozwala na dokonanie ilościowej diagnozy kla-
stra jako pewnego systemu innowacyjnego.

Metoda analizy odpowiedniości (corresspondence analysis) 
Jest ilościowo-jakościową techniką wykorzystywaną do identyfikacji 

koncentracji gałęzi przemysłu, które charakteryzują się podobnym stylem 
innowacji. Przez podobny styl innowacji rozumieć należy wykorzystywanie 
podobnych kanałów transferu innowacji. Analizie podlega kierunek i inten-
sywność wykorzystywania różnych kanałów transferu innowacji w klastrze. 
Podstawową zaletą metody odpowiedniości jest uwzględnienie wszelkiego 
rodzaju interakcji zachodzących między różnymi gałęziami gospodarki. 
Metoda analizy odpowiedniości pozwala na otrzymanie obrazu interakcji 
zachodzących w procesie innowacyjnym. wadą tej metody jest trudność 
w konstrukcji stosownych mierników i trudność pozyskania danych oraz 
związane z tym wysokie koszty.

3.3. Badania klastrów w ujęciu mieszanym

Jak zauważono wcześniej, dla potrzeb analizy struktur klastrowych stosuje 
się najczęściej różne kombinacje różnych podejść metodycznych, łącząc mezo-
badania z mikrobadaniami. Powstają w ten sposób metody badania klastrów 
dostosowane do specyficznych uwarunkowań kraju czy regionu oraz do celu 
konkretnego badania. Przykładem takiej metody jest niżej scharakteryzowa-
na technika oparta na analizie przepływów wiedzy.

Metoda oparta na analizie przepływów wiedzy między podmiotami 
klastra21 

Punktem wyjścia dla zastosowania tej metody jest przyjęcie założenia 
metodologicznego, że powiązania między podmiotami klastra są dwojakiego 
rodzaju. Pierwszy rodzaj powiązań odpowiada łańcuchom wartości sformali-

21 i. Drejer, F.s. kristensen, k. Laursen, studies of clusters as a Basis for industrial 
and Technology Policy in the Danish economy, w: OecD, Boosting innovation: the cluster 
Approach, Denmark 1999, s. 293–311; A. spielkamp, k. Vopel, mapping innovative clusters 
in national innovation systems, w: OecD, Boosting innovation…, s. 91–126; J. Halley, 
P. Hertog, clusters, innovation and rTos. a synthesis of the findings from the rise cluster 
studies, university of strathclyde, Glasgow-utrecht 2000, s. 47–52.
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zowanym za pomocą kontraktów handlowych. Do tego rodzaju powiązań na-
leżą również przepływy wiedzy sformalizowane za pomocą kontraktów han-
dlowych (to jest technologii, informacji).

Drugi rodzaj powiązań między podmiotami klastra odpowiada przepły-
wom wiedzy zachodzącym dzięki komunikacji pomiędzy podmiotami klastra. 
Proces komunikacji zachodzi w oparciu o skodyfikowane i nieskodyfikowane 
normy prawne i etyczne wspólne dla poszczególnych podmiotów. intensywność 
przepływów wiedzy obserwowana jest jako intensywność relacji opartych na 
kontraktach społecznych.

w pierwszym kroku metody analizy przepływów wiedzy identyfikuje się 
terytorialnie skoncentrowane łańcuchy wartości łączące przedsiębiorstwa. 
w zależności od poziomu agregacji dostępnych macierzy przepływów między-
gałęziowych dla identyfikacji łańcuchów wartości wykorzystuje się albo metodę 
input-output, albo metodę monograficzną opartą na studiach przypadku, 
wspartą metodą współczynnika lokalizacji. niektórzy badacze zwiększają 
wiarygodność wyników, stosując zarówno metodę input-output, jak i metodę 
monograficzną, których rezultaty wzajemnie się weryfikują i/lub uzupełniają.

następnie analizuje się intensywność przepływów wiedzy towarzyszą-
cych łańcuchom wartości (dostawca–nabywca), przepływów wiedzy między 
przedsiębiorstwami a infrastrukturą (badawczą, edukacyjną) klastra oraz 
intensywność przepływów wiedzy specjalistycznej pracowników. niezbędne 
dane mają najczęściej charakter ilościowo-jakościowy i pozyskiwane są 
zarówno w postaci danych statystycznych, jak i techniką wywiadu pośrednie-
go, bezpośredniego albo metodą ekspercką.

Określenie intensywności przepływów wiedzy między poszczególnymi 
grupami podmiotów klastra pozwala na zidentyfikowanie rodzajów przepły-
wów wiedzy dominujących w klastrze. na tej podstawie analizowany klaster 
kwalifikuje się do jednej z czterech kategorii nazywanych stylami innowacji:

a) klastrów kreujących wiedzę – w których występują wszystkie z moż-
liwych rodzajów przepływów wiedzy, a ich intensywność oceniana jest jako 
duża;

b) klastrów absorbujących wiedzę – w których najintensywniejsze są 
przepływy wiedzy towarzyszące integracji „wstecz”, również spoza klastra;

c) klastrów wzmacniających wiedzę – w których najintensywniejsze są 
przepływy wiedzy towarzyszące integracji „w przód”;
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d) klastrów samowystarczalnych w zakresie wiedzy – w których najin-
tensywniejsze są niesformalizowane przepływy wiedzy między wszystkimi 
podmiotami, natomiast sformalizowane przepływy wiedzy występują zasad-
niczo między podmiotami klastra a podmiotami ulokowanymi poza klastrem.

w ten sposób powstaje pewien „idealny wzorzec badanego klastra”, 
w którym uwzględnione są wszystkie potencjalne przepływy wiedzy mogące 
wpływać na wzrost innowacyjności klastra. Porównanie idealnego wzorca 
klastra z obrazem przepływów wiedzy otrzymanym w oparciu o zgromadzo-
ne dane pozwala na zidentyfikowanie jego niedoskonałości, przy jednocze-
snym uwzględnieniu stylu innowacji charakterystycznego dla badanego 
klastra22. Jako niedoskonałości metody analizy przepływów wiedzy wymie-
nia się: subiektywizm oceny danych o charakterze jakościowym, trudności 
w konstruowaniu stosownych mierników, niemożność porównywania rezul-
tatów badań klastrów tej samej specjalizacji funkcjonujących w różnych loka-
lizacjach oraz trudności z pozyskaniem danych i związane z tym często 
wysokie koszty.

4. Metody analizy sieciowej

Ostatnią z metod, które są tu omawiane, jest analiza sieci, określana też 
niekiedy jako teoria grafów bądź metoda ścieżki krytycznej. Jest to w zasa-
dzie cała grupa metod, które znajdują szerokie zastosowanie głównie przy 
planowaniu i kontroli procesów inwestycyjnych (w tym na przykład remon-
towych), procesów przepływu produkcji i tym podobne23. ze względu na ich 
uniwersalizm zasługują na szersze omówienie.

wywodzą się one, podobnie jak szereg innych metod, z wojskowości, a do 
gospodarki zostały zaadaptowane już w końcu lat 50. ubiegłego wieku. trak-
towane są jako metody o dużej przydatności praktycznej, głównie ze wzglę-
du na ich elastyczność (adaptowanie do różnego typu zagadnień badawczych) 
oraz możliwość optymalizowania za ich pomocą różnego typu parametrów, 

22 J. Halley, P. Hertog, clusters…, s. 47–52.
23 Przykładowo są to metody, których nazwy określane są skrótami mnemotechnicznymi, 

takie jak: Pert, rAMPs, cPM, Pert-cOst, Less i inne. nazwy te w istocie oznaczają czę-
sto rodzaje programów komputerowych, za pomocą których można rozwiązywać (optymalizo-
wać) określone procesy. 
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takich jak: czas, koszty realizacji przedsięwzięcia, zapasy i tym podobne. 
te cechy sprawiają, że mogą być również z powodzeniem wykorzystywane 
w procesie badania klastrów.

Metody analizy sieciowej umożliwiają przedstawienie sieci relacji, powią-
zań pomiędzy członkami klastra, które to elementy stanowią bardzo istotny 
wskaźnik poziomu rozwoju klastra, a zarazem skuteczności interwencji na 
najniższym poziomie. Graficzne odtworzenie struktury powiązań, wraz 
z odwzorowaniem ich natężenia24, w przejrzysty sposób pozwala na identyfika-
cję zarówno liderów klastra, mogących wykazać się najgęstszą siecią relacji, jak 
i słabych elementów systemu, to znaczy tych podmiotów, których uczestnictwo 
w klastrze sprowadza się tylko do podpisania deklaracji członkostwa.

Jak zauważają M.M. Durland i k.A. Fredericks25, metod analizy sieci w ba-
daniach ewaluacyjnych zaczęto używać stosunkowo niedawno i nie są one jesz-
cze w pełni wykorzystywane26. Może to wynikać z faktu, że typologia metod 
sieciowych jest bardzo bogata, a ich wykorzystanie wymaga umiejętności ko-
rzystania ze specjalnych programów do analizy sieci. w konsekwencji prowa-
dzenie badań sieciowych przez początkujących badaczy jest bardzo trudne.

Dane niezbędne do wykonania analizy sieciowej pochodzić powinny 
bezpośrednio od członków klastra (na przykład w drodze indywidualnego 
wywiadu pogłębionego lub badania ankietowego), jednakże uważa się, że 
wskazana jest ich weryfikacja za pomocą zarówno danych zastanych, jak 
i informacji uzyskanych od podmiotu koordynującego działalność klastra. 
należy mieć jednak na uwadze istotne ograniczenie związane z wykorzysta-
niem omawianej metody badawczej. Otóż jej zastosowanie znajduje uzasad-
nienie głównie w przypadku klastrów rzeczywiście funkcjonujących, to 
znaczy takich, które: po pierwsze, posiadają pewną wyodrębnioną strukturę 
organizującą podejmowane wysiłki, po drugie, takich, które dzięki współpra-

24 na polskim rynku dostępne są już specjalistyczne oprogramowania pozwalające na 
tworzenie tego typu wizualizacji.

25 M.M. Durland, k.A. Fredericks, social network analysis in Program evaluation, new 
Directions for evaluation 2005, no. 107, s. 17–20.

26 specyfika metod sieciowych powoduje, że większość popularnych programów kom-
puterowych służących do analiz statystycznych nie pozwala na analizowanie danych metoda-
mi sieciowymi. Jest jednak wiele programów, również darmowych, dostępnych w internecie, 
które pozwalają na wizualizowanie i analizowanie danych sieciowych. Do najpopularniejszych 
należą ucinet i program r (w szczególności pakiety snA, network i statnet) oraz Pajek, 
netDraw do wizualizacji, a także sienA – do bardziej zaawansowanych analiz.
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cy podmiotów w ramach klastra generują dla jego członków ową wartość 
dodaną. współpraca ta powinna być realna, systematyczna i przynosząca 
wymierne efekty. z tych względów analiza sieci nie ma w zasadzie zastoso-
wania w przypadku klastrów, które znajdują się dopiero na etapach tworzenia 
i wczesnego rozwoju. sieć powiązań nie jest wówczas wykształcona i trudno 
jest po kilku spotkaniach lub szkoleniach, w których brali udział członkowie 
klastra, wnioskować, czy mamy do czynienia ze współpracą, czy też nie27.

Jeśli chodzi o kwestię użyteczności metody analizy sieciowej w ewaluacji 
klastrów już istniejących w Polsce, to należy zauważyć, że jej zastosowanie, 
jak na razie, napotyka liczne ograniczenia, wynikające przede wszystkim 
z początkowych faz rozwoju, na jakich znajduje się zdecydowana większość 
polskich klastrów. De facto istnieje jedynie kilka klastrów (z Doliną Lotniczą 
na czele), które osiągnęły taki stopień zaawansowania, że można mówić 
o zaistnieniu rzeczywistej sieci powiązań. nie ulega jednak wątpliwości, że 
wraz z upływem czasu użyteczność tej metody badawczej będzie wzrastać.

Metody analizy sieci są także wykorzystywane do ewaluacji programów 
w innych dziedzinach, mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji 
oraz urzędów poprzez zwiększenie poziomu wewnętrznej współpracy28. 
Ogólnie rzecz biorąc, o zastosowaniu analiz sieci w ewaluacji można myśleć 
wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z danymi o charakterze relacyjnym. 
w praktyce każdy projekt, a tym bardziej większy program, gdzie są zaanga-
żowane rozmaite osoby (często z różnych organizacji), może być opisywany 
za pomocą sieci afiliacji. uwzględnia się wówczas relacje między tymi 
osobami, ich zaangażowanie na poszczególnych poziomach czy w różnych 
częściach programu,. wiedza wynikająca z analiz sieciowych może przyczy-
nić się do usprawnienia analizowanego programu29.

27 A. Miller, ewaluacja polityk wspierania innowacji ze szczególnym uwzględnieniem 
klastrów, w: metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, red. 
M. stawicki, w. Pander, szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego, Prace naukowe nr 47, 
warszawa 2008, s. 95–96.

28 w.r. Penuel, w. sussex, ch. korbak, ch. Hoadley, investigating the Potential of using 
social network analysis in educational evaluation, „American Journal of evaluation” 2006, 
Vol. 27 (4), s. 437–451.

29 Przykładem wykorzystania analizy sieci do analizy informacji o bardzo dużym progra-
mie jest zastosowanie tych metod przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości w analizie 
działania 2.3. sektorowego Programu Operacyjnego rozwój zasobów Ludzkich (sPO rzL). 
w ramach programu sPO rzL 2.3. „rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”.
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Analiza sieciowa może być przydatna na różnych poziomach ewaluacji 
klastrów. Pozwala analizować nie tylko dane o atrybutach jednostek, ale 
również o powiązaniach między nimi. Dlatego też może być przydatna 
zarówno przy ocenie efektów podejmowanych działań, których istotnym 
elementem są relacje, jak i przy analizie organizacji działań w obszarze struk-
tur klastrowych30.

Wnioski

Dostępna literatura poświęcona zagadnieniu klastrów praktycznie przemil-
cza rolę, jaką spełnia, a raczej mogłaby spełniać ewaluacja. Oficjalne wspólno-
towe dokumenty ograniczają się w swych zapisach do wskazania obowiązku 
ewaluowania polityk klastrowych, nie precyzując jednak sposobu, w jaki ma to 
być dokonywane. nieliczne publikacje, które w jakiś sposób poruszają omawia-
ną problematykę, są bardzo symptomatycznym miernikiem tego, na jakim 
poziomie rozwoju znajduje się obecnie ewaluacja struktur klastrowych.

również w polskiej pragmatyce zarządzania zagadnienia te są stosunko-
wo nowe i mało zbadane. istniejące, niedawno opublikowane raporty badaw-
cze rzucają na ten temat nieco światła, lecz na ogół nie odnoszą problemu me-
todologii badania klastrów do układów regionalnych.

Opracowanie niniejsze zawiera szczegółowe przedstawienie różnorodnych 
metod ewaluacji struktur klastrowych. Jest to wiedza, której wymiar prak-
tyczny przekłada się bezpośrednio na sposoby bieżącego i perspektywiczne-
go zarządzania klastrami, jak również na takie kwestie, jak: określenie pozycji 
konkurencyjnej danego klastra w stosunku do innych klastrów czy pozycji 
konkurencyjnej klastrów w regionie i w układach międzyregionalnych.

znajomość metod badania klastrów to wiedza przydatna nie tylko dla ba-
daczy tej problematyki. Ma ona znaczenie praktyczne również dla wszyst-
kich aktorów klastra czy też rozwijającej się inicjatywy klastrowej, a więc za-
równo koordynatorów (animatorów), uczestników (sfera biznesu), jak i władz 
publicznych różnego szczebla. 

30 r.J. Davies, network Perspectives on the evaluation of Development interventions, 
Paper for the eDAis conference, new Directions in impact Assessment for Development: 
Methods and Practice, november 24–25, 2003, s. 31–37; r.J. Davies, scale, complexity and 
the representation of Theories of change, „evaluation” 2004, Vol. 10 (1), s. 101–121.
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z drugiej strony należy zauważyć, że wiedza ta ma walor ściśle utylitarny.  
Bowiem każde przeprowadzone badanie ewaluacyjne przyczynia się do lep-
szego rozumienia pewnych procesów i zjawisk, a w konsekwencji do lepsze-
go planowania interwencji publicznych. Można tym samym powiedzieć, że 
ewaluacja jest niezbędnym warunkiem budowy społeczeństwa opartego na 
wiedzy (knowldege-based society), czyli społeczeństwa, w którym decyzja 
oparta jest na racjonalnych podstawach, a nie na przypadku, na myśleniu ste-
reotypowym czy co gorsza jedynie na przesłankach politycznych.
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MEtHODS OF RESEARCH AND EVALuAtION  
OF CLuStER StRuCtuRES 

Summary

the article contains a detailed presentation of various methods which evaluate 
cluster structures. this issue is still relatively recent and little-explored under condi-
tions of Polish economy, especially with regard to regional arrangements. 

evaluation becomes the current standard of modern public sector management 
and working knowledge of methodological workshop in these fields should be treated 
as very useful in the management of cluster structures.

Translated by sylwana kaźmierska
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Wprowadzenie 

PacPyMes – Program wsparcia konkurencyjności oraz Promocji eks-
portu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w urugwaju1 – był wspólnym 
przedsięwzięciem rządu urugwaju i komisji europejskiej, wypracowanym 
w latach 2003–2004 i wdrożonym przez Ministerstwo Przemysłu, energetyki 
i Hutnictwa urugwaju oraz Przedstawicielstwo komisji europejskiej w Mon-
tevideo w latach 2006–20102.

1 PacPyMes (Programa de Apoyo a la competitividad y Promocion de exportaciones 
de la Pequeña y Mediana empresa) był realizowany na mocy umowy o dofinansowanie 
B7 -311/uy/2004/16896 z dnia 13 października 2005 r., podpisanej przez Przedstawicielstwo 
komisji europejskiej w urugwaju i Paragwaju oraz Ministerstwo Przemysłu, energetyki 
i Hutnictwa urugwaju. 

2 Autorka artykułu uczestniczyła zarówno w fazie merytorycznego przygotowywania 
programu w Przedstawicielstwie komisji europejskiej w Montevideo, jak i w późniejszym 
jego wdrażaniu przez Ministerstwo Przemysłu, energetyki i Hutnictwa urugwaju.
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Program PacPyMes był jedną z prób wypracowania skutecznych instru-
mentów wyprowadzenia urugwaju z głębokiego kryzysu społeczno-ekono-
micznego, który dotknął ten kraj w pierwszych latach XXi wieku. w efekcie 
wykonanych analiz3 uznano za konieczne wzmocnienie mechanizmów współ-
pracy podmiotów publicznych, prywatnych, naukowych i pozarządowych 
(w formie klastrów i sieci współpracy) oraz poprawę zdolności eksportowej 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Partycypacyjny model współpracy 
oraz utworzenie zróżnicowanych struktur sieciowych, zaproponowane na etapie 
wdrażania programu PacPyMes4, przyczyniły się do wytworzenia niezliczo-
nych efektów synergii społeczno-politycznych, gospodarczych i technologicz-
nych5. Dzięki tym wartościom program PacPyMes znalazł się na liście 
dobrych praktyk Przedstawicielstwa unii europejskiej w urugwaju i Paragwaju6 
oraz komisji europejskiej7 jako przykład programu wspierającego konkuren-
cyjność i promocję eksportu MŚP. Biuro współpracy i rozwoju (europeAid 
co-operation Office) uznało PacPyMes za case study z Ameryki Łacińskiej8. 
Dlatego też celem niniejszego artykułu jest identyfikacja najlepszych praktyk 
oraz analiza przydatności programu PacPyMes do wspierania klastrów i sieci 
współpracy oraz promocji eksportu i internacjonalizacji MŚP. 

1. uzasadnienie opracowania oraz realizacji programu PACPYMES

uzasadnieniem opracowania i realizacji PacPyMes były przesłanki 
zarówno polityczne, jak i gospodarcze. Po głębokim kryzysie finansowym 

3 szerzej w: informe de formulación del Proyecto de Diversificación Productiva 
y Promoción de exportaciones de Pymes competitivas, misión de formulación informe de 
misión. Przedstawicielstwo komisji europejskiej w urugwaju i Paragwaju, marzec 2004. 

4 współautorem koncepcji programu PacPyMes była dr Olga rivera, konsultant 
komisji europejskiej oraz pracownik naukowy uniwersytetu Deusto w Bilbao. szerzej w: 
misión de apoyo al diseño detallado de la metodología de clusterización y su puesta en marcha 
del proyecto PacPymes de cooperación ce-uruguay, komisja europejska, maj 2006. 

5 Opracowano na podst. raportu końcowego programu PacPymes, komisja europejska, 
Montevideo 2010.

6 http://eeas.europa.eu/delegations/uruguay/projects/case_studies/index_en.htm.
7 european commission europeAid co-operation Office, annual report 2010 on the 

european union development and external assistance policies, Bruksela 2010, s. 100.
8 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/case-studies/latin-america/latin-america_en.htm.
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w 2002 roku urugwaj – często nazywany szwajcarią Ameryki Południowej 
– stanął przed koniecznością przeprowadzenia strukturalnych reform  
gospodarczych, poprawy innowacyjności i produktywności gospodarki kraju, 
zmniejszenia uzależnienia od importu surowców oraz ukierunkowania gospo-
darki na rozwój technologiczny. 

w latach 2002–2006 rząd urugwajski podejmował wiele prób zwiększenia 
innowacyjności kraju. Jedną z nich było wykorzystanie bilateralnej współpracy 
rozwojowej z unią europejską i pozyskanie niezbędnych środków na opraco-
wanie i wdrożenie reform gospodarczych i dywersyfikację produkcji9. 

Przy wypracowywaniu koncepcji programu PacPyMes w 2004 roku prze-
prowadzono w urugwaju analizę skupień i specjalizacji gospodarczych mają-
cych istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz indywidualne i grupowe wywiady 
ze 120 osobami reprezentującymi sektory publiczny, prywatny, pozarządowy 
i naukowy. Przeprowadzone badania potwierdziły potrzebę zainicjowania 
w urugwaju nowatorskich metod współpracy – klastrów oraz sieci współpracy 
zarówno na szczeblach lokalnym i regionalnym, jak i krajowym. 

stworzenie inicjatyw klastrowych w połączeniu ze wsparciem doradczo- 
-eksportowym dla urugwajskich MŚP ujęte zostało w opracowaniu i realiza-
cji programu PacPyMes, który stał się nie tylko próbą wyprowadzenia 
urugwaju z kryzysu, ale także instrumentem zwiększenia innowacyjności 
gospodarki kraju.

2. Charakterystyka PACPYMES

Głównym celem tego programu było wzmocnienie mechanizmów współ-
pracy klastrowej, poprawa zdolności eksportowej urugwajskich MŚP i ich 
internacjonalizacja. cel ten miał być zrealizowany poprzez rozwijanie zdol-
ności instytucjonalnych, współpracę podmiotów publicznych i prywatnych na 
rzecz wzmocnienia MŚP oraz ukierunkowanie ich działalności na innowacje 
oraz internacjonalizację i tym samym utworzenie instrumentów dla długo-
okresowej narodowej strategii konkurencyjności. 

9 european commission external relations Directorate – General Latin America Directorate 
MercOsur and chile unit, eastern republic of uruguay – european community country 
strategy Paper 2001–2006 and national indicative Programme 2002–2006, Brussels 2000.
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Budżet programu PacPyMes wynosił 7,5 mln euro, z czego 5,4 mln euro10 
pochodziło ze środków unijnych, zaś pozostała część ze środków rządowych 
i zasobów własnych przedsiębiorców biorących udział w tym programie.

PacPyMes objął trzy grupy docelowe: 
a) urugwajskie MŚP eksportujące i potencjalnych eksporterów; 
b) jednostki samorządu terytorialnego: río negro, colonia, san José, 

Maldonado i Montevideo, zaangażowane w proces przygotowania strategii 
rozwoju lokalnego i regionalnego; 

c) krajową Dyrekcję MŚP (DinaPyme – Dirección nacional de Pequeña 
y mediana empresa) w Ministerstwie Przemysłu, energetyki i Hutnictwa, jako 
centralną instytucję odpowiedzialną za wspieranie i wzmacnianie urugwajskich 
MŚP oraz przygotowanie narodowej strategii konkurencyjności. 

Adresatami programu były także agencje i instytucje rządowe odpowie-
dzialne za przygotowanie narodowego systemu innowacji i jakości, skupiska 
i powiązania produkcyjne oraz biznesowe istniejące w urugwaju, w szczegól-
ności związane z logistyką, transportem, biotechnologią, turystyką, lifescien-
ce, software, ochroną środowiska, energetyką, przemysłem spożywczym 
i drzewnym, a także podmioty i instytucje związane z promocją eksportu, 
internacjonalizacją oraz handlem zagranicznym.

Przy formułowaniu koncepcji działania programu PacPyMes uwzględ-
niono trzy główne osie, co przedstawiono w tabeli 1.

tabela 1.

Działania zaproponowane na etapie formułowania programu 

Lp. Działania
1.1 wdrożenie 5 inicjatyw klastrowych w zidentyfikowanych sektorach
1.2 utworzenie ramowego programu wspierania klastrów
2.1 Profesjonalizacja zarządzania urugwajskimi MŚP
2.2 Promocja internacjonalizacji urugwajskich MŚP

3.1 wsparcie tworzenia narodowej strategii konkurencyjności oraz wzmocnienie 
i modernizacja Ministerstwa Przemysłu, energetyki i Hutnictwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów programowych PacPyMes.

10 european commission external relations Directorate – General Latin America Directorate 
MercOsur and chile unit, eastern republic of uruguay – european community country 
strategy Paper…
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Pierwsza oś działania programu skierowana była na współpracę klastro-
wą i zakładała wdrożenie minimum pięciu klastrów w sektorach wysoko 
konkurencyjnych: drzewnym (río negro), turystycznym (Maldonado), agro-
spożywczym (colonia y san José), transportowym i logistycznym (Montevideo) 
oraz lifescience (Montevideo), a także na stworzenie ramowego programu 
wspierania klastrów. Druga oś zorientowana była na wspieranie wzrostu 
eksportu poprzez wzmocnienie zarządzania i innowacyjności MŚP oraz stwo-
rzenie nowych możliwości inwestycji i rozwoju biznesu w obszarach działa-
nia do tej pory niewykorzystanych. trzecia oś wskazywała na konieczność 
modernizacji Ministerstwa Przemysłu, energetyki i Hutnictwa oraz krajowej 
Dyrekcji MŚP jako istotnych ogniw procesu wspierania konkurencyjności 
MŚP na arenie międzynarodowej oraz wypracowania narodowej strategii 
konkurencyjności ukierunkowanej na zrównoważony rozwój kraju11.

3. Synergiczny oraz partycypacyjny model współpracy w ramach 
programu PACPYMES

Działanie programu PacPyMes potwierdziło, że przedsiębiorstwa oraz 
inne instytucje działające w klastrach i w strukturach sieciowych uzyskują 
liczne korzyści wynikające między innymi z bliskiego położenia. związane 
są one przede wszystkim z obniżeniem kosztów działalności MŚP, a także 
z ułatwieniem tworzenia, dyfuzji oraz absorpcji innowacji12. Bliskość geogra-
ficzna ogniw programu ułatwiała także tworzenie efektów synergii, które 
uzyskiwane były poprzez przekazywanie „wiedzy milczącej” (tacit knowled-
ge) pomiędzy firmami, zbiorową praktykę, systematyczność w działaniu, 
wewnętrzną mobilność kompetencji, a przede wszystkim poprzez rozłożenie 
czynnika ryzyka na partnerów oraz kooperantów (socjalizacja ryzyka)13. 
wymienione wyżej czynniki pełniły kluczową rolę w zwiększaniu konkuren-

11 Programa de Apoyo a la competitividad y Promoción de exportaciones de la Pequeña y 
Mediana empresa (comisión europea – Ministerio de industria, energía y Minería) Programa 
operativo global, Montevideo 2006.

12 A. Jewtuchowicz, region w gospodarce opartej na wiedzy, wyd. uniwersytet Łódzki, 
Łódź 2007, s. 267.

13 i. Pietrzyk, Polityka regionalna unii europejskiej i regiony w państwach członkow-
skich, warszawa 2000, s. 28.
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cyjności regionu, ponieważ wpływały na zmniejszenie niepewności występu-
jącej w każdym procesie innowacyjnym, minimalizując przy tym przeszkody 
we wprowadzaniu zmian oraz zmniejszając ryzyko niepowodzenia.

Program PacPyMes od samego początku był ukierunkowany na wy-
tworzenie maksymalnych efektów synergii oraz sieciowanie podmiotów na 
wszystkich szczeblach oraz w różnych branżach14. 

w kontekście konkurencyjności systemowej oraz zintegrowanego 
rozwoju gospodarczego kraju, PacPyMes obejmował poziomy mikro, 
mezo, makro i meta, które przedstawione są na rysunku 1. 

rysunek 1. Program PacPyMes a konkurencyjność systemowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Darscht, al final de un etapa. Pro-

grama de Apoyo a la competitividad y Promoción de exportaciones de 
la Pequeña y Mediana empresa, Montevideo 2009; k. esser, w. Hil-
lebrand, D. Mressner, J. Meyer-stammer, systemic competitiveness – 
new challenges to Business Politics, economics, Vol. 59, institute for 
scientific cooperation, tubingen 1999. 

14 O. rivera, misión de apoyo al diseño detallado de la metodología de clusterización y su 
puesta en marcha del proyecto PacPymes de cooperación ce-uruguay, komisja europejska, 
maj 2006.
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na etapie wdrożenia programu zaproponowane działania zostały podzielone 
na trzy, wzajemnie uzupełniające się komponenty: klastry, firmy oraz sieci, 
wspomagane kwestią wieloszczeblowej i międzysektorowej współpracy partne-
rów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz naukowego. na 
poziomie mikro program oferował wsparcie doradczo-promocyjne dla przedsię-
biorstw (PacPyMes FirMy), sieci współpracy oraz aliansów biznesowych 
(PacPyMes sieci) celem ukierunkowania ich na działalność innowacyjną 
i międzynarodową. na poziomie mezo program zakładał promocję mechani-
zmów współpracy klastrowej (PacPyMes kLAstry) w sektorach zidentyfi-
kowanych oraz stworzenie instrumentu pozwalającego na przyszłe selekcjono-
wanie oraz wspieranie klastrów kluczowych dla rozwoju gospodarki urugwaju.

wzmocnienie oraz rozwój współpracy miały miejsce nie tylko na pozio-
mie makro, ale także na wszystkich pozostałych poziomach, szeroko promu-
jąc ideę partycypowania, partnerstwa oraz dialogu na wszystkich szczeblach 
zarządzania oraz we wszystkich sektorach. taka filozofia wdrażania progra-
mu pozwalała na włączenie wszystkich potencjalnie zainteresowanych part-
nerów do wspólnego działania i podejmowania decyzji. A sieciowość oraz 
kompleksowość wsparcia pozwoliły komponentom programu wzajemnie się 
przenikać i na siebie oddziaływać, co pokazano na rysunku 2.

rysunek 2. sieciowe i kompleksowe wsparcie programu PacPyMes
Źródło: opracowanie własne. 
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komponent PacPyMes kLAstry obejmował szereg działań zakła-
dających synergiczny rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych. został on 
podzielony na dwie części: 

a) klastry pierwszej generacji – zidentyfikowane podczas formułowania 
programu w pięciu sektorach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju urugwaju;

b) stworzenie ramowego programu wsparcia nowych klastrów.
w ramach pierwszego z nich wdrożono cztery klastry w następujących 

regionach (departamentach): Maldonado (turystyka), colonia y san José 
(agrospożywczy), Montevideo (logistyka i lifescience) oraz jedną inicjatywę  
sieciowego rozwoju lokalnego w río negro (drewno).

z uwagi na fakt, iż proces budowania mechanizmów klastrowych jest 
procesem czasochłonnym i wielomiesięcznym, to ze względu na unikatowość 
każdego z nich przyjęto partycypacyjny model współpracy. taki model dzia-
łania nie tylko przyspieszył i usprawnił procesy projektowania i koordynowa-
nia działań klastrowych, ale także zaangażował wszystkich aktorów progra-
mu do współdecydowania o podejmowanych działaniach. Przyjęty sposób 
działania pozwolił na sprawne, efektywne i inspirujące wdrożenie w urugwaju 
nowatorskich mechanizmów współpracy klastrowej, co przyczyniło się także 
do budowy zaufania pomiędzy członkami klastrów. 

zaproponowana metodologia wdrażania klastrów przewidywała cztery 
fazy działania obejmujące: 

a) budowę zaufania i wstępną organizację klastra,
b) promocję interakcji i partycypacyjne przygotowanie strategicznej 

diagnozy,
c) zdefiniowanie misji i planu działania,
d) wdrożenie planu działania. 
każdy z klastrów posiadał strukturę złożoną z następujących osób:
 – facylitator – osoba pełniąca funkcję łącznika i animatora pomiędzy 

programem a klastrem;
 – prezes – przewodniczący klastra cieszący się autorytetem wśród 

członków klastra;
 – rady liderów – osoby aktywnie zaangażowane w rozwój klastra, któ-

re skutecznie motywowały do działania.
Postać koordynatora facylitatorów odgrywała niezwykle istotną rolę 

w procesie wdrażania klastrów. Był on osobą koordynującą działania facyli-
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tatorów, łącznikiem programu z prezesem oraz radami liderów, a także natu-
ralnym koordynatorem ds. interklastrów, pozwalającym na odkrywanie 
efektów synergii międzyklastrowej. w wytworzonej strukturze interklastro-
wej (komitet interklastrowy) kluczową rolę pełnili dyrektor projektu, koordy-
nator facylitatorów oraz facylitatorzy poszczególnych klastrów. komitet inter-
klastrowy nie tylko umożliwiał sieciowanie i zarządzanie relacjami, ale przede 
wszystkim był pragmatycznym fundamentem i płaszczyzną dialogu w proce-
sie planowania oraz koordynowania działań. 

komponent klastrowy obejmował również stworzenie ramowego wspar-
cia nowych klastrów w postaci funduszu umożliwiającego finansowanie 
nowych przedsięwzięć klastrowych i interklastrowych. w ramach tego zadania 
wyłoniono klastry drugiej generacji z: przemysłu stoczniowego (Montevideo), 
warzywno-owocowego (Litoral norte) i turystycznego (rocha). ich selekcja 
odbywała się poprzez mechanizmy konkursowe spośród projektów spełniają-
cych określone kryteria oraz zgłoszonych przez potencjalnych aktorów 
nowych klastrów. 

komponent PacPyMes FirMy ukierunkowany był na indywidualne 
i/lub grupowe wsparcie doradczo-promocyjne urugwajskich MŚP w obszarze 
zarządzania oraz internacjonalizacji. został on podzielony na dwa obszary:

 – indywidualne wsparcie zarządzania firmą;
 – wsparcie eksportu i internacjonalizacji firm (PrOeXPOrt) poprzez 

dofinansowanie działalności eksportowej, współpracy międzynaro-
dowej, internacjonalizacji i wejścia na rynki zagraniczne.

Pierwszy obszar obejmował indywidualne wspieranie firm w obszarze 
zarządzania, marketingu, sprzedaży, Hr, finansów, jakości, monitorowania 
zagranicznych rynków itd. Metodologia działania zakładała współpracę na 
osi program–przedsiębiorstwo. Asesor zatrudniony w programie przeprowa-
dzał wizytę w terenie i przygotowywał diagnozę rozwoju przedsiębiorstwa 
wraz z ramowym planem jego działania. Firma, po zaakceptowaniu planu, 
wybierała spośród bazy danych konsultantów i trenerów. konsultant przygo-
towywał wraz z przedsiębiorstwem ofertę swoich usług. tak przygotowany 
wniosek był ewaluowany przez Honorowy komitet Publiczno-Prywatny oraz 
zatwierdzany do dofinansowania (50% lub 60%). 

Drugi obszar działania – PrOeXPOrt – miał na celu wspieranie firm 
w ich działalności eksportowej i międzynarodowej. Dofinansowanie działal-
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ności na rynkach zagranicznych było realizowane indywidualnie lub grupo-
wo, ale zawsze charakteryzowało się szybkością działania przy podejmowa-
niu decyzji o przyznaniu środków. takie działanie, z ograniczeniem do mi-
nimum wszelkich formalności i biurokracji, cieszyło się wielkim zaintereso-
waniem przedsiębiorców, dla których czas ma swoją wartość (time is money). 

komponent PacPyMes sieci został stworzony z myślą o stymulowa-
niu współpracy biznesowej i tworzeniu strategicznych aliansów pod kątem 
nowych przedsięwzięć biznesowych oraz wchodzenia na rynki zagraniczne. 
rolę łącznika przedsiębiorców z programem pełnili animatorzy ds. współ-
pracy sieciowej (articuladores de redes). 

w celu uzyskania efektów podwójnej synergii wsparcia zdecydowano się 
na wspieranie sieci w ramach lub na styku działających już klastrów i mecha-
nizmów współpracy. utworzono 14 nowych sieci współpracy w sektorach: 
metalurgicznym, drzewnym, agroprzemysłowym, turystycznym, budowla-
nym, transportowym, logistycznym i stoczniowym. skutki działania nowych 
sieci przyczyniły się do zwiększenia innowacyjności i zdolności eksporto-
wych podmiotów w nich działających, a także wywarły wpływ na budowanie 
kapitału społecznego niezbędnego do ich rozwoju.

ważnym elementem będącym integralną częścią każdego procesu i dzia-
łania programu PacPyMes była wieloszczeblowa i międzysektorowa part-
nerska współpraca instytucji sektora publicznego, prywatnego, pozarządowe-
go oraz naukowego. 

w programie - na wszystkich etapach jego wdrażania - aktywnie dzia-
łano na poziomie:

 – publiczno-publicznym,
 – prywatno-prywatnym,
 – publiczno-prywatnym,
 – prywatno-naukowym.

Metodyka współpracy partycypacyjnej polegała na zaangażowaniu 
podmiotów z różnych sektorów i szczebli we wszystkie etapy procesu wspie-
rania klastrów. Poprzez specjalistyczne moderowanie spotkań partycypacyj-
no-facylitacyjnych15 metodyka stała się instrumentem płynnego i efektywne-

15 wnioski z badań własnych. spotkania partycypacyjno-facylitacyjne są procesem sko-
ordynowanym, szczegółowo zaplanowanym i technicznie moderowanym oraz elastycznym 
i uwzględniającym konkretne potrzeby. 
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go wdrażania nowych procesów i innowacji oraz wspólnego planowania 
i koordynowania działań dostosowanych do realnych potrzeb danego klastra 
oraz regionu. Angażowała wszystkich aktorów (Jst, przedsiębiorstwa, uczel-
nie itd.) do współdecydowania o podejmowanych działaniach, przyczyniła się 
także do stworzenia społecznego consensusu, budowy zaufania społecznego, 
kultury współpracy i przedsiębiorczości, a także przynależności oraz współ-
odpowiedzialności za rozwój16. 

inspirująca współpraca miała także miejsce w strukturze zespołu projek-
towego oraz przyjętej strategii zarządzania programem. Poziom interakcji, 
przepływu wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami zespołu, 
zagranicznymi ekspertami oraz podmiotami działającymi w ramach istnieją-
cych i tworzących się klastrów i sieci budował trwały kapitał i zaufanie 
społeczne niezbędne do wdrażania skomplikowanych i rozbudowanych projek-
tów17. Dlatego też cały proces miał charakter sieciowy, generując niezliczoną 
ilość wartości dodanych oraz synergii technologicznych, marketingowych, 
społecznych i politycznych, co potwierdzone zostało zewnętrznym raportem 
ewaluacyjnym oraz wnioskami z konferencji ewaluującej doświadczenia 
z realizacji programu18.

4. Wyniki realizacji programu PACPYMES

synergiczne i partycypacyjne podejście do wdrażania oraz zarządzania 
programem PacPyMes przełożyło się na doskonałe rezultaty i osiągnięcia 
programu, które zarówno liczbowo, jak i jakościowo przewyższyły założone 
wskaźniki. 

16 na podstawie badań własnych.
17 wnioski z badań własnych oraz konferencji podsumowującej program PAcPyMes 

aprendizajes desde la experiencia de promoción de cluster desarrollada por PacPymes para una 
estrategia de desarrollo, evaluación del PacPymes lecciones aprendidas, Montevideo 2009.

18 Opracowano na podstawie prezentacji podczas konferencji aprendizajes desde la expe-
riencia de promoción de cluster desarrollada por PacPymes para una estrategia de desarrol-
lo, evaluación del PacPymes lecciones aprendidas, Montevideo 2009.
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Przez 3 lata wdrażania19 programu udało się skutecznie wdrożyć 7 inicja-
tyw klastrowych w różnych sektorach oraz stworzyć 14 nowych sieci bizne-
sowych. wsparcie doradcze w obszarze zarządzania strategicznego oraz orga-
nizacyjnego otrzymało 278 MŚP, a 177 skorzystało z działań wspomagających 
promocję ich eksportu oraz internacjonalizację. utworzono 50 sieci współpra-
cy z instytucjami publicznymi (ministerstwa, samorządy, dyrekcje krajowe 
itd.), prywatnymi (izby handlowe, syndykaty, nGO, centra technologiczne) 
oraz naukowymi (uniwersytety, instytuty naukowe, jednostki B+r itd.), anga-
żując do współpracy w ramach projektu ponad 5000 osób ze wszystkich sekto-
rów oraz szczebli. w tabeli nr 2 przedstawiono zamierzone oraz osiągnięte 
rezultaty programu.

tabela 2.

zamierzone i osiągnięte rezultaty programu

Wskaźnik założony w matrycy logicznej Wartość 
zakładana Wartość uzyskana

utworzenie i wdrożenie klastrów 5

7 wdrożonych i działających 
klastrów

2 struktury operacyjne + 2 
w procesie

zatwierdzenie strategicznych planów 
działań 15 17

Firmy MŚP objęte wsparciem doradczym 220 277
zatwierdzone działania internacjonalizacji 40 186
wzmocnienie mechanizmów współpracy 20 15 oficjalnych + 10 pozostałych
utworzenie nowych mechanizmów 
informacji 10 17

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Darscht, al final de un etapa…

w ramach programu udało się stworzyć więcej klastrów oraz wesprzeć 
więcej MŚP, niż to było zaplanowane w dokumentach programowych oraz 
w budżecie programu. w szczególności dotyczy to komponentu internacjona-
lizacji przedsiębiorstw, gdzie wsparcie otrzymało o 137 MŚP więcej, niż było 

19 Opracowano na podstawie Agencia nacional de investigación e innovación, Propuesta 
de seminario PacPymes aprendizajes desde la experiencia de promoción de cluster desarrol-
lada por PacPymes para una estrategia de desarrollo, Montevideo 2009.
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to przewidziane na etapie formułowania programu20. Ponadto wypracowano 
metodologię współpracy wieloszczeblowej i międzysektorowej oraz stworzo-
no transparentny system działania i wdrażania działań programu oparty na 
współpracy z reprezentantami sektora publicznego i prywatnego. Dzięki temu 
wytworzyły się niezliczone efekty synergii technologicznych, organizacyj-
nych, marketingowych oraz produktowych. Metodologia współpracy partycy-
pacyjnej we wspieraniu klastrów pozwoliła na efektywne wykorzystanie 
środków publicznych oraz wytworzenie efektów synergii, dzięki czemu jest 
ona skuteczną i ekonomiczną formą realizacji badań i diagnoz oraz planowa-
nia i koordynowania wspólnych działań21. to wszystko sprawiło, że program 
PacPyMes znalazł się na liście dobrych praktyk Przedstawicielstwa unii 
europejskiej w urugwaju i Paragwaju22 oraz komisji europejskiej23, potwier-
dzając tym samym, iż w znaczący sposób przyczynił się on do rozwoju inno-
wacyjności, przedsiębiorczości i konkurencyjności urugwajskiej gospodarki. 

w czym tkwi sukces programu? we wspólnej pracy, której odzwiercie-
dleniem jest motto programu PacPyMes „¡Trabajemos juntos!”, czyli „Pra-
cujmy razem!”. 

Wnioski

kreowanie projektów sieciowych, synergicznych i partycypacyjnych ma 
w dzisiejszej gospodarce ogromne znaczenie. współpraca sieciowa aktywizu-
je różnych interesariuszy: podmioty gospodarcze, ośrodki naukowo- 
-badawcze, władze publiczne, instytucje okołobiznesowe, oraz umożliwia 
wytworzenie dodatkowego potencjału rozwojowego uczestników dzięki 
wymianie zasobów, w tym wiedzy i informacji. współpraca ta wykorzystuje 
także zaufanie jako podstawową wartość pozwalającą realizować wspólne 
programy dla osiągania wspólnych celów rozwojowych24.

20 P. Darscht, al final de un etapa…
21 na podstawie badań własnych.
22 http://eeas.europa.eu/delegations/uruguay/projects/case_studies/index_en.htm.
23 european commission europeAid co-operation Office, annual report 2010 on the 

european union development and external assistance policies, Bruksela 2010, s. 100.
24 Jak stworzyć klaster?, red. w. szajna, rzeszów 2011, s. 21.
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Program PacPyMes spełnił te wszystkie przesłanki i dlatego okazał się 
nie tylko skutecznym instrumentem wyprowadzania urugwaju z kryzysu 
społeczno-gospodarczego, ale także stał się akceleratorem rozwoju lokalne-
go, regionalnego i krajowego oraz międzynarodowego. klastry i inicjatywy 
klastrowe są nie tylko motorami rozwoju regionalnego, ale także doskonały-
mi instrumentami wspierającymi eksport, internacjonalizację i rozwój MŚP. 
współpraca partycypacyjna nie tylko angażuje i integruje wszystkich uczest-
ników procesu, ale także umożliwia im wzajemne poznawanie swoich pro-
blemów, potrzeb i oczekiwań, a tym samym przyczynia się do budowy zaufa-
nia społecznego.

celowa jest popularyzacja sprawdzonych programów i projektów siecio-
wych, synergicznych i partycypacyjnych, ponieważ są pragmatycznym na-
rzędziem stymulującym rozwój gospodarczy, społeczny, polityczny i techno-
logiczny kraju.
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SYNERgIStIC AND PARtICIPAtORY PROgRAM tO SuPPORt 
CLuStERS, NEtWORkS AND PROMOtION OF EXPORtS  
AND INtERNAtIONALIZAtION OF SMALL AND MEDIuM 

ENtERPRISES (SMES) IN uRuguAY

Summary

competitiveness and export Promotion support to small and Medium 
enterprises in uruguay (PacPyMes) was a synergic program aimed to enhance 
the competitiveness of the uruguayan economy by strengthening clustering, 
association mechanisms, export capacity and internationalization of its small and 
Medium enterprises (sMes). Financed with € 7.5 million by european union and 
the uruguayan Ministry of industry, energy and Mining project PacPyMes was 
implemented in uruguay during 2006-2009, divided into three main components: 
clusters, networks and enterprises and contributed to the creation of:

 – 7 clusters nationwide that gather more than 5000 entrepreneurs, 
 – 14 business networks in different sectors, generating new business opportu-

nities for sMes,
 – dozens of partnerships and alliances between private, public, scientific and 

non-governmental institutions. 
PacPyMes promoted a participatory methodology of working and supported 

more than 500 sMes, by increasing their export capacity and promoting their inter-
national activities.
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the project PacPyMes was selected as an example of good practice by the eu-
ropean commission due to its systemic approach, the engagement of national stake-
holders and the creation of multiple synergy effects related to the implementation of 
clusters, networks and internationalization of sMes.

Translated by katarzyna kowalska
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ZNACZENIE kLAStRÓW DLA INNOWACYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORStW W POLSCE

słowa kluczowe: klastry, innowacyjność, kooperacja.

Wprowadzenie 

Przedmiotem artykułu jest koncepcja klastrów, które stanowią obecnie 
ważny element narodowych i regionalnych systemów innowacji. znaczenie 
struktur klastrowych dla innowacyjności przedsiębiorstw wynika z ich oddzia-
ływania na rozwój interakcji i współpracy między podmiotami gospodarczymi 
i naukowymi. elementy te zajmują z kolei centralne miejsce w nowoczesnych 
modelach procesów innowacyjnych wyjaśniających powstawanie innowacji. 

celem artykułu jest przedstawienie wpływu inicjatyw klastrowych w Polsce  
na innowacyjność uczestniczących w nich podmiotów gospodarczych. w bada - 
niach przyjęto hipotezę, że klastry oddziałują na zwiększanie zaawansowa-
nia technologicznego firm i wdrażanie przez nie innowacji, ponieważ stanowią 
efektywny mechanizm współpracy między przedsiębiorstwami oraz biznesem 
i nauką, przyczyniającej się do: wspólnej działalności B+r, transferu technolo-
gii, rozprzestrzeniania wiedzy, przepływu informacji oraz rozwoju wykwalifi-
kowanej siły roboczej. ważne znaczenie ma także wpływ klastrów na rozwój 
środowiska sprzyjającego innowacjom, w tym budowę wzajemnego zaufania  
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między partnerami. zastosowana metoda badawcza opiera się na analizie wy-
ników badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 roku na 50 koordynato-
rach oraz 350 przedsiębiorstwach członkowskich inicjatyw klastrowych. z uwagi 
na dozwoloną maksymalną objętość artykułu przedstawiono w nim w skrótowy 
sposób część uzyskanych w badaniach wyników, natomiast szersza analiza zo-
stanie umieszczona w przygotowywanej do druku książce habilitacyjnej autora.

1. Znaczenie klastrów w zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw 
i gospodarki – ujęcie teoretyczne na podstawie przeglądu literatury

u podstaw analizy tworzenia i rozwoju klastrów w kontekście innowacyjno-
ści gospodarki leży obserwacja występującej w gospodarce światowej geograficz-
nej polaryzacji działalności innowacyjnej, w szczególności działalności B+r1. 
kluczową przyczyną koncentracji geograficznej działalności innowacyjnej są 
efekty zewnętrzne aglomeracji (agglomeration externalities), związane przede 
wszystkim z uwarunkowanymi lokalnie procesami rozprzestrzeniania się wiedzy 
(knowledge spilovers), transferu technologii, przepływu informacji i rozwoju 
wykwalifikowanej siły roboczej2. Środowiskiem sprzyjającym zachodzeniu tych 
procesów są klastry, które stanowią skuteczną formę kooperacji, umożliwiającą 
efektywne interakcje i powiązania różnymi podmiotami, takimi jak: przedsiębior-
stwa, uniwersytety, publiczne ośrodki badawcze, konkurenci, klienci, dostawcy, 
a nawet grupy użytkowników produktu jako źródło nowych pomysłów3. tworzenie 
klastrów stanowi skuteczny sposób na osiągnięcie inteligentnej specjalizacji regio-
nalnej (regional smart specialisation). Podejście to oznacza, że struktury klastro-
we są efektywnym mechanizmem koncentrowania zasobów na kilku kluczowych 
obszarach i branżach, w których dany region posiada przewagę konkurencyjną4. 

1 c. karlsson, M. Andersson, The location of industry r&D and the location of university 
r&D, w: ch. karlsson, A.e. Andersson, P.c. cheshire, r.r. stough (eds), new Directions in 
regional economic Development, „Advances in spatial science”, springer, Berlin 2009, s. 267–290.

2 A.M. kowalski, kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyj-
ności i konkurencyjności regionów, „Gospodarka narodowa” 2010, nr 5–6, s. 1–17.

3 V. Duarte, s. sarkar, separating the wheat from the chaff – a taxonomy of open innova-
tion, „european Journal of innovation Management” 2011, Vol. 14, iss. 4, s. 435–459.

4 A.M. kowalski, A. Marcinkowski, struktury klastrowe jako bieguny wzrostu gospodar-
ki – przykład Bawarskiego klastra Biotechnologicznego, „Gospodarka narodowa” 2012, nr 9.
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koncepcja klastrów wpisuje się w nowoczesny model procesów innowa-
cyjnych, nazywany modelem systemowym lub interakcyjnym5. według tego 
podejścia najważniejszym źródłem innowacji nie jest sama wiedza, ale po-
wiązania między różnymi podmiotami posiadającymi poszczególne typy 
wiedzy, a także interaktywne uczenie się6. Dobrze ilustrującym to podej-
ście przykładem jest strategia określana jako otwarta innowacja (open inno-
vation), zgodnie z którą podmioty gospodarcze powinny dążyć do wykorzy-
stywania zewnętrznych źródeł innowacji, między innymi przez znajdowanie 
i łączenie pomysłów, które są komplementarne do prowadzonych przez nie 
prac B+r oraz przez współpracę z innymi jednostkami7. skuteczną odpowie-
dzią na występujące w obecnym świecie rozproszenie wiedzy i kapitału są 
struktury klastrowe, w których działalność innowacyjna nie zależy już tylko 
od wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa, ale od umiejętnego połączenia 
wiedzy, umiejętności i działań różnych podmiotów8. klastry mają także waż-
ne znaczenie w zwiększaniu dostępu przedsiębiorstw do zagranicznych źró-
deł innowacyjności, z uwagi na obserwowaną w ostatnich latach dynamicz-
ną internacjonalizację inicjatyw klastrowych9. Proces ten należy rozpatrywać 
w kontekście otwierania się narodowych systemów innowacji, które znajdu-
je wyraz w szerszym korzystaniu z światowych osiągnięć technologicznych, 
polegającym na doskonaleniu zdolności do zbierania, selekcji i wdrażania 
globalnie dostępnej wiedzy i technologii10.

5 J.A. Johannessen, a systemic approach to innovation: the interactive innovation model, 
„kybernetes” 2009, Vol. 38, iss. 1/2, s. 158–176.

6 B.Å. Lundvall, national systems of innovation: Towards a Theory of innovation and 
interactive learning, Pinter, London 1992, s. 9.

7 H.w. chesbrough, M. Appleyard, open innovation and strategy, „california 
Management review” 2007, Vol. 50, no. 1, s. 57–76.

8 A.M. kowalski, znaczenie klastrów w tworzeniu nowych form innowacji, „Optimum. 
studia ekonomiczne” 2010, nr 3(47), s. 246–262.

9 A.M. kowalski, europejskie inicjatywy na rzecz zwiększania innowacyjności i konku-
rencyjności gospodarki poprzez internacjonalizację klastrów, „studia europejskie” 2011, nr 1 
(57), s. 79–100.

10 M. weresa, internacjonalizacja systemu innowacji w Polsce na tle wybranych krajów 
członkowskich unii europejskiej, w: M. weresa, k. Poznańska (red.), Procesy tworzenia wie-
dzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, szkoła Główna Handlowa 
w warszawie – Oficyna wydawnicza, warszawa 2012, s. 169–214.
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2. Metodologia badawcza

Przyjęta w artykule metodologia badania wpływu klastrów na innowa-
cyjność przedsiębiorstw w Polsce opiera się na analizie wyników przepro-
wadzonych w miesiącach marzec–kwiecień 2012 roku badań ankietowych11 
na koordynatorach inicjatyw klastrowych oraz należących do nich przedsię-
biorstwach. w realizacji badań ankietowych wykorzystano następujące me-
tody:

 – cAti (computer assisted Telephone interview), czyli wspomagany 
komputerowo wywiad telefoniczny,

 – metody cAwi (computer assisted web interviewing), czyli wspoma-
gany komputerowo wywiad internetowy. 

narzędziami, które zastosowano w celu uzyskania informacji na temat 
założonego zakresu badawczego, były kwestionariusze badawcze opracowa-
ne odrębnie dla każdej z badanych grup. zagadnienia stanowiące jego treść 
składały się łącznie z 12 pytań dla koordynatorów klastrów oraz 16 pytań 
dla przedsiębiorców. wielkość próby badawczej wynosiła 400 responden-
tów, w tym:

 – 50 koordynatorów inicjatyw klastrowych działających w Polsce,  
dobranych w sposób losowy;

 – 350 przedsiębiorców zrzeszonych w inicjatywach klastrowych na  
terenie kraju, dobranych w sposób warstwowo-losowy.

 – Przeprowadzone w 2012 roku badania ankietowe stanowią rozszerze-
nie badań klastrów przeprowadzonych w 2009 roku w ramach inicja-
tywy cOst12. 

11 Badania ankietowe na koordynatorach i przedsiębiorstwach należących do inicja-
tyw klastrowych w Polsce, przeprowadzone w ramach projektu badawczego habilitacyjnego  
A. kowalskiego pt. rozwój klastrów w Polsce i ich znaczenie dla innowacyjności gospodarki, 
realizowanego na podstawie umowy nr 3931/B/H03/2011/40 z narodowym centrum nauki.

12 Badania ankietowe na koordynatorach i przedsiębiorstwach należących do klastrów 
przeprowadzone przez A. kowalskiego w 2009 r. w ramach grantu Ministerstwa nauki 
i szkolnictwa wyższego na realizację projektu międzynarodowego pt. Procesy tworzenia wie-
dzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do przemysłu oraz ich wpływ na rozwój 
gospodarczy (nr 370/n-cOst/2008/0).
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3. Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce 

w ramach inicjatyw klastrowych może być podejmowanych szereg różno-
rodnych działań związanych zarówno z działalnością innowacyjną, jak 
również nieodnoszących się do niej, a mających na celu dążenie do różnego 
typu korzyści, na przykład promocję marki klastra. Dane dotyczące najczę-
ściej podejmowanych oraz planowanych działań w ankietowanych inicjaty-
wach klastrowych w Polsce znajdują się w tabeli 1.

tabela 1.

rodzaje działań podejmowanych i planowanych  
przez koordynatorów inicjatyw klastrowych w Polsce [n = 50]

Rodzaj działań
Liczba klastrów

podjęte planowane
Organizowanie seminariów, warsztatów lub szkoleń 45 4

współpraca z lokalnymi szkołami zawodowymi i uczelniami 43 5
Działania marketingowe, np. mające na celu promocję marki 
klastra 40 10

Opracowanie strategii rozwoju klastra i planu jej wdrożenia 35 11

Dostęp do zewnętrznych źródeł informacji specjalistycznej 35 11

wspólne uczestnictwo w targach 35 12

Budowa sieci współpracy między biznesem a nauką 34 11

Ocena konkurencyjności pozycji klastra – analiza rynku (branży) 33 10
Działania mające na celu zwiększenie możliwości dystrybucji 
produktów wytwarzanych przez podmioty należące do klastra 31 15

tworzenie lokalnego łańcucha podażowego dla przedsiębiorstw 28 16
specjalistyczne usługi zaplecza B+r dla członków klastra, 
opracowywanie nowych technologii, badania i testy produktów 27 15

utworzenie instytucji wspierającej transfer technologii między 
członkami klastra 27 16

zakup wiedzy i technologii na potrzeby klastra 20 12

utworzenie specjalistycznego zaplecza badawczego 17 14
utworzenie instytucji wspierającej transfer technologii  
z podmiotami zewnętrznymi, nienależącymi do klastra 16 19

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzo-
nych w 2012 r.
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Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, najczęściej podejmowa-
nymi działaniami w badanych inicjatywach klastrowych są: organizowanie 
seminariów, warsztatów lub szkoleń dla pracowników podmiotów należących 
do klastra (90% badanych inicjatyw klastrowych) oraz współpraca z lokalny-
mi szkołami zawodowymi i uczelniami (86%), a także działania marketingo-
we mające na celu promocję marki klastra (80%). należy jednak zwrócić 
uwagę na relatywnie niewielką skalę podejmowania lub planowania różnego 
typu działań związanych z działalnością innowacyjną, takimi jak: utworzenie 
specjalistycznego zaplecza badawczego na potrzeby klastra (obejmującego na 
przykład laboratorium, pracownię projektową, aparaturę, sprzęt testujący, 
oprogramowanie do projektowania i tym podobne; 38%), zakup wiedzy i tech-
nologii na potrzeby klastra (36%) lub utworzenie instytucji wspierającej trans-
fer technologii z podmiotami zewnętrznymi, nienależącymi do klastra (30%). 
Można na tej podstawie wyciągnąć wniosek, że wiele polskich klastrów 
charakteryzuje się tradycyjnym profilem funkcjonowania i nie jest nastawio-
nych na osiąganie przewag konkurencyjnych dzięki innowacjom. 

rozwój klastrów jest uważany za jeden z efektywnych czynników zwięk-
szających innowacyjność podmiotów gospodarczych. Dane dotyczące ocen 
przedsiębiorstw związanych z wpływem współpracy z uczestniczącymi 
w inicjatywach klastrowych podmiotami naukowymi na poziom zaawanso-
wania technologicznego ich działalności przedstawiono na rysunku 1.
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Trudno powiedzieć

rysunek. 1. wpływ uczestnictwa w inicjatywach klastrowych na poziom 
zaawan sowania technologicznego [n = 350]

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowa-
dzonych w 2012 r.
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Pozytywny wpływ członkostwa w inicjatywie klastrowej na poziom 
zaawansowania technologicznego został zadeklarowany przez około 58% 
przedsiębiorstw, z czego w przypadku 6,86% został on oceniony jako duży, 
a w 28,29% jako średni. wyniki te korelują z badaniami ankietowymi prze-
prowadzonymi w 2009 roku, w których pozytywny wpływ w tym zakresie 
został odnotowany w przypadku 61% respondentów, w tym w 8% firm było 
on określony jako duży, w 33% jako średni, a w 19% jako mały13. w tabeli 2 
przestawiono, czy – zdaniem przedsiębiorstw – uczestnictwo w inicjatywie 
klastrowej wpłynęło na wdrażanie przez nie innowacji oraz rodzaj tych inno-
wacji, zgodnie z typologią przedstawioną przez OecD i eurostat14. 

tabela 2.

typy innowacji wprowadzone w wyniku współpracy przedsiębiorstwa z innymi 
uczestnikami inicjatywy klastrowej [n = 350]

Rodzaj innowacji Liczba 
przedsiębiorstw

udział 
przedsiębiorstw (%)

innowacje produktowe 61 17,43

innowacje procesowe 42 12,00

innowacje marketingowe 79 22,57

innowacje organizacyjne 60 17,14
nie wprowadzono innowacji, które byłyby 
wynikiem współpracy w ramach klastra 233 66,57

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowa-
dzonych w 2012 r.

Jak wynika z tabeli 2, w 33,43% badanych przedsiębiorstwach uczestnic-
two w klastrach skutkowało wprowadzeniem różnego typu innowacji. 
najczęstszym rodzajem innowacji wprowadzanej przez przedsiębiorstwa 
w wyniku ich uczestnictwa w inicjatywie klastrowej były innowacje 
marketingowe (79 przedsiębiorstw, co stanowiło 22,57% badanych podmiotów). 

13 A.M. kowalski, rola klastrów w transferze wiedzy z nauki do gospodarki na przykła-
dzie wybranych krajów regionu morza Bałtyckiego, w: M. weresa, k. Poznańska (red.), poz. 
cyt., s. 103–142.

14 OecD, eurostat, guidelines for collecting and interpreting innovation data, OecD, 
Paris 2005; polskie wydanie: Podręcznik oslo. zasady gromadzenia i interpretacji danych do-
tyczących innowacji, Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego, warszawa 2008, s. 56.
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na drugim miejscu znalazły się innowacje produktowe (61 przedsiębiorstw, 
czyli 17,43% respondentów) oraz innowacje organizacyjne (60 przedsiębiorstw, 
czyli 17,14% firm). najrzadziej współpraca w ramach klastrów skutkowała 
sprowadzaniem innowacji procesowych – miało to miejsce jedynie w 42 
przedsiębiorstwach (20% badanych podmiotów). Powyższe wyniki wskazują, 
że klastry w Polsce przyczyniają się częściej do wprowadzania innowacji 
nietechnologicznych, do których zalicza się nowe metody marketingowe 
i organizacyjne, natomiast w mniejszym stopniu innowacji technologicznych, 
takich jak innowacje produktowe i procesowe. w literaturze podkreśla się, że 
innowacje nietechnologiczne odgrywają ważną rolę w branżach tradycyjnych, 
opartych na niskiej technologii, na przykład rolnictwie czy turystyce, a także 
w takich obszarach, jak projektowanie, rozwój organizacyjny i zawodowy oraz 
umiejętności biznesowe15. Badania empiryczne potwierdzają ponadto, że 
innowacje organizacyjne i marketingowe zwiększają możliwości i skłonność 
przedsiębiorstw do wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów albo 
usług16. 

w ramach współpracy w klastrach wprowadzone w przedsiębiorstwach in-
nowacje mają różny zakres działania, co zostało przedstawione na rysunku 2. 
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rysunek 2. skala innowacji wprowadzonej w wyniku współpracy w ramach 
działania klastra [n = 350]

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowa-
dzonych w 2012 r.

15 H. toivanen, Polityka innowacyjna finlandii, w: J. koch (red.) wzrost gospodarczy 
a innowacje, Publikacja pokonferencyjna, wrocław 2008, s. 43–44.

16 c. Mothe, t.u.n. thi, The link between non-technological innovations and technological 
innovation, „european Journal of innovation Management” 2010, Vol. 13, iss. 3, s. 313–332.
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zakres wprowadzanych innowacji zależy w znacznym zakresie od specy-
fiki przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia biznesowego. w związku z faktem, 
że większość podmiotów należących do inicjatyw klastrowych to małe i śred-
nie firmy, ponad połowa wprowadzonych zmian jest innowacjami w skali 
przedsiębiorstwa. w dalszej kolejności innowacje mają charakter w skali re-
gionu (29,1% wskazań). Blisko co piąty ankietowany wskazał na innowacje 
w skali kraju, a zaledwie co pięćdziesiąty na innowacje w skali świata.

inicjatywy klastrowe, dzięki oddziaływaniu na zwiększanie poziomu 
współpracy między różnymi podmiotami członkowskimi, przynoszą różno-
rodne korzyści w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw, na co wskazują 
dane przedstawione w tabeli 3. 

tabela 3. 

Działania i korzyści w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw wynikające ze 
współpracy z innymi podmiotami w ramach klastra [n = 350]

Rodzaj działań i korzyści 
związanych z uczestnictwem  

w klastrze

Współpraca z innymi partnerami z klastra

ogółem w tym:

z podmiotami 
naukowymi

z podmiotami 
innymi niż 
naukowe

liczba 
firm

udział 
firm 
(%)

liczba 
firm

udział 
firm 
(%)

liczba 
firm

udział 
firm 
(%)

większe możliwości uczenia się  
w ramach klastra 176 50,29 117 33,43 131 37,43

Dostęp do specjalistycznych 
usług (np. doradztwo, ekspertyzy) 163 46,57 111 31,71 115 32,86

wspólne prace B+r 142 40,57 94 26,86 97 27,71

wymiana wyspecjalizowanych 
pracowników, dostęp 
do specjalistycznej kadry

49 14 33 9,43 32 9,14

Dostęp do wspólnych ośrodków  
i laboratoriów badawczych 38 10,86 35 10,00 9 2,57

Dostęp do know-how partnerów 7 2 5 1,43 3 0,86

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowa-
dzonych w 2012 r.
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Dla największej liczby podmiotów (50,29%) korzyścią wynikającą ze 
współpracy z innymi podmiotami w ramach klastra były większe możliwości 
uczenia się, na przykład w wyniku organizacji i uczestnictwa we wspólnych 
szkoleniach, przy czym dla 33,43% firm wynikały one z kooperacji z podmio-
tami naukowymi, a dla 37,43% z innymi rodzajami partnerów. ważne znacze-
nie dla 46,57% respondentów miał także dostęp do specjalistycznych usług, 
takich jak doradztwo lub ekspertyzy, a dla 40,57% – możliwość prowadzenia 
wspólnych prac B+r. Podmioty naukowe były częstszym partnerem niż inne 
typy podmiotów przy dostępie do ośrodków i laboratoriów badawczych (10% 
wobec 2,57%), wymianie wyspecjalizowanych pracowników i dostępie do 
specjalistycznej kadry (9,43% wobec 9,14%) oraz transferze i komercjalizacji 
technologii (7,14% wobec 6,86%). najrzadziej odczuwalna przez przedsiębior-
ców korzyść to dostęp do know-how innych partnerów w klastrze (tylko dla 
2% respondentów). 

Jednymi z kluczowych charakterystycznych cech klastrów, według modeli 
teoretycznych, są: komunikacja, zaufanie, kooperacja i konkurencja. Opinie 
należących do polskich inicjatyw klastrowych przedsiębiorstw, dotyczące 
występowania tych elementów w ich relacjach z innymi członkami, są przed-
stawione na rysunku 3.
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rysunek 3.  charakterystyczne aspekty relacji z partnerami w ramach klastra 
[n = 350]

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowa-
dzonych w 2012 r.
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siedmiu na dziesięciu respondentów wskazało na występowanie efektyw-
nej komunikacji między partnerami zrzeszonymi w ramach inicjatywy 
klastrowej. nieco mniej przedsiębiorców potwierdziło występowanie zjawi-
ska kooperacji między uczestnikami inicjatywy klastrowej (61,1%) oraz 
wzajemnego zaufania (59,7%). Jedynie według 21,4% przedsiębiorców obję-
tych badaniem między partnerami występuje zjawisko konkurencji. należy 
zwrócić uwagę, że rywalizacja powinna stanowić także ważną cechę charak-
terystyczną funkcjonowania klastrów, zgodnie z teoretycznym modelem 
przedstawionym przez M. Portera. Około 15% respondentów wskazało nato-
miast na brak kooperacji i wzajemnego zaufania między partnerami. Biorąc 
jednak pod uwagę niski stopień współpracy i zaufania w polskiej gospodar-
ce17, osiągnięte dla członków inicjatyw klastrowych wyniki należy uznać za 
bardzo dobre. Ogólny entuzjazm dla podejmowanej w ramach klastrów koope-
racji i duże nadzieje związane z tą formą organizacji działalności gospodar-
czej potwierdzają także osobiste kontakty autora artykułu z przedsiębiorstwa-
mi członkowskimi i koordynatorami inicjatyw klastrowych. 

Wnioski

Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują, że klastry pełnią waż-
ną funkcję w zwiększaniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, choć 
związany z tym potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Pozy-
tywny wpływ członkostwa w inicjatywie klastrowej na poziom zaawansowa-
nia technologicznego firmy został zadeklarowany przez 58% respondentów, 
z czego w przypadku 6,86% został on oceniony jako duży, a w 28,29% jako 
średni. w 33,43% badanych przedsiębiorstw uczestnictwo w klastrach skut-
kowało wprowadzeniem innowacji, przy czym najczęściej dotyczyło to inno-
wacji nietechnologicznych, w szczególności nowych metod marketingowych 
(22,57% respondentów). Ponad połowa wprowadzonych zmian jest jednak  
innowacjami w skali firmy, co wiąże się między innymi z faktem, że wie-
le podmiotów należących do inicjatyw klastrowych to małe i średnie przed-

17 na przykład w Polsce z opinią, że „większości ludzi można ufać”, według badań prze-
prowadzonych w 2011 r., zgadzało się zaledwie 13,4% respondentów: J. czapiński, t. Panek 
(red.), Diagnoza społeczna 2011 r. warunki i jakość życia Polaków. raport, rada Monitoringu 
społecznego, warszawa 2011, s. 29.
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siębiorstwa. Jedynie 2% respondentów wskazało, że członkostwo w klastrze 
miało wpływ na wdrożenie przez reprezentowane przez nich podmioty inno-
wacji w skali świata.

wyniki przeprowadzonych badań ankietowych potwierdzają, że klastry 
przyczyniają się do budowy środowiska sprzyjającego innowacjom, w szcze-
gólności dla małych i średnich przedsiębiorstw. w szczególności należy 
zwrócić uwagę na występowanie w polskich inicjatywach klastrowych efek-
tywnej komunikacji (według 70% respondentów), kooperacji (61%) oraz 
wzajemnego zaufania (59,7%) między partnerami. Ma to ogromne znaczenie 
w kontekście zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki, ponieważ 
według wielu analiz czynniki te kształtują się w Polsce na niskim poziomie, co 
stanowi jedną z największych słabości narodowego systemu innowacji tego 
państwa. Dla większości ankietowanych przedsiębiorstw (50,29%) korzyścią 
wynikającą ze współpracy z innymi podmiotami w ramach klastra były 
większe możliwości uczenia się, na przykład w wyniku organizacji wspólnych 
szkoleń i uczestnictwa w nich. 

koncepcja klastra jako skutecznej metody organizowania działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw znajduje praktyczne potwierdzenie w realiach 
polskiej gospodarki. wynika z tego wniosek dotyczący zasadności wspiera-
nia rozwoju struktur klastrowych, co pozwoli na pełniejsze uruchomienie 
i wykorzystanie potencjału innowacyjnego podmiotów gospodarczych 
i naukowych w Polsce.
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tHE ROLE OF CLuStERS FOR tHE INNOVAtIVENESS  
OF ENtERPRISES IN POLAND

Summary

the article focuses on the concept of clusters, which are successful method of 
stimulating interactions and cooperation between firms, as well as between business 
and science. Developing clusters is a good answer to the observable phenomena of 
fragmentation of knowledge and capital in modern economy that makes efficient 
innovative activity dependent not only on the internal resources of an enterprise, but 
primarily on the combination of knowledge and skills of different organizations. the 
aim of the study is to analyse the impact of the development of clusters in Poland on 
the level of innovativeness of their member firms. 

the evidence collected in 2012 from 50 coordinators and 350 companies belong-
ing to cluster initiatives proves that clustering plays a positive role in influencing 
innovation-related business activities, but the potential existing in this form of coop-
eration has not been fully reached. According to the results of the survey research, 
clusters positively influence the implementation of new solutions in the enterprises, 
in particular non-technological innovations. especially important is the contribution 
of clusters to developing innovation-friendly environment, characterized by effective 
communication and cooperation, and high level of trust between partners.

Translated by arkadiusz michał kowalski
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kOMuNIkOWANIE W kLAStRZE – WYkORZYStANIE 
PUBLIC RELATIONS JAkO INStRuMENtu ZARZĄDZANIA 

ORgANIZACJĄ kLAStROWĄ

słowa kluczowe: klaster, komunikacja marketingowa, organizacja klastrowa.

Wprowadzenie 

klaster jest odmianą sieci występującą w określonej lokalizacji geograficz-
nej, w której bliskie sąsiedztwo firm i instytucji zapewnia istnienie pewnego 
rodzaju wspólnoty oraz zwiększa częstotliwość i znaczenie interakcji. klastry 
opisuje się, wskazując na wymiary oddziaływania tego zjawiska i stosując 
spójne, jednolite kryteria w celu odróżnienia go od sieci i innych form koope-
racji przedsiębiorstw. klastry, chociaż nie są sensu stricto sieciami, to w lite-
raturze można odnaleźć odwołania do kształtowania się w ramach klastra orga-
nizacji sieciowych, których celem jest działanie na rzecz jego rozwoju. 
związane jest to z tym, że klastry tworzą unormowane prawem struktury 
(w Polsce najczęściej przyjmują one formę stowarzyszeń), w których widocz-
ny jest podział ról i obowiązków jego członków, a także cele i zadania, które 
do wykonania ma organizacja klastrowa.

celem artykułu jest przedstawienie komunikacji w klastrze jako tego 
czynnika, który stanowi jeden z podstawowych aspektów zarządzania orga-
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nizacjami klastrowymi. komunikacja przedstawiona jest tu w aspekcie komu-
nikacji marketingowej (instrumentu zarządzania), która wpływa na kształto-
wanie sieci powiązań pomiędzy sferą nauki, biznesu i rządu. w efekcie od-
działywania komunikacji marketingowej na otoczenie, zarówno wewnętrzne, 
jak i zewnętrzne, kształtują się relacje i powiązania pomiędzy członkami kla-
stra sprzyjające podejmowaniu działań kolektywnych. 

1. komunikacja w aspekcie zarządzania sieciowego organizacji 
klastrowej

sieć w słowniku języka polskiego jest identyfikowana negatywnie jako  
pułapka, sieć szpiegowska, cieplna lub komputerowa. w tym znaczeniu brakuje 
powiązania sieci z relacjami gospodarczymi. w literaturze specjalistycznej okre-
ślenie sieć odpowiada znaczeniem angielskiemu słowu network, a więc opisu-
je specyficzny rodzaj współpracy realizującej się w określonej zbiorowości pod-
miotów. sieć w literaturze zarządzania to międzyorganizacyjny zbiór powiąza-
nych ze sobą przedsiębiorstw, współpracujących ze sobą, świadczących sobie 
wzajemnie usługi lub dostawy produktów w oparciu o powiązania umowne. 

klaster bardzo często jest utożsamiany z siecią, jednakże nie jest to ta 
sama struktura sieciowa. Organizacja sieciowa to taka, której działanie jest 
wyjaśniane za pomocą teorii sieci, organizacji sieciowej i powiązań opisanych 
przez teorię organizacji i zarządzania. cechą klastra jest traktowanie go przez  
badaczy jako sieciowej struktury organizacyjnej. system organizacyjny klastra  
czerpie z teorii sieci. Jest to system elastyczny, który rozwija się wraz z doj-
rzewaniem klastra i jest efektem oddziaływania międzyorganizacyjnego.  
e. Michalski twierdzi, że cechą charakterystyczną klastra jest prosta i skromna 
struktura organizacyjna, na czele której stoi właściciel/menedżer przedsiębior-
stwa wiodącego. natomiast zarząd klastra składa się z przedstawicieli zgrupo-
wanych przedsiębiorstw. ten zespół opracowuje zasady współdziałania i stra-
tegie jego rozwoju. Organizacja jest koordynatorem różnych inicjatyw, na które 
pozyskuje finansowanie, w tym również dotacje z ue. w organizacjach działa-
ją menedżerowie klastrów i animatorzy, którzy zarządzają i poszukują nowych 
inicjatyw dla klastra. celem organizacji klastrowej jest budowanie sieci powią-
zań i środowiska kooperacji pomiędzy uczestnikami klastra. 
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Domeną klastrów jest praca w trójkącie: nauka – biznes – rząd (model 
potrójnej helisy – rysunek 1), w którym każda jednostka podejmuje zobowią-
zania wobec drugiej, przy czym wchodzenie w interakcje jest oparte na 
kontaktach formalnych i nieformalnych. w tym znaczeniu komunikacja jest 
tym czynnikiem, który pozwoli nawiązywać relacje i budować zaufanie 
pomiędzy aktorami klastra, zwłaszcza że polskie klastry znajdują się we wcze-
snych fazach rozwoju. 

KLASTER 

otoczenie 
wewnę trzne  

otoczenie  zewnę trzne  

administracja  

nauka  

przedsiębiorstwa  

rysunek 1.  Model potrójnej helisy określający otoczenie klastra

Źródło:  opracowanie własne na podstawie L. Leydesdorff, knowledge-Based in-
novation systems and the model of a Triple helix of university-industry-
government relations, http://www.leydesdorff.net (09.06.2010), s. 112.

każda firma funkcjonuje w specyficznym dla siebie otoczeniu. w tym 
ujęciu każda z map otoczenia organizacji klastrowej sieciującej uczestników 
klastra, nawet z tej samej branży, będzie odmienna, inny może być krąg 
odbiorców i uwarunkowania właścicielskie czy społeczne. w modelu potrój-
nej helisy dostrzegalny jest obszar, w którym dochodzi do nałożenia się sfery 
działań każdego z uczestników klastra oraz organizacji klastrowej. w ten 
sposób wyodrębnia się pole współpracy, a zatem można założyć, że uczestni-
cy, mając świadomość istnienia korzyści w klastrze, wchodzą w interakcję 
między sobą, a zatem zaczynają się komunikować.
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Potwierdzeniem tej tezy jest podkreślany przez J. staszewską1 fakt, że 
skuteczna komunikacja jest czynnikiem sukcesu klastra, od komunikacji bo-
wiem zależy współpraca. t. stryjakiewicz2 dywaguje, iż w klastrach pod-
stawą porozumienia jest komunikacja nieformalna, na którą silnie oddziału-
je mentalność: deprymująca albo rozwijająca relacje pomiędzy uczestnikami. 
tym samym jednym z głównych problemów destrukcyjnych dla komunikacji 
w klastrze jest brak wiedzy o wzajemnych potrzebach. Potrzeby te powinny 
być zidentyfikowane na poziomie:

 – przynależności, co daje podmiotom gospodarczym poczucie uczest-
nictwa w życiu grupy, w tym wypadku w systemie, jakim jest klaster, 
w strukturze organizacyjnej, jaką jest organizacja klastrowa;

 – wpływu na otoczenie społeczne i jego kontroli, co przejawia się w lep-
szym zrozumieniu sposobu działania rynku lokalnego, rozpoznaniu 
konkurentów i kontrahentów, w podejmowania z nimi wspólnych  
inicjatyw, które z jednej strony są ryzykowne, z drugiej dostarczają 
informacji o rynku;

 – otoczenia opieką innych i posiadania przeświadczenia, że inni opie-
kują się nami, stąd w klastrach podkreśla się rolę rządu, który wspiera 
uczestników poprzez budowanie infrastruktury (parki technologicz-
ne, przemysłowe, drogi, biurowce).

w efekcie analizy potrzeb powstaje pytanie o działanie mechanizmu koor-
dynacji, który umożliwi regulację kontaktów pomiędzy członkami klastra. 
takim mechanizmem może być komunikacja, która staje się narzędziem 
kształtowania tego kapitału społecznego3, który stanowi niewidzialny poten-
cjał generujący tworzenie sieci i wzrost gospodarczy regionu4. koncepcja 
klastra rozszerza koncepcje kapitału społecznego poprzez rozpatrywanie 

1 J. staszewska, klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycz-
nym, Difin 2009, s. 55–57.

2 t. stryjakiewicz, adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transfor-
macji, uAM Poznań 1999, s. 54.

3 kapitał społeczny przedsiębiorstwa stanowi kategorię wynikającą z uczestnictwa 
w sieciach powiązań i relacji, które – w oparciu o podzielane normy, zasady, wartości i zaufa-
nie – umożliwiają stronom dostęp do zasobów, w szczególności zaś rozwój wiedzy i kompeten-
cji. i. Grzanka, kapitał społeczny w relacjach z klientami. crm a społeczny potencjał przedsię-
biorstwa, ceDewu.pl, warszawa 2009, s. 88.

4 t. stryjakiewicz, poz. cyt., s. 54.
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mechanizmów, za pośrednictwem których struktura stosunków w sieci w danej 
lokalizacji geograficznej przynosi korzyści poszczególnym firmom. korzyści 
te wynikają z wzajemnego zaufania i przenikania się organizacji, a sprzyjają 
im wielokrotne interakcje i świadomość wzajemnej zależności w danym regio-
nie lub mieście. wyraźnie zachęcają one do tworzenia interakcji promujących 
efektywność, pobudzających innowację i prowadzących do tworzenia nowych 
przedsiębiorstw5. komunikacja wspiera te procesy, a odpowiednie nią zarzą-
dzanie, poprzez zastosowanie instrumentów komunikacji marketingowej, może 
trwale budować sieć powiązań pomiędzy uczestnikami klastra.

2. komunikacja marketingowa w klastrze

komunikacja (wewnętrzna i zewnętrzna) klastra to pewnego rodzaju zdol-
ność polskich podmiotów gospodarczych oraz społeczeństwa do kooperacji 
pomiędzy konkurentami, a zatem uzyskiwania synergii wynikającej z koope-
rencji oraz nawiązywania relacji współpracy sprzyjających budowaniu gęstych 
powiązań sieciowych. komunikacja, ujęta w aspekcie marketingowym, staje 
się narzędziem w rękach organizacji klastrowych, które podejmują inicjaty-
wy na rzecz i w celu rozwoju klastrów. umiejętność wykorzystania komuni-
kacji marketingowej w klastrach będzie wpływała na kształtowanie komuni-
kacji pomiędzy członkami tych systemów i dalej umożliwi budowanie pozycji 
klastra w otoczeniu. Poprzez koordynację działań pomiędzy członkami 
klastra, a tym samym kształtowanie wewnętrznego systemu komunikacji, 
możliwe będzie kreowanie wizerunku i budowanie marki.

w celu potwierdzenia tych tez warto podać przykład kierunków rozwoju 
Podkarpackiego klastra energii Odnawialnej, który w kolejnych latach 
planuje opracowanie działań mających na celu zbudowanie zasad komunika-
cji wewnętrznej pomiędzy członkami klastra, jak i komunikacji zewnętrznej, 
oznaczającej promowanie się w otoczeniu zewnętrznym. Głównym celem 
klastra jest stworzenie płaszczyzny stałej współpracy przedstawicieli branży 
energetyki odnawialnej. należy do nich między innymi organizacja biura 
klastra i kroki zmierzające do formalizacji prac. za podstawowy kierunek 
stymulowania rozwoju klastra przyjęto opracowanie zintegrowanych zasad 

5 M.e. Porter, poz. cyt., s. 283.
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współpracy i komunikacji wewnątrz klastra. Oznacza to organizowanie 
spotkań tematycznych, seminariów i konferencji, które będą źródłem infor-
macji o możliwościach i potencjale podmiotów klastra, a także katalizatorem 
nowych inicjatyw klastrowych. kształtowanie strategii komunikacji zewnętrz-
nej ma na celu stworzenie właściwego klimatu społecznego, przejawiającego 
się w pozytywnym nastawieniu mieszkańców regionu do rozwoju energetyki 
odnawialnej, na obszarze Polski wschodniej. Organizacja klastra będzie dążyła 
do wytworzenia ścisłych powiązań pomiędzy laboratoriami badawczymi 
a podmiotami gospodarczymi, które zaowocują opracowaniem nowych techno-
logii i ich wdrożeniem w postaci innowacyjnych rozwiązań. Dzięki zagranicz-
nym kontaktom planowane jest nawiązanie szerszej współpracy, zarówno na 
gruncie naukowym, jak i gospodarczym6.

Fundamentem procesu komunikowania się w klastrze jest odnalezienie 
płaszczyzny porozumiewania się pomiędzy jego uczestnikami, które zmierza 
do budowania relacji opartych na zaufaniu i działaniu w kolektywie. umiejętność 
porozumiewania się w klastrze oznacza wybór właściwych narzędzi komunika-
cji marketingowej. w konsekwencji pojawia się potrzeba i przymus komuniko-
wania – edukowania otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, co pozwoli na 
budowanie pozycji klastra na rynku i kształtowanie marki w świadomości inwe-
storów, nowych firm i lokalnej społeczności. na tej podstawie można przyjąć, 
iż zarządzanie przekazem oraz koordynowanie kanałów komunikacji klastra 
będzie umożliwiało zbudowanie jednolitego i spójnego wizerunku, który przy-
czyni się do większego zrozumienia idei klastra i w związku z tym umożliwi 
kształtowanie postawy opartej na zaufaniu i współpracy.

na tym tle warto, poza dostępnym instrumentarium komunikacji marke-
tingowej, z których korzystają klastry7, wyróżnić public relations jako narzę-
dzie, które będzie się rozwijało w kierunku spełnienia funkcji strategicznego 
czynnika w zarządzaniu organizacją i w organizowaniu procesu komunikacji 
z wszystkimi interesariuszami, wywodzącymi się zarówno ze sfer bizneso-
wych, jak i społeczno-politycznych oraz kulturowych. celem działalności 
public relations jest zdobywanie szacunku i przyjaźni oraz promowanie 
wartości poprzez perswazję.

6 http://www.pi.gov.pl/ (16.03.2011).
7 Porównaj wyniki badań: Benchmarking klastrów w Polsce 2010, PArP, warszawa 

2010, s. 72–86.
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Public relations traktowane jest nie tylko jako narzędzie komunikacji 
marketingowej, ale przede wszystkim jako działanie o charakterze strategicz-
nym, które wpływa na kształtowanie postaw uczestników klastra. takie 
podejście będzie sprzyjało budowaniu gęstej sieci powiązań traktowanej jako 
społeczność, w której powszechnie uznawane są te same normy i wartości, 
a elementem integrującym członków klastra jest zaufanie. w procesie komu-
nikacji klastra oznacza to traktowanie public relations jako instrumentu, który 
w znacznym stopniu wpływa na uzyskiwanie porozumienia pomiędzy człon-
kami klastra oraz umożliwia budowanie gęstych sieci powiązań zarówno 
gospodarczych, jak i społecznych, formalnych i nieformalnych. Potwierdzenie 
tych założeń można odnaleźć w teorii komunikacji, w której pojawia się trend 
mówiący o tym, że popularna w latach 90. ubiegłego wieku koncepcja zinte-
growanej komunikacji marketingowej (integrated marketing communications) 
ustąpi miejsca komunikacji zintegrowanej (integrated communication), stając 
się synonimem public relations. według tej koncepcji nowocześnie zarządza-
na organizacja obejmuje swoim działaniem nie tylko klienta, ale i wszystkich 
interesariuszy, media, polityków, kreując kulturę organizacji w strategicznej 
perspektywie8. Dla komunikacji w klastrze oznacza to wyjście pojedynczych 
jednostek gospodarczych na zewnątrz, poza swój obszar i cel prowadzonej 
działalności, oraz utożsamianie się z większą jednorodną grupą, jaką jest 
klaster, i komunikowanie się z otoczeniem poprzez zunifikowane wartości 
i normy wyznawane i uznawane przez jego członków. 

w klastrze w otoczeniu bliższym, który dotyczy międzyorganizacyjnych 
powiązań w konstelacji nauka – biznes – administracja, niezbędne jest budo-
wanie wiarygodnych przekazów, które umożliwią lepszą koordynację wspól-
nych działań oraz osiąganie szybszych porozumień, szczególnie w kwestiach 
spornych dla wszystkich stron. Jedynie dzięki integracji wewnętrznej, której 
fundamentem jest zaufanie, istnieje możliwość komunikowania otoczeniu 
dalszemu wizerunku klastra, na który składają się określone spójne normy 
i wartości reprezentowane przez członków klastra w postaci marki. 
kształtowanie wspólnej postawy odbywa się właśnie za pomocą narzędzi 
public relations, które umożliwiają budowanie porozumienia i zaufania 
między organizacjami.

8 J. Olędzki, D. tworzydło, Public relations, znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, 
wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2007, s. 45–46.
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3. Public relations w komunikacji marketingowej – wyniki badań

Benchmarking niemieckich klastrów9, w którym na swoją prośbę wziął 
udział szwedzki klaster Öresund it, najczęściej w komunikacji zewnętrznej 
wykorzystuje narzędzia public relations. Podkreślenia wymaga, iż w tym 
badaniu Öresund it osiąga jeden z najwyższych wskaźników umiejętności 
komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Jest to przy-
kład klastra zachodnioeuropejskiego, który ma dziesięcioletnie doświadcze-
nie w zarządzaniu klastrem. Do podejmowanych przezeń działań w tym zakre-
sie należą przede wszystkim: aktualizacja strony internetowej głównie 
w języku angielskim, cotygodniowe rozsyłanie newslettera oraz organizacja 
wydarzeń z partnerami zewnętrznymi. Podobnie prezentują się wyniki dla 
innego klastra z branży ict: ikt Grenland z okręgu telemark w norwegii. 
w komunikacji zewnętrznej wykorzystuje on przede wszystkim narzędzia 
public relations oraz newsletter adresowany do odbiorców spoza klastra. 
równie wysoko oceniono udział organizacji klastra w wydarzeniach promu-
jących klaster, a także dopasowywanie członków z innymi kooperantami 
spoza klastra podejmowane w celu wymiany informacji i realizowania koope-
racji o charakterze rynkowym. w komunikacji wewnętrznej natomiast przede 
wszystkim wykorzystywano organizowanie tematycznych wydarzeń10. 

w polskich klastrach większość działań o charakterze marketingowym 
jest finansowana z dotacji unijnej11. efektem podejmowanych aktywności jest 
posiadanie przez polskie klastry witryn internetowych oraz elementów 
systemu identyfikacji wizualnej. większość prowadzi działania reklamowe, 
które są realizowane poprzez produkcję folderów i ulotek. Ponadto do promo-
cji wykorzystuje się środki masowego przekazu (prasę, telewizję, radio) 
zarówno lokalne, jak i o zasięgu ogólnokrajowym. Działania marketingowe 
oraz public relations są jednymi z najwyżej ocenianych przez animatorów 
obszarów działania polskich klastrów. komunikacja wewnętrzna klastrów 
najczęściej odbywa się poprzez regularne spotkania podmiotów klastra. ich 
częstotliwość jest uwarunkowana wydzieleniem dodatkowych organów 

9 cluster Benchmarking report, ikT grenland, Berlin 2009, http://www.clusterobserva-
tory.eu (12.10.2010), s. 29–30.

10 tamże.
11 Benchmarking klastrów w Polsce…
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pełniących wybrane funkcje w klastrach lub w grupach roboczych, a udział 
poszczególnych podmiotów zależy od ich aktywności12. 

z ogólnopolskich badań autorki publikacji, przeprowadzonych w roku 
2008 – komunikacja marketingowa jako determinanta rozwoju klastrów 
w Polsce, wynika, że komunikacja wewnątrz klastra to zabieganie instytucji 
zarządzających o przedsiębiorstwa i nakłanianie ich do podejmowania działań 
na rzecz klastra, począwszy od zapraszania na spotkania, warsztaty i konfe-
rencje, na udziale w projektach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodo-
wym skończywszy. wewnętrzne działania public relations, do których należą 
zasady przyjmowania nowych członków, biznesowy savoir-vivre (83,4% 
przedsiębiorców), powoduje, że instytucje zarządzające podejmują wysiłki 
budowania platformy współpracy rozumianej jako budowanie zasad współ-
pracy i kształtowania relacji kooperacyjnych. w komunikacji zewnętrznej 
public relations było podejmowane najczęściej jako narzędzie wspierające 
wydarzenia organizowane przez klaster. 

z raportu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce przeprowa-
dzonego w 2010 roku wynika, że w klastrach decydujące lub duże znaczenie 
dla współpracy i rozwoju mają kontakty nieformalne. równocześnie 47% 
klastrów wskazuje, że kontakty formalne jedynie w małym lub przeciętnym 
stopniu wpływają na poziom integracji wewnętrznej klastra. Ponadto w ocenie 
ponad 80% respondentów współpracy sprzyjają regularne spotkania członków 
klastra, organizacja wspólnych imprez integracyjnych (56% wskazań), komu-
nikacja z wykorzystaniem internetu i platform komunikacyjnych (52% 
wskazań). wśród klastrów 43% deklaruje, że posiada średniookresową strate-
gię rozwoju13. 

Fundamentem procesu komunikowania się w klastrze jest odnalezienie 
płaszczyzny porozumiewania się pomiędzy jego uczestnikami, zmierzające 
do budowania relacji opartych na zaufaniu i działaniu w kolektywie. 
umiejętność porozumiewania się wewnątrz klastra, jak i kształtowanie wize-
runku w otoczeniu zewnętrznym oznacza wybór właściwych narzędzi komu-
nikacji marketingowej, w tym poruszanego w publikacji public relations.

12 tamże.
13 ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. raport z badań, red. k. Matusiak, 

Łódź 2010, s. 171–172, http://www.sooipp.org.pl (12.01.2011).
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Wnioski

komunikacja marketingowa organizacji klastrowej powinna być trakto-
wana jako umiejętność porozumiewania się członków klastra oraz szansa 
promowania marki w społecznościach lokalnych, krajowych i międzynarodo-
wych. w klastrach rośnie rola wykorzystywania nowych narzędzi komunika-
cji w hipermedialnym środowisku komputerowym, które umożliwiają zwięk-
szanie wpływu korzyści efektów zewnętrznych klastra (externalities), do 
których należą między innymi media społecznościowe, systemy informatycz-
ne ułatwiające komunikację w ramach sieci. Jednocześnie pojawiające się 
pierwsze strategie komunikacji marketingowej stanowią wyzwanie dla orga-
nizacji klastrowych, ponieważ dużym utrudnieniem w kształtowaniu polity-
ki komunikacji klastra w Polsce jest budżet. Finansowanie działań marketin-
gowych pochodzi ze składek członkowskich (jeśli takie istnieją) bądź z dotacji 
unijnych, które nie zaspokajają wszystkich potrzeb komunikacyjnych instytu-
cji zarządzających i uniemożliwiają efektywnie i skuteczne zarządzanie 
w klastrze.

zarządzanie komunikacją marketingową w organizacji klastrowej to pro-
ces, który powinien odbywać się w kilku etapach. Dotyczą one:

1. Określenia docelowego rynku, czyli sprecyzowania adresatów, od-
biorców przekazów i komunikatów, otoczenia klastra, zarówno wewnętrzne-
go jak i zewnętrznego, wobec którego animator w imieniu swoich członków 
podejmuje konkretne działania, komunikuje się w oparciu o z góry określone 
cele organizacji klastrowej. 

2. kształtowania procesu skutecznej komunikacji, w którym na pod-
stawie zadań strategicznych określane są cele, jakie ma osiągnąć organiza-
cja klastrowa poprzez wykorzystanie kanałów komunikacji marketingowych 
w procesie komunikacji. cele najczęściej mają charakter psychograficzny, na 
przykład poprzez określenie wizerunku i marki, jakie klaster chce reprezen-
tować, czy poziomu integracji, jaki planuje uzyskać.

3. Projektowania przekazu poprzez określenie jego treści, który ma wy-
woływać określony efekt, na przykład pozyskanie nowych członków, wy-
jaśnienie celu powołania klastra czy korzyści wynikających z jego istnie-
nia, kształtowanie integracji i środowiska zaufania. następnie tworzona jest 
struktura i format komunikatu, który w klastrze powinien opierać na interak-
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cji i budowaniu dialogu pomiędzy nadawcą a odbiorcą (na przykład animato-
rem klastra a przedsiębiorcą). skuteczność przekazu zależy również od źró-
dła komunikatu, autorytetu (na przykład naukowca z lokalnej uczelni), który 
cieszy się zaufaniem wśród uczestników klastra. 

4. wyboru kanałów przekazu, o charakterze indywidualnym, grupo-
wym lub masowym, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi public rela-
tions. 

5. ustalenia budżetu, w polskich klastrach budżet był określany na pod-
stawie dotacji unijnych, a zatem weryfikowany za pomocą narzędzi zapisa-
nych w projekcie, który jest określony w czasie. rzadziej budżet na kształto-
wanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej pochodził ze składek człon-
kowskich.

6. Analizy czynników wyznaczających dobór narzędzi komunikacji, 
których wykorzystanie zależy od wielkości budżetu, jaki posiada klaster, 
oraz od dostępnych pomiarów efektywności działań komunikacyjnych wyko-
rzystywanych w przeszłości (jeśli takowe klaster posiada). 

7. zarządzania zintegrowanym procesem komunikacji marketingowej, 
czyli wysyłaniem do odbiorców spójnych komunikatów za pomocą instrumen-
tów komunikacji marketingowej. wykorzystanie zintegrowanego procesu 
komunikacji pozwala dotrzeć do odbiorców we właściwym miejscu i czasie. 
w klastrach oznacza to wykorzystanie takiego instrumentarium, które 
w zależności od dostępności środków finansowych pozowali na utrzymanie 
długotrwałych relacji pomiędzy uczestnikami klastra.

zarządzanie komunikacją marketingową w organizacji klastrowej to proces, 
w którym cele i zadania są określone w oparciu o strategię. w tym procesie 
istotną rolę będzie odgrywał animator. zadaniem animatora jest wyczucie 
potrzeb podmiotów danego klastra, określenie nastawienia do inicjatywy 
(bardziej otwartego na współpracę czy zachowawczego, konkurencyjnego), 
zbadanie postaw, jakimi kierują się wybrane podmioty, określenie, jaką kulturą 
biznesową rządzi się dana grupa, sektor, i określenie częstotliwości oraz formatu 
spotkań dla członków. warunki te można określić, przeprowadzając indywidu-
alne spotkania animatorów z członkami klastra. ciężar przezwyciężania proble-
mów i barier w komunikacji w klastrze bardzo często spoczywa na barkach 
animatora, który musi umiejętnie wykorzystywać swą wiedzę o sektorze 
i przedsiębiorstwach oraz dostępne instrumenty komunikacji marketingowej. 
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komunikacja marketingowa to inwestycja organizacji klastrowej, która 
powinna składać się w pierwszej kolejności ze składek członkowskich, 
w drugiej z pozyskiwanych dotacji zewnętrznych. Obecnie członkowie klastra 
finansują jedynie takie działania komunikowania się z rynkiem, które umoż-
liwiają realizowanie ich indywidualnych celów, a które muszą być zbieżne 
z celami, jakie w planach strategicznych ustaliła, ze wszystkimi członkami, 
organizacja klastrowa. Organizacja ta zarządza procesem komunikacji  
klastra i decyduje, które kanały komunikacji będą najskuteczniejsze. Oznacza 
to, że organizacja, a przede wszystkim animator, musi posiadać dużą wiedzę 
o branży, dla której działa, podmiotach uczestniczących, trendach, a także 
mieć wiedzę i umiejętności w komunikowaniu się z przedstawicielami trzech 
odmiennych sektorów: nauki, biznesu i rządu.

w konsekwencji dla rozwoju klastra istotna jest świadomość przedsiębior-
ców dotycząca korzyści i członkostwa w klastrze. Działanie w turbulentnym, 
globalnym otoczeniu oznacza, iż organizacje zmuszone są do poszukiwania 
nowych form komunikacji z rynkiem. Łącząc budżety marketingowe firm 
oraz poprzez komunikowanie wspólnego celu, przedsiębiorstwa mogą skutecz-
niej i efektywniej komunikować się z rynkiem. Oznacza to zastosowanie 
takich narzędzi komunikacji marketingowej, które umożliwią wysyłanie do 
odbiorców spójnego i jednolitego przekazu, ich zwielokrotnienie oraz uzyska-
nie efektu korzyści skali, czyli dotarcia no nowych pomysłów, grup nabyw-
ców i inwestorów. 
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MARkEtINg COMMuNICAtION IN tHE CLuStER  
tHE uSE OF PuBLIC RELAtIONS AS A MANAgEMENt INStRuMENt 

IN A CLuStER ORgANIZAtION

Summary

clusters, although they are not networks, in the context of cluster manage-
ment, they are seen as a network structures. this is due to the fact that clusters are 
a developing structures standardized by law (in Poland they usually take the form 
of associations), with visible roles and responsibilities of its members, as well as 
goals and tasks that have to do the cluster organization. this article aims to provide 
communications in the cluster as the factor, which is one of the fundamental aspects 
of organizational management cluster. communication is presented in the aspect of 
marketing communications, where public relations instruments are use to affect the 
building of trust and the development of relations between members of the cluster.

Translated by magdalena małachowska
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FuNkCJONOWANIE kLAStRA MORSkIEgO POMORZA 
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Wprowadzenie

Głębokie zmiany strukturalne i rynkowe, powodowane postępującymi 
procesami globalizacyjnymi zachodzącymi we współczesnej gospodarce 
światowej, wymuszają na przedsiębiorstwach, krajach i poszczególnych regio-
nach ciągłą poprawę konkurencyjności. Otwartość polskiej gospodarki 
sprawia, iż jej podmioty stają w obliczu silnej presji konkurencyjnej. z tego 
powodu coraz ważniejszą rolę w procesach gospodarczych odgrywają powią-
zania kooperacyjne w postaci klastrów, które stanowią w wielu krajach, także 
w Polsce, stosunkowo nowe zjawisko. 

w regionach graniczących bezpośrednio z Morzem Bałtyckim szczegól-
ną rolę odgrywa gospodarka morska, w której powiązania kooperacyjne 
o charakterze klastrów dostrzegane są w ostatnich latach coraz częściej. 
Jednym z przykładów platformy służącej do kooperacji podmiotów gospodar-
ki morskiej jest klaster Morski Pomorza zachodniego, skupiający przedsię-
biorstwa, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu.
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celem artykułu jest charakterystyka klastra Morskiego Pomorza zachod-
niego oraz analiza jego funkcjonowania w procesie tworzenia zintegrowane-
go środowiska gospodarki morskiej.

Powyżej sformułowany cel artykułu został zrealizowany z wykorzysta-
niem metod badawczych, takich jak: krytyczna analiza literatury przedmiotu, 
materiałów sekretariatu technicznego klastra Morskiego Pomorza zachod-
niego oraz statystyk urzędu statystycznego w szczecinie, metoda indukcji 
i dedukcji oraz analiza przyczynowo-skutkowa.

wyniki realizacji celu badawczego za pomocą powyższych metod zostały 
zawarte w czterech częściach artykułu. część pierwsza artykułu zawiera teore-
tyczne ujęcie funkcjonowania klastrów morskich. kolejne części dotyczą charak-
terystyki powiązań kooperacyjnych występujących w ramach klastra Morskiego 
Pomorza zachodniego oraz działań i inicjatyw służących do realizacji jego misji 
i celów strategicznych. Praca zakończona została częścią będącą podsumowaniem 
przedstawiającym wnioski z analizy prezentowanego zagadnienia.

1. Istota funkcjonowania klastrów morskich

wyspecjalizowane skupiska powiązanych ze sobą podmiotów gospodar-
czych funkcjonują w gospodarce od wieków. najstarszy przykład klastra, który 
został opisany w literaturze, pochodzi z okresu 4000–3500 r. p.n.e. z terenów 
dzisiejszego południowego iraku, gdzie istniały specjalnie wydzielone okręgi 
dla ściśle określonych rodzajów rzemiosła oraz wyspecjalizowane rynki z okre-
ślonymi metodami zarządzania produkcją oraz wymianą dóbr i usług1. Powyższe 
przykłady można uznać za pierwotne formy klastrów, które pomimo niezinsty-
tucjonalizowanej formy stanowiły praktyczne rozwiązania gospodarcze. 

Jednym z pierwszych twórców idei klastrów był neoklasyczny ekonomi-
sta A. Marshall2, który w pracy pod tytułem Principles of economics zwrócił 
uwagę na koncentrację niektórych przemysłów w określonej lokalizacji.  
A. Marshall w swojej pracy podjął temat okręgów przemysłowych, przez które 
rozumiał regionalne skupiska przedsiębiorstw tej samej lub komplementarnej 

1 e. skawińska, r.i. zalewski, klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowa-
cyjności regionów. świat – europa – Polska, Pwe, warszawa 2009, s. 19.

2 A. Marshall, Principles of economics (8th ed.), Macmillan and co., London 1920.
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branży, podkreślając, że koncentracja firm prowadzi do wielu korzyści 
zewnętrznych zarówno dla firm, jak i całego regionu (terytorium)3. Powszechnie 
uznaje się, że pojęcie klastra zostało wprowadzone do nauk ekonomicznych 
przez M.e. Portera4, według którego procesy globalizacji sprawiają, że prze-
wagi konkurencyjnej nie osiągają pojedyncze firmy, ale ich skupiska nazywa-
ne clusters, co w języku angielskim oznacza grona. M.e. Porter definiuje 
klastry jako „geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecja-
lizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających 
w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (uniwersytetów, komi-
tetów normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dzie-
dzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”5. 
w ujęciu prezentowanym przez M.e. Portera za najważniejsze cechy klastra 
można uznać6:

 – pokrewieństwo sektorowe, oznaczające podobieństwo technologicz-
ne, wspólność dostawców i klientów, czyli określony zakres działal-
ności;

 – związki występujące w łańcuchu wartości – od zapotrzebowania na 
surowce do łańcuchów dystrybucyjnych i klientów;

 – geograficzny zasięg – na ogół bliskie sąsiedztwo regionalne, ale do-
puszczana jest przynależność firm z całego kraju, a nawet z zagranicy;

 – różnorodność rodzajów działalności i funkcji, które mogą spełniać 
współpracujące firmy;

 – możliwość włączania się jednostek publicznych (na przykład uniwer-
sytety, placówki B+r);

 – dobrowolność związku, brak ścisłych struktur organizacyjnych zwią-
zanych z klastrem; członkowie grona zachowują niezależność, a po-
wiązania mają charakter nieformalny.

3 B. Mikołajczyk, A. kurczewska, J. Fila, klastry na świecie. studia przypadków, Difin, 
warszawa 2009, s. 14.

4 M.e. Porter, The competitive advantage of nations, Free Press, new york 1990.
5 M.e. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, s. 245.
6 tamże, s. 259–279, zob. też: ekspertyza: efektywny model funkcjonowania klastrów 

w skali kraju i regionu, na podst. opracowania A. sosnowskiej i s. Łobejki przy współudzia-
le Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowy instytut Badawczy – instytut 
technologii eksploatacji, radom 2007, s. 3.
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Funkcjonowanie klastrów sprzyja tworzeniu połączeń kooperacyjnych 
między firmami, dostawcami surowców, sprzętu, podwykonawcami, klien-
tami oraz usługodawcami. Przy jednoczesnej specjalizacji daje gronu przed-
siębiorstw możliwość zwiększenia efektywności, wzmocnienia pozycji ryn-
kowej, zwiększenia elastyczności i możliwości reakcji na zapotrzebowanie 
rynku, a także stwarza nowe możliwości organizacyjne i umożliwia wymia-
nę doświadczeń7.

Powiązania kooperacyjne w postaci klastrów stanowią coraz częściej  
dostrzeganą formę współpracy podmiotów we wszystkich obszarach dzia-
łalności gospodarczej, w tym również podmiotów związanych z gospodarką 
morską, na której skupia się dalszy tok wywodów ze względu na przyjęty cel  
artykułu. Do elementów polskiej gospodarki morskiej zalicza się: żeglugę 
morską, przemysł okrętowy, morski przemysł wydobywczy, żeglugę śródlą-
dową, porty i usługi portowe, rybołówstwo morskie, turystykę morską, usłu-
gi morskie oraz administrację morską i śródlądową8. według danych urzę-
du statystycznego w szczecinie w 2010 roku na terenie Polski funkcjonowało 
10 915 podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką morską, co sta-
nowiło 0,28% udziału w liczbie podmiotów gospodarczych w kraju ogółem9. 
na terenie dwóch kluczowych województw nadmorskich – pomorskiego  
i zachodniopomorskiego – udziały podmiotów gospodarki morskiej w cał-
kowitej liczbie podmiotów gospodarczych były zdecydowanie wyższe niż  
w całym kraju i wyniosły odpowiednio: pomorskie – 2,2% (5602), zachodnio-
pomorskie – 1,3% (2791)10.

Pomiędzy podmiotami gospodarki morskiej funkcjonującymi na terenie 
Polski dostrzegana jest współpraca. Przejawia się ona między innymi w po-
staci klastrów morskich, które tworzą złożony system, skupiający różnorod-

7 H. salmonowicz, wpływ struktur klastrowych na funkcjonowanie i rozwój portów mor-
skich rejonu ujścia odry, w: Porty i żegluga morska na rynku transportowym unii europejskiej. 
funkcjonowanie. rozwój. ekologia, red. H. salmonowicz, zapol, szczecin 2011, s. 159.

8 H. salmonowicz, Polska gospodarka morska, w: Polska gospodarka morska. 
restrukturyzacja. konkurencyjność. funkcjonowanie. rozwój, red. H. salmonowicz, kreos, 
szczecin 2010, s. 23–37.

9 rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2011, Gus, urząd statystyczny w szczecinie, 
szczecin 2011, s. 24, 36.

10 tamże, s. 24–28.
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ne podmioty związane z szeroko rozumianą gospodarką morską11. uszczegó-
ławiając powyższą definicję, klaster morski należy rozumieć jako sieć przed-
siębiorstw, instytucji naukowych, uczelni oraz samorządów terytorialnych, 
administracji lokalnej i centralnej działających wspólnie na rzecz uzyskiwa-
nia wartości dodanej przemysłów morskich12. w skład klastrów morskich 
wchodzą trzy zasadnicze obszary funkcjonalne13:

a) obszar i – tradycyjne sektory działalności gospodarki morskiej (że-
gluga morska, przemysł stoczniowy, porty morskie oraz pozostała działal-
ność o charakterze morskim);

b) obszar ii – turystyka morska i rekreacja;
c) obszar iii – rybołówstwo morskie (w tym przetwórstwo ryb).
według european cluster collaboration Platform14 na terenie europy zi-

dentyfikowane zostały 24 klastry związane z gospodarką morską15. Połowa 
z nich funkcjonuje w rejonie Morza Bałtyckiego. znacząca liczba klastrów 
działających na terenie europy świadczy o ich ważnym znaczeniu dla dzia-
łalności podmiotów związanych z gospodarką morską. 

11 A. Marchewka, rozwój powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarki morskiej na 
przykładzie klastra morskiego Pomorza zachodniego, w: Transport morski w międzynarodo-
wych procesach logistycznych, red. H. salmonowicz, zapol, szczecin 2012, s. 335.

12 organizacja i funkcjonowanie portów morskich, red. k. Misztal, wydawnictwo 
uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 238. 

13 The role of maritime clusters to enhance the strength and development of european mari-
time sectors, commissioned by the european commission (DG MAre), november 2008, s. 5–6.

14 Portal internetowy european cluster collaboration Platform (www.clustercollabora-
tion.eu) został opracowany w celu ułatwiania komunikacji i zbudowania platformy współpracy 
pomiędzy klastrami i ich członkami, 17.07.2012.

15 Do zidentyfikowanych w dniu 17.07.2012 r. klastrów morskich należą: 1. Marine 
cluster Bulgaria (Bułgaria), 2. Maritime cluster of western Mediterranean (cypr), 3. Maritime 
Development center of europe (Dania), 4. eurosiMA cluster (Francja), 5. interprofession du 
Port concerneau (Francja), 6. riviera yachting network (Francja), 7. cluster Maritime Français 
(Francja), 8. Marissa (niemcy), 9. Maritimes cluster norddeutschland (niemcy), 10. Maritimes 
cluster schleswig-Holstein (niemcy), 11. Luxembourg cluster Maritime (Luksemburg),  
12. Maritime cluster of western Pomerania – klaster Morski Pomorza zachodniego (Polska), 
13. sea knowledge and economy cluster (Portugalia), 14. romanian Maritime cluster 
(rumunia), 15. iDimar Maritime (Hiszpania), 16. cluster de la industria Maritima Vasca – 
Foro Marítimo Vasco (Hiszpania), 17. uniport Bilbao (Hiszpania), 18. Forum Marítim català 
(Hiszpania), 19. cluster Marítimo español (Hiszpania), 20. nyM – Aei naval y del Mar 
(Hiszpania), 21. Maritime Forum (szwecja), 22. Marine east (wielka Brytania), 23. Marine 
south east (wielka Brytania), 24. Mersey Maritime (wielka Brytania).



210 arkadiusz marchewka

2. Założenia funkcjonowania klastra Morskiego Pomorza Zachodniego

klaster Morski Pomorza zachodniego tworzy platformę współpracy 
przedsiębiorstw, uczelni wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu związa-
nych z szeroko rozumianą gospodarką morską. klaster rozpoczął swoją dzia-
łalność 21 kwietnia 2011 roku poprzez podpisanie przez przedstawicieli dzie-
więciu podmiotów związanych z gospodarką morską umowy o ustanowieniu 
konsorcjum o tej samej nazwie16. sygnatariusze porozumienia określili szcze-
gółowe ramy współpracy, zadania oraz cele stojące przed klastrem, zobowią-
zując się do pozytywnego, wspólnego działania dla osiągnięcia założonego 
celu i zgadzając się na jedną wspólną strategię działania oraz na określony ład 
organizacyjno-prawny w ramach współpracy. 

w umowie została określona wizja klastra, zawierająca się w następują-
cym stwierdzeniu: „klaster Morski Pomorza zachodniego jest szeroko znany 
ze względu na swój dynamizm i siłę; tworzą go – we współpracy z sektorem 
naukowo-badawczym oraz organami władzy i administracji – prężne, nowo-
czesne firmy mówiące na forach zewnętrznych jednym głosem, dysponujące 
wciąż rosnącym potencjałem gospodarczym oraz wysoko wykwalifikowany-
mi kadrami. klaster stanowi bazę ekspercką oraz liczącego się partnera dla 
decydentów wszystkich szczebli w kwestiach dotyczących gospodarki 
morskiej, wpływając w ten sposób na kreowanie morskiej polityki regionu, 
państwa i wspólnoty europejskiej17”. według umowy o ustanowieniu konsor-
cjum misją klastra jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego 
wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich 
poprzez harmonizację działań na rzecz wzmocnienia międzynarodowej 
pozycji konkurencyjnej regionalnych podmiotów branży morskiej18.

w dokumencie ustanawiającym klaster Morski Pomorza zachodniego 
zostały określone również następujące cele strategiczne19:

a) budowa prężnego ośrodka gospodarki morskiej, będącego jednocze-

16 http://www.port.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512:k-
laster-morski-pomorza-zachodniego-&catid=1:aktualnosci&itemid=1099&quot (18.07.2012). 

17 umowa o ustanowienie konsorcjum klaster morski Pomorza zachodniego z dnia 21 
kwietnia 2011 r., s. 5. Dokument z zasobów sekretariatu technicznego klastra Morskiego 
Pomorza zachodniego.

18 tamże, s. 5.
19 tamże, s. 5.
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śnie zaawansowanym technologicznie węzłem logistycznym dla południowe-
go regionu Bałtyku;

b) połączenie w sposób zrównoważony funkcji turystyczno-rekreacyjnych 
regionu z rozwojem przemysłów morskich i transportu;

c) wypromowanie regionu jako uznanej bazy szkoleniowo-naukowej oraz 
badawczo-rozwojowej dla potrzeb międzynarodowej gospodarki morskiej;

d) ustanowienie forum ekspertów gospodarki morskiej, mającego 
wpływ na tworzenie i weryfikację ustawodawstwa i planów rozwojowych re-
gionu, kraju i europy.

według umowy dążeniu do osiągnięcia celów strategiczny powinien  
towarzyszyć szereg działań, takich jak20:

a) osiągnięcie masy krytycznej w celu uzyskania i utrzymania dostrze-
galności klastra i jego udziałowców;

b) stworzenie więzi partnerskich pomiędzy udziałowcami klastra,  
budowanie kultury współpracy i eliminacja barier komunikacyjnych, stymu-
lowanie współpracy przedsiębiorców i instytucji w regionie;

c) stworzenie bazy danych i forum wymiany informacji pomiędzy pod-
miotami klastra;

d) tworzenie zbiorów „najlepszych praktyk”, benchmarking, wprowa-
dzanie rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii;

e) przygotowanie i prowadzenie wspólnych projektów badawczo- 
-rozwojowych,

f) komercjalizacje osiągnięć naukowych;
g) efektywne kształcenie kadr operacyjnych i zarządzających w odpo-

wiedzi na potrzeby zgłaszane na forum klastra;
h) przyciąganie interesujących firm i młodych talentów do regionu;
i) wykreowanie marki klastra, budowanie marki regionu;
j) promocję firm działających w obrębie klastra oraz wspólnych przed-

sięwzięć;
k) lobbing, współtworzenie polityki morskiej państwa i jej uregulowań 

prawnych;
l) realizowanie wspólnych celów partnerów klastra.
klaster Morski Pomorza zachodniego posiada swoją strukturę organi-

zacyjną, określającą organy, które służą do realizacji misji oraz osiągnięcia  

20 tamże, s. 5–6.
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celów strategicznych. Do organów klastra, które posiadają kompetencje nad-
zorcze i wyznaczają kierunki jego działalności, zaliczane są: zgromadzenie 
Partnerów i rada klastra. w powyższej formule organizacyjnej klastra na 
pierwszym planie dostrzegany jest interes współpracy zgrupowanych w tej 
formie partnerów, a żaden z nich nie posiada organizacyjno-prawnej prze-
wagi. Działania są zależne od decyzji i ocen ogółu współpracujących ze sobą 
podmiotów.

realizacja wyznaczonych przez partnerów klastra zadań odbywa się po-
przez21:

a) sekretariat techniczny, 
b) grupy tematyczne,
c) zespoły projektowe, 
d) spotkania ad hoc.
rolą sekretariatu technicznego jest m.in. obsługa organizacyjna i admi-

nistracyjna klastra. Ponadto sekretariat odpowiada za organizację realizacji 
bieżących zadań, inicjuje działania w celu wymiany informacji, prowadzi 
współpracę klastra z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami związa-
nymi z gospodarką morską, a także realizuje zadania i czynności określone 
przez radę klastra lub zgromadzenie Partnerów. Partnerzy klastra mają 
także możliwość działalności w grupach tematycznych, które mogą dotyczyć 
m.in.: transportu, spedycji, logistyki; portów i przemysłu okołoportowego; 
sektora stoczniowego; rybołówstwa i przetwórstwa, turystyki wodnej, sportu 
i rekreacji, morskiego dziedzictwa kulturowego; ochrony środowiska, zasobów 
morskich i przybrzeżnych, pogłębiania i utrzymania dróg wodnych; edukacji, 
badań i rozwoju. Do realizacji wyznaczonych zadań służą również zespoły 
projektowe, powoływane na czas pracy nad konkretnym zagadnieniem. 
współpraca odbywa się też w ramach spotkań ad hoc, dotyczących bieżących 
spraw niewymagających formy uchwał bądź decyzji zgromadzenia Partnerów 
lub rady klastra. 

21 tamże, s. 7–13, zob. też Protokół z posiedzenia zgromadzenia Partnerów konsor-
cjum „klaster morski Pomorza zachodniego” z dnia 16 listopada 2011 r. Materiał ze zbiorów 
sekretariatu technicznego klastra Morskiego Pomorza zachodniego.
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3. Działania klastra Morskiego Pomorza Zachodniego w aspekcie 
zacieśniania współpracy podmiotów gospodarki morskiej

tworzenie środowiska gospodarki morskiej zintegrowanego wokół wspól-
nych celów to proces niezwykle złożony, charakteryzujący się podejmowa-
niem działań na wielu płaszczyznach, będących z sferze zainteresowań danej 
grupy. Jak zostało przedstawione w poprzedniej części artykułu, motywem 
przewodnim działalności i współpracy podmiotów gospodarki morskiej 
w ramach klastra Morskiego Pomorza zachodniego jest zbudowanie trwałych 
więzi oraz wypromowanie nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyj-
nego środowiska interesów morskich. 

w gronie partnerów tworzących klaster i realizujących wspólne cele 
znajdują się następujące podmioty związane z gospodarką morską22:

a) uczelnie wyższe:
 – Akademia Morska w szczecinie,
 – wyższa szkoła Bankowa w Poznaniu wydział ekonomiczny 

w szczecinie,
 – zachodniopomorski uniwersytet technologiczny,

b) przedsiębiorstwa:
 – Biuro Projektów „Bimor” sp. z o.o.,
 – Finomar sp. z o.o.,
 – infra-Port sp. z o.o.,
 – Master sp. z o.o.,
 – Polskie terminale s.A.,
 – „remech” Grupa remontowo-inwestycyjna sp. z o.o.,
 – terminal Promowy Świnoujście sp. z o.o.,
 – zarząd Morskich Portów szczecin i Świnoujście s.A.,
 – zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o.,

c) instytucje otoczenia biznesu:
 – Fundacja Gdyńska inicjatywa Akademicka,
 – stowarzyszenie inżynierów i techników Mechaników Polskich.

Działalność klastra ma charakter dynamiczny, co sprawia, że liczba pod-
miotów współpracujących w ramach konsorcjum może stale się zmieniać. 

22 ww.klastermorski.com/partnerzy-klastra.html (17.07.2012).
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struktura organizacyjna klastra Morskiego zakłada, iż kierunki jego roz-
woju oraz strategiczne działania są wyznaczane przez zgromadzenie Part-
nerów oraz radę klastra. natomiast obsługę organizacyjną realizowanych 
przedsięwzięć zapewnia sekretariat techniczny, prowadzony przez jednego 
z partnerów23. Podejmowane i koordynowane przez sekretariat techniczny 
przedsięwzięcia odbywają się w trzech różnych wymiarach: 

a) dotyczącym wypracowywania wspólnych stanowisk,
b) integracyjnym,
c) promocyjnym. 
Do pierwszego z nich zaliczyć można m.in. organizację spotkań partne-

rów klastra, podczas których prowadzona jest dyskusja na temat bieżących 
spraw i problemów związanych z gospodarką morską, czego rezultatami mogą 
być działania lobbingowe podejmowane przez poszczególne organy klastra24. 
w spotkaniach, podczas których wypracowywane są wspólne stanowiska 
przekazywane następnie decydentom (na przykład władzom samorządowym), 
biorą udział partnerzy klastra, przedstawiciele podmiotów wspierających jego 
działalność oraz zaproszeni goście. Ponadto klaster uczestniczy w organiza-
cji sympozjów i konferencji naukowych związanych z tematyką morską25.

ważną dziedziną działalności klastra jest budowanie relacji z otoczeniem, 
dlatego istotnym aspektem jego funkcjonowania są działania integracyjne zmie-
rzające do zacieśniania współpracy pomiędzy podmiotami, których obszar zain-
teresowań stanowi gospodarka morska. Przejawiają się one między innymi 
poprzez zapraszanie do uczestnictwa w gronie nowych partnerów lub nawiązy-
wanie współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności, czego 
przykładem jest między innymi porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniem 

23 uchwałą nr 2/2011 zgromadzenia Partnerów rolę prowadzenia sekretariatu technicznego 
powierzono spółce Polskie terminale s.A. z siedzibą w szczecinie przy ul. Bytomskiej 7. 
Dokument z zasobów sekretariatu technicznego klastra Morskiego Pomorza zachodniego.

24 osiągnęliśmy wyznaczone cele. rozmowa z Jarosławem siergiejem – Przewodniczącym 
rady klastra morskiego Pomorza zachodniego, „Obserwator Morski” 2012, nr 7–8 (50–51), s. 13.

25 klaster Morski Pomorza zachodniego był jednym ze współorganizatorów X 
ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. Transport morski w międzynarodowych proce-
sach logistycznych, która odbyła się 17 maja 2012 r. w szczecinie, www.zegluga.szczecin.pl 
(13.05.2012).



215funkcjonowanie klastra morskiego...

zachodniopomorski klaster Morski26 oraz współpraca z regionalnym centrum 
innowacji i transferu technologii działającym przy zachodniopomorskim 
uniwersytecie technologicznym27. umowa o ustanowieniu konsorcjum, oprócz 
pełnoprawnego uczestnictwa w klastrze poszczególnych partnerów, przewiduje 
również istnienie grona podmiotów wspierających ideę jego działalności. Podmioty 
te nie mają jednak prawa głosowania podczas wspólnych obrad, a ich rola ograni-
czona jest jedynie do funkcji obserwatora. Do grona podmiotów wspierających 
ideę klastra należą28: DB Port szczecin, Magemar Polska, Port rybacki „Gryf”, 
Port Handlowy „Świnoujście”, elewator „ewa”, Muzeum narodowe w szczecinie.

ważnym aspektem bieżącej działalności klastra są działania promocyj-
ne. sekretariat techniczny podejmuje szereg czynności, których celem jest 
prezentacja potencjału współpracujących w ramach klastra podmiotów, mię-
dzy innymi poprzez stworzoną specjalnie w tym celu stronę internetową29, 
współpracę z mediami zajmującymi się zagadnieniami gospodarki morskiej30 
oraz udział w targach i konferencjach, na których prezentowany jest potencjał 
skupionych w klastrze podmiotów. w celu stworzenia marki i zapewnienia 
wysokiej rozpoznawalności podmiotów współpracujących w ramach klastra 
stworzony został specjalny logotyp identyfikujący grono (rysunek 1). 

rysunek 1. Logotyp klastra Morskiego Pomorza zachodniego

Źródło: materiał ze zbiorów sekretariatu technicznego klastra Morskiego Po-
morza zachodniego (17.07.2012)

26 list intencyjny zawarty w szczecinie dnia 11 maja 2012 r. pomiędzy konsorcjum 
klaster morski Pomorza zachodniego a stowarzyszeniem zachodniopomorski klaster morski. 
Dokument z zasobów sekretariatu technicznego klastra Morskiego Pomorza zachodniego.

27 zobacz: sprawozdanie z działalności klastra morskiego Pomorza zachodniego z dnia 
11 maja 2012 r. Dokument ze zbiorów sekretariatu technicznego klastra Morskiego Pomorza 
zachodniego.

28 www.klastermorski.com/partnerzy-klastra.html (18.07.2012).
29 www.klastermorski.com (17.07.2012).
30 O działalności klastra Morskiego Pomorza zachodniego informował magazyn 

„Obserwator Morski” 2012, nr 4 i 7–8, oraz portal internetowy Morza i Oceany – www.morza-
ioceany.pl/start/klaster-morski-pomorza-zachodniego.html.
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Wnioski

Powiązania kooperacyjne w postaci klastrów stanowią coraz częściej 
dostrzeganą formę współpracy podmiotów we wszystkich obszarach działal-
ności gospodarczej, w tym również podmiotów związanych z gospodarką 
morską. na terenie europy występowanie klastrów morskich jest zjawiskiem 
powszechnym, szczególnie na terenie krajów nadmorskich, w tym także 
w Polsce, czego przykładem jest klaster Morski Pomorza zachodniego. 

Prezentowany klaster funkcjonuje w ramach konsorcjum, którego forma 
organizacyjna umożliwia realizację wspólnych przedsięwzięć i celów wyzna-
czonych przez partnerów klastra, służących zbudowaniu trwałych więzi 
i wypromowaniu nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środo-
wiska interesów morskich. 

znaczącą funkcją klastra w powyższym procesie jest umożliwianie 
współpracy podmiotów stanowiących zarówno przedsiębiorstwa, uczelnie 
wyższe, jak i instytucje otoczenia biznesu. w tym celu klaster podejmuje też 
szereg inicjatyw i działań służących m.in. do wypracowywania wspólnych 
stanowisk, prezentacji potencjału członków klastra, oraz nawiązywania 
współpracy pomiędzy partnerami i innymi organizacjami związanymi 
z gospodarką morską. Działania te mają szczególne znaczenie w aspekcie 
zacieśniania współpracy pomiędzy partnerami, co sprawia, że klaster Morski 
Pomorza zachodniego pełni istotną funkcję w procesie tworzenia zintegrowa-
nego środowiska gospodarki morskiej.
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www.clustercollaboration.eu
www.klastermorski.com
www.morzaioceany.com.pl
www.port.szczecin.pl

FuNCtIONINg OF tHE MARItIME CLuStER OF WEStERN 
POMERANIA IN tHE PROCESS OF CREAtINg AN INtEgRAtED 

MARItIME ENVIRONMENt

Summary

clusters form a partnership platform for entities in all areas of economy, inclu-
ding those involved in the maritime sector. Maritime clusters form a network of en-
terprises, research institutions, universities and local governments, working together 
to obtain the added value of marine industries. to achieve mission and strategic go-
als, Maritime cluster of western Pomerania undertakes a number of initiatives and 
actions like developing common positions, promotion, establishing cooperation be-
tween cluster partners and other organizations related to maritime economy. these 
activities are especially important in the context of closer cooperation between the 
partners, what cause that Maritime cluster of western Pomerania has a significant 
function in creating an integrated maritime environment.

Translated by arkadiusz marchewka
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Wprowadzenie

celem artykułu jest przybliżenie charakterystyki i potencjału zachod-
niopomorskiego klastra Budowlanego (zkB) – powiązania klastrowego 
w branży budowlanej, które działa przy Północnej izbie Gospodarczej (PiG) 
w szczecinie od 2004 roku. Ośmioletnia historia klastra daje możliwość prze-
analizowania szeregu zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem, a tak-
że skłania do refleksji nad kierunkami dalszego rozwoju powiązania kla-
strowego. wieloaspektowe przedstawienie zkB, w tym genezy, struktury  
formalno-prawnej, celów, podejmowanych inicjatyw oraz zidentyfikowanie 
modelu biznesu, stanowi cenną wiedzę na temat praktyki klastrowej, która 
może być wykorzystana zarówno przez teoretyków, jak i osoby zaangażowa-
ne w animację klastrów.
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1. klastry jako ważne struktury we współczesnej gospodarce

klaster należy rozumieć jako przestrzenną koncentrację przedsiębiorstw, 
instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji 
o formalnym, jak i nieformalnym charakterze, opartych na wspólnej trajekto-
rii rozwoju (np. technologiczną, wspólne rynki docelowe itd.), jednocześnie 
konkurujących i kooperujących w pewnych aspektach działania1.

według uniDO (united nations industrial Development Organization) 
klastry to regionalne i terytorialne koncentracje firm produkujących i sprze-
dających podobne lub komplementarne produkty, a przez to zmuszonych do 
przezwyciężania podobnych problemów i wyzwań. w rezultacie może to 
powodować powstawanie wyspecjalizowanych dostawców maszyn i surow-
ców oraz przyczyniać się do rozwoju specjalistycznych kompetencji i umie-
jętności, jak również specjalistycznych i zindywidualizowanych usług2.

niezależnie od istnienia różnorodnych definicji klastra oraz innych,  
pokrewnych koncepcji, jak sieci współpracy czy dystrykty przemysłowe3, 
można zidentyfikować następujące wspólne cechy grona, do których zaliczyć 
należy: koncentrację przestrzenną, interakcyjność i powiązania, wspólną tra-
jektorię rozwoju oraz konkurencję i kooperację4.

w literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele klasyfikacji klastrów. ze 
względu na strukturę organizacyjną wyróżnia się grona zbliżone do włoskich 
dystryktów (z dominacją małych i średnich przedsiębiorstw – MŚP), typu  
hub-and-spoke (oparte na współpracy wielkich lokalnych korporacji powią-
zanych z grupą MŚP) oraz klastry satelitarne (oparte na sektorze MŚP, który 
uzależniony jest od przedsiębiorstw zewnętrznych)5.

1 M.e. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, s. 248.
2 sme cluster and network Development in Developing countries: The experience of 

uniDo, Private sector Development Branch, working Paper 1999, no. 2., uniDO, cyt. za: 
M. Górzyński, w. Pander, P. koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między msP oraz msP 
i instytucjami otoczenia biznesu, PArP, warszawa 2006, s. 19.

3 twórcą koncepcji dystryktu przemysłowego był Alfred Marshall, która została rozprze-
strzeniona we włoszech w latach 70. XX wieku – tzw. włoskie dystrykty przemysłowe. więcej 
nt. dystryktów przemysłowych, w: A. Marshall. zasady ekonomiki, wyd. M. Arzta, warszawa 
1928.

4 Por. definicje klastra – www.klastry.pl (25.07.2012).
5 innowacje i transfer technologii. słownik pojęć, red. k.B. Matusiak, Polska Agencja 

rozwoju Przedsiębiorczości, warszawa 2005, s. 82.
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ze względu na innowacyjność można wyodrębnić następujące typy klastrów:
1. klastry oparte na wiedzy – charakterystyczne dla firm należących do 

sektorów o wysokiej intensywności badań i rozwoju, a także intensywności 
patentowania. Powstają zazwyczaj wokół silnych instytucji badawczych sek-
tora publicznego. często spotykane w przemyśle farmaceutycznym, chemicz-
nym, elektronicznym czy też produkcji maszyn latających.

2. klastry oparte na korzyści skali – typowe dla firm prowadzących 
własne badania na bardzo małą skalę, skoncentrowanych na systemach pro-
dukcyjnych o dużej skali. charakterystyczne dla przetwarzania żywności 
i przetwórstwo innych materiałów masowych, przemysłu samochodowego, 
wielkoskalowej inżynierii cywilnej.

3. klastry uzależnione od dostawcy – tworzą firmy importujące techno-
logię głównie w formie dóbr kapitałowych i półproduktów. ich innowacyjna 
działalność zależy w dużym stopniu od ich zdolności do współdziałania z do-
stawcami, jak i usługami posprzedażowymi. spotykane w rolnictwie, leśnic-
twie i tradycyjnym przemyśle przetwórczym.

4. klastry wyspecjalizowanych dostawców – oparte na firmach o dużej 
intensywności B+r, kładące nacisk na innowacje produktowe i powiązanie 
z użytkownikiem. typowe dla firm produkujących złożone systemy produk-
cyjne, takie jak np. sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

5. klastry intensywne w informację – charakterystyczne dla firm za-
rządzających złożonymi systemami przetwarzania informacji w celu dostar-
czania usług i dóbr zaspokajających potrzeby klientów. typowe dla usług  
finansowych, handlu hurtowego, wydawnictw, firm podróżniczych itp.)6.

klastry nie są nowymi strukturami (japońskie struktury klastrowe  
pojawiły się już w XVii wieku), jednak ich rozwój, który można obserwo-
wać w ostatnich dekadach, świadczy o wzroście znaczenia powiązań kla-
strowych w budowaniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. 
Multidyscy plinarność i wielokierunkowość współczesnych procesów gospo-
darczych, w tym procesów innowacyjnych, sprawia, że współpraca w ramach 
klastra jest jedną z nielicznych możliwości dla tych podmiotów, które chcą 
utrzymać przewagę konkurencyjną.

6 na podstawie: e. wojnicka, P. klimczak, M. wojnicka, J. Dąbkowski, Perspektywy 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PArP, 
warszawa 2006, s. 49–50.
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2. Charakterystyka Zachodniopomorskiego klastra Budowlanego

2.1. geneza ZkB

skonsolidowanie firm działających w branży budowlanej nastąpiło 21 
marca 2003 roku, kiedy to przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych dzia-
łających na terenie szczecina podpisali porozumienie z władzami miasta 
w celu zintegrowania miejscowego rynku wykonawczego, zwiększenia możli-
wości wykonawczych i wiarygodności ekonomicznej firm. rok później 
w czasie spotkania członków Północnej izby Gospodarczej przedsiębiorcy 
związani z branżą budowlaną powołali komisję Budownictwa (kB). w skład 
komisji weszło wówczas około stu przedsiębiorstw wykonawczych, handlo-
wych i biur projektów związanych z branżą budowlaną w regionie 
zachodniopomorskim.

komisja Budownictwa przedstawiła plan działania, który zakładał przede 
wszystkim stworzenie konsorcjum i grup kapitałowych. Drogą decyzji człon-
ków kB z dnia 9 września 2009 roku komisja zmieniła nazwę na: komisja 
Budownictwa − klaster Budowlany, natomiast w 2010 roku przyjęła nazwę: 
zachodniopomorski klaster Budowlany.

Pod względem organizacyjno-prawnym zkB jest nieformalną strukturą 
działającą na zasadach komisji branżowej w ramach Północnej izby 
Gospodarczej w szczecinie. statut PiG dokładnie precyzuje, na jakich zasa-
dach członkowie izby mogą powoływać komisje. zatem zachodniopomorski 
klaster Budowlany powinien być postrzegany jako struktura działająca 
w ramach Północnej izby Gospodarczej, która wykonuje zadania przewidzia-
ne w statucie izby oraz w oparciu o regulamin prac zkB.

2.2. Cele ZkB

celem nadrzędnym zachodniopomorskiego klastra Budowlanego okre-
ślonym w regulaminie pracy jest integracja środowiska budowlanego. Do ce-
lów szczegółowych zaliczyć należy:

a) ochronę interesów branży budowlanej oraz reprezentowanie jej wobec 
władz państwowych i samorządowych oraz wszelkich innych organów i instytucji,
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b) pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych w branży budowlanej,
c) stałą współpracę z komisją ds. Budownictwa, Planowania Przestrzen-

nego i Mieszkalnictwa, działającą przy radzie Miasta Gminy Miasto szczecin,
d) organizowanie szkoleń dla pracowników z branży budowlanej,
e) organizację targów, giełd oraz konferencji o tematyce budowlanej,
f) rozwój inicjatywy Akademii Dobrego zawodu7.
Mając na uwadze zapisy regulaminu pracy zkB oraz bieżące działania 

podejmowane przez klaster, możliwe jest zaprezentowanie rozbudowanej 
struktury celów, obejmującej zagadnienia strategiczne i cząstkowe dla roz-
woju struktury klastrowej, co zaprezentowano w tabeli 1.

w regulaminie pracy zkB nie zidentyfikowano misji działalności kla-
stra, jednak stanowiska poszczególnych zarządów, wyznaczone cele oraz po-
dejmowane działania skłaniają do wniosku, że misją klastra jest dążenie do 
takiej współpracy i zaangażowania firm, które pozwolą skutecznie rozwiązy-
wać problemy branży budowlanej i wspierać firmy budowlane.

2.3. Wybrane działania ZkB

zachodniopomorski klaster Budowlany podejmuje szereg realnych działań 
na rzecz branży budowlanej. zgodnie z wyznaczonym celem głównym, wiele 
uwagi poświęca się integracji branży (organizacja Majówek Budowlanych, Dni 
Budowlanych), co ma prowadzić do ukształtowania relacji sieciowych. 

innym przykładem konkretnej i wymiernej pomocy na rzecz firm budow-
lanych jest Akademia Dobrego rzemiosła. Był to projekt zrealizowany przez 
Północną izbę Gospodarczą wraz z wojewódzkim zakładem Doskonalenia 
zawodowego w szczecinie, który został współfinansowany ze środków unii 
europejskiej oraz budżetu państwa w ramach europejskiego Funduszu spo-
łecznego Działanie 8.1 PO kL8.

celem głównym projektu było zapewnienie nowych, podwyższanie lub 
uzupełnianie kwalifikacji budowlanych w szczególności u osób o niskich lub 
zdezaktualizowanych kwalifikacjach, co miało przyczynić się do lepszego 

7 na podstawie: regulamin Pracy zachodniopomorskiego klastra Budowlanego przy 
Północnej izby Gospodarczej z dnia 21 maja 2010 r.

8 umowa nr: PO kL.08.01.01-32-081/08-00.
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przygotowania zawodowego tychże osób do potrzeb ze strony firm budowla-
nych, a tym samym zwiększyć ich wartość pod kątem możliwości na zachod-
niopomorskim rynku pracy.

inicjatywa Akademii Dobrego rzemiosła narodziła się na posiedzeniu zkB, 
podczas którego przedsiębiorcy jednogłośnie wskazali na problem braku pracow-
ników na budowach, deficyt osób z wykształceniem budowlanym oraz niedosto-
sowanie oferty edukacyjnej zawodowych i technicznych szkół budowlanych. 
zasugerowano, że rozwiązaniem problemu byłoby powołanie Akademii Dobrego 
rzemiosła, czyli ośrodka szkolącego zarządzanego przez przedsiębiorców (firmy 
budowlane), w którym prowadzącymi byłyby osoby z dużą praktyką na budo-
wach. w ten sposób wyszkolone osoby trafiałby w określone potrzeby kadrowe 
firm, a tym samym znajdowałby w tych firmach zatrudnienie. w rezultacie 
w okresie od 1.08.2008 do 31.12.2009 roku w ramach zrealizowanego projektu 
przeszkolono 70 osób w następujących zawodach: cieśla, glazurnik, monter insta-
lacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania; monter instalacji elek-
trycznych, murarz oraz technolog robót wykończeniowych.

warto wymienić również prace przeliczeniowe dotyczące kosztu odtworze-
nia 1 m kw. powierzchni mieszkaniowej. zachodniopomorski klaster Budowlany 
w 2009 roku zwrócił uwagę na problem zbyt niskiej wartości odtworzeniowej  
1 m kw. lokali mieszkalnych dla miasta szczecin. wskazano na konieczność 
wypracowania czynnika obiektywizującego wartość odtworzeniową, ponieważ 
ówczesna odbiegała od średnich warunków rynkowych. wysokość wskaźnika 
przeliczeniowego ma istotne znaczenie dla ustalania stawek czynszu lokali 
mieszkalnych, kaucji mieszkaniowych, dodatków mieszkaniowych i preferencyj-
nych kredytów oraz innych zagadnień związanych z określeniem wartości odtwo-
rzeniowej lokali mieszkalnych. wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn 
powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego.

w ramach zkB powołano grupę roboczą do spraw wskaźnika przelicze-
niowego, której zadaniem było zgromadzenie od firm stosownych danych do-
tyczących realnych kosztów odtworzeniowych 1 m kw. powierzchni mieszka-
niowej. uzyskane dane zostały przekazane przedstawicielowi zachodniopo-
morskiego urzędu wojewódzkiego w szczecinie, który to organ ogłasza ak-
tualną wartość odtworzeniową 1 m kw. lokali mieszkalnych. nadal trwają 
rozmowy zespołu roboczego z przedstawicielami urzędu, w efekcie których 
ma dojść do zmiany metody obliczania wskaźnika.
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Bardzo istotne dla branży budowlanej było nawiązanie współpracy z urzę-
dem Miasta szczecina. w czerwcu 2009 roku z inicjatywy komisji zkB pod-
pisane zostało porozumienie, którego stronami były: Północna izba Gospodar-
cza w szczecinie, zachodniopomorska Okręgowa izba Architektów, zachodnio-
pomorska Okręgowa izba inżynierów Budownictwa, zachodnia Okręgowa izba 
urbanistów we wrocławiu oraz stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział 
szczecin. celem porozumienia było podjęcie działań, w wyniku których strate-
gia i polityka przestrzenna miasta szczecina będą prowadzone w warunkach jaw-
ności oraz poddane stałej społecznej kontroli i konsultacjom. w wyniku porozu-
mienia wyłoniono zespoły robocze składające się z przedstawicieli sygnatariuszy 
porozumienia oraz, co bardzo ważne, również z przedstawicieli urzędu Miasta.

Powołano zespoły: do spraw planowania przestrzennego, do spraw architek-
tury i rozwoju oraz do spraw związanych z procedurami wydziału urbanisty-
ki i Administracji Budowlanej. członkowie zespołów nadal będą na bieżąco mo-
nitorować skuteczność wdrażania wypracowanych wniosków przez wychwyta-
nie spraw ze swoich środowisk ukazujących dobre i złe praktyki w procedowa-
niu. sygnatariusze porozumienia i dyrektorzy wydziałów podjęli decyzję o kon-
tynuowaniu spotkań zespołów roboczych nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy9. 

za konkretny przykład działań posłużyć może również instrukcja opro-
testowywania przetargów publicznych. zarząd zkB postanowił wykorzy-
stać fakt, że Północna izba Gospodarcza działająca w rozumieniu ustawy 
o izbach gospodarczych10 jest wpisana na listę organizacji uprawnionych do 
wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo za-
mówień publicznych11. Organizacjom tym przysługuje prawo do korzystania 
ze środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, że firmy budowlane, któ-
re napotkają w procedurze zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia uchybienie, mogą odwoływać się za pośrednictwem 
Północnej izby Gospodarczej. 

zarząd zkB podjął się, przy współpracy z radcami prawnymi, opracowa-
nia „instrukcji dotyczącej wnoszenia środków ochrony prawnej przez Północną 

9 na podstawie: Podsumowanie prac komisji Budownictwa – klastra Budowlanego, 
„zachodniopomorski Przedsiębiorca” 2010, nr 6, s. 39.

10 ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, Dz. u. nr 35, poz. 195, z późn. zm.
11 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.
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izbę Gospodarczą w szczecinie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego”. instrukcja ta określa warunki, jakie firma budowlana musi spełnić, 
aby skorzystać z możliwości oprotestowania przetargu przy pomocy Północnej 
izby Gospodarczej. Dotyczą one terminów, opłat oraz wytycznych dotyczących 
samego wniosku, tak aby spełnione były kryteria proceduralne12. 

z kolei Forum Bezpośredniego Dialogu to inicjatywa zachodniopomorskiego 
klastra Budowlanego, która polega na cyklu spotkań umożliwiających dialog 
między zamawiającymi i wykonawcami. w roku 2011 odbyło się pierwsze 
spotkanie – pod hasłem „zamówienia publiczne a proces inwestycyjny”. 
Oprócz klastra w organizację spotkania włączył się urząd Marszałkowski 
województwa zachodniopomorskiego oraz urząd Miasta szczecina. 
Partnerami wydarzenia byli: zachodniopomorska Okręgowa izba Architektów 
rP, zachodniopomorska Okręgowa izba inżynierów Budownictwa, Polski 
związek inżynierów i techników Budownictwa oraz Pracodawcy rP. 

zaangażowanie zkB w tematykę zamówień publicznych znalazło swoje 
odzwierciedlenie w pracach instytucji publicznych w zakresie procesów prze-
targowych, czego dowodem jest zaangażowanie członków klastra do komisji 
przetargowej uniwersytetu szczecińskiego w związku z wyborem głównego 
wykonawcy budynku service interLab.

3. Zachodniopomorski klaster Budowlany w ujęciu modelu biznesu

współczesna literatura (zwłaszcza amerykańska) omawiająca zagadnienia 
związane z rozwojem organizacji podkreśla znaczenie modeli biznesu, które, 
określając sposób, w jaki firma wykorzystuje swoje zasoby i kompetencje, 
wpływa na pozycję rynkową i rozwój przedsiębiorstwa. według definicji  
A. Osterwaldera i y. Pigneura13 model biznesu to narzędzie koncepcyjne 
zawierające zestaw elementów i ich powiązań, pozwalające na scharakteryzo-
wanie logiki biznesu konkretnej firmy. każda organizacja posiada charakte-
rystyczny dla siebie model biznesu, który warunkuje sposób, w jaki tworzy, 
dostarcza i akumuluje wartość oraz generuje dochód.

12 Opisane w rozdziale 2: rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. 
w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

13 A. Osterwalder, y. Pingeur, Business model generation, wiley 2010, s. 14.
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charakterystyka zkB w ujęciu modelu biznesu przedstawiona została 
w tabeli 2.

w literaturze zaprezentowanych jest wiele rodzajów modeli biznesu. 
czynniki determinujące wybór modelu biznesu pochodzą zarówno z otocze-
nia zewnętrznego, jak i z samej organizacji. wielu autorów przyjmuje, że spo-
śród elementów struktury modelu biznesu jednym z kluczowych jest oferta 
rozumiana jako główna wartość dla klienta. w literaturze nie opisano jeszcze 
klasyfikacji modeli biznesu związanych z instytucjami otoczenia biznesu lub 
organizacjami typu klaster. Jednak należy zauważyć, że wartość dla firm bu-
dowlanych generowana przez zkB jest istotnym czynnikiem integrującym 
podmioty budowlane w branży.

4. Dalszy rozwój Zachodniopomorskiego klastra Budowlanego – 
postulowane kierunki działań

rozwój każdej organizacji, w tym struktury klastrowej, wymaga konse-
kwentnej realizacji założonych celów, ale też stawiania nowych wyzwań, które 
pozwolą budować pozycję konkurencyjną w zmieniającej się rzeczywistości 
gospodarczej. Propozycja kierunków działań dla zachodniopomorskiego kla-
stra Budowlanego powinna mieć swoje uzasadnienie w jego możliwościach 
rozwojowych, zatem należy mieć na uwadze potencjał zkB w kontekście:

 – dotychczasowej ośmioletniej działalności (podjętych inicjatywy na 
rzecz członków klastra i branży budowlanej);

 – wypracowanych zasobów klastra (ludzkich, finansowych, organiza-
cyjnych oraz technicznych i lokalowych, wypracowanej marki, kana-
łów komunikacji);

 – potrzeb rozwojowych firm w klastrze;
 – grupy interesariuszy klastra;
 – budowania powiązań sieciowych z podmiotami publicznymi i pry-

watnymi;
 – innowacyjności i internacjonalizacji firm w klastrze;
 – trendów współczesnej gospodarki, w tym trendów w budownictwie 

(np. ekologia, inteligentne budynki, współpraca z przemysłem kre-
atywnym).
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Mając na uwadze powyższe aspekty, należy stwierdzić, iż decyzje strate-
giczne zarządu zkB powinny koncentrować się na budowaniu silnej pozycji 
konkurencyjnej firm klastra na rynku regionalnym i rynkach zewnętrznych. 
tak wyznaczonemu celowi głównemu można podporządkować następującą 
grupę celów cząstkowych:

1. integracja i sieciowanie podmiotów związanych z branżą budowlaną 
w regionie – wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami, dialog i współpra-
ca z instytucjami związanymi z budownictwem, wypracowanie kanałów wy-
miany informacji między firmami budowlanymi i instytucjami związanymi 
z branżą budowlaną.

2. edukacja przedsiębiorców i pracowników firm budowlanych – zapew-
nienie oferty edukacyjnej skierowanej do kadry menedżerskiej i pracowników 
produkcyjnych firm budowlanych, dostosowanie systemu edukacji młodzieży 
na poziomie zawodowym, średnim i wyższym do potrzeb firm budowlanych.

3. Ochrona interesów branży budowlanej oraz reprezentowanie jej 
wobec władz państwowych i samorządowych oraz wszelkich innych organów 
i instytucji – ochrona interesów firm w procedurze zamówień publicznych, 
rozwiązywanie problemów branży budowlanej na linii firmy−władza lokalna 
oraz pozostali partnerzy, wsparcie dla mikro- i małych firm budowlanych.

4. wzrost innowacyjności firm budowlanych – nawiązywanie współ-
pracy ze sferą nauki, ekspertami, wyspecjalizowanymi dostawcami; dostęp 
do informacji, badań i analiz oraz ofert technologicznych; edukacja i podno-
szenie świadomości innowacyjnej firm, poszukiwanie zewnętrznych źródeł 
finansowania na działania innowacyjne.

5. wzrost aktywności firm budowlanych w kraju i za granicą – poszu-
kiwanie partnerów z kraju i za granicy, współtworzenie kreatywnych part-
nerstw na poziomie regionalnym i transgranicznym14.

zaproponowane kierunki działań mogą posłużyć jako wskazówka do sfor-
mułowania nowej strategii rozwoju zachodniopomorskiego klastra 
Budowlanego. Jednak zarówno bieżąca aktywność klastra, jak i jego przyszłe 
funkcjonowanie uzależnione są przede wszystkim od przedsiębiorców, którzy 
aktywnie angażują się w prace na rzecz zkB. Budowanie zaufania opartego 

14 na podstawie: P. niedzielski, J. Markiewicz, Plan działania dla branży budowlanej, 
Analiza Północnej izby Gospodarczej w ramach projektu „transfer wiedzy w regionie poprzez 
rozwój sieci współpracy”, szczecin 2010, s. 43–49.
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na bezpośrednich relacjach (formalnych i nieformalnych) między firmami oraz 
postawa społeczna połączona z przedsiębiorczością − są to czynniki, które 
stanowią podstawę rozwijania powiązań klastrowych niezależnie od branży.

Wnioski

klastry są istotnym elementem kreowania środowiska proinnowacyjne-
go. Multidyscyplinarność i wielokierunkowość procesów gospodarczych, 
w tym procesów innowacyjnych, sprawia, że współpraca w ramach klastra 
jest jedną z nielicznych możliwości dla tych podmiotów, które chcą utrzymać 
przewagę konkurencyjną.

 zachodniopomorski klaster Budowlany działający przy Północnej izbie 
Gospodarczej jest strukturą klastrową z dużym potencjałem rozwojowym. 
należy podkreślić, że jako oddolna inicjatywa klastrowa, której początki nie 
były związane z pozyskaniem funduszy z ue na rozwój klastrów, osiągnęła 
wiele sukcesów i jest silnie utożsamiana z branżą budowlaną w szczecinie 
i regionie. Dalszy rozwój zkB powinien być monitorowany za pomocą kryte-
riów ilościowych i jakościowych, jednak najważniejszym wyznacznikiem 
powinno być zadowolenie firm budowlanych wynikające z korzyści płynących 
z przynależności do klastra. 
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WEStPOMERANIAN CONStRuCtION CLuStER AS tHE EXAMPLE OF 
CLuSTER CONNECTION IN CONSTRuCTION SECTOR – CASE STuDY

Summary

contemporary literature highlights that clusters are striking feature of all 
modern economies. this kind of connections are essential for developing the com-
petitive advantage of companies. therefore the aim of this article is to present the 
westpomeranian construction cluster − its genesis, legal form, goals, initiatives and 
business model, which constitutes valuable knowledge on cluster practice, both for 
researchers and cluster animators.

Translated by Joanna markiewicz



zeszyty  naukowe  uniwersytetu  szczecińskiego
nr 719     ekonoMiczne ProBLeMy usŁug nr 94     2012

milena raTaJczak-mrozek
uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

kLAStRY JAkO ŹRÓDłO NAWIĄZYWANIA  
WSPÓłPRACY PRZEDSIĘBIORStW

słowa kluczowe: klaster, kooperacja, współpraca przedsiębiorstw.

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa coraz częściej odchodzą od traktowania relacji z podmio-
tami zewnętrznymi jako działania opartego wyłącznie na walce i konkurencji. 
Dostrzegają, że współpraca może przynosić równie dobre, a nawet i lepsze 
rezultaty, przyczyniając się do sukcesu rynkowego. wskazuje się, że utrzymy-
wanie bliskiej współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi może 
wpłynąć między innymi na poprawę efektywności obsługi dotychczasowych 
i umożliwić zdobycie nowych klientów, przyspieszyć opracowanie i wprowa-
dzenie na rynek nowych produktów oraz zwiększyć zasoby wiedzy znajdujące 
się w dyspozycji przedsiębiorstw. umiejętność nawiązania oraz utrzymania 
współpracy może zatem w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu konku-
rencyjności przedsiębiorstwa1. co więcej, korzyści z bliskiej współpracy mogą 

1 Por.: t. Gołębiowski, kooperacja międzynarodowa a konkurencyjność polskich przed-
siębiorstw przemysłu elektromaszynowego, w: marketing międzynarodowy. uwarunkowania 
i kierunki rozwoju, red. J.w. wiktor, A. Żbikowska, Pwe, warszawa 2010; M. ratajczak-
-Mrozek, motywy podejmowania współpracy w działalności zagranicznej przez polskie 
przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii (prezentacja wyników badań), „Organizacja 
i kierowanie. Organization and Management” 2010, nr 3, s. 65–74.
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dotyczyć nie tylko samych zaangażowanych podmiotów, ale i otoczenia, gospo-
darki, w której funkcjonują, co jest jedną z ważnych przesłanek wspierania więzi 
kooperacyjnych przedsiębiorstw przez instytucje państwowe.

Przyczynkiem do spotęgowania współpracy wśród przedsiębiorstw mogą stać 
się klastry, czyli lokalne skupiska powiązanych horyzontalnie lub wertykalnie 
przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach wraz z innymi instytucja-
mi wobec nich komplementarnymi2. rozwijane na poziomach regionalnych 
i krajowych programy wsparcia inicjatyw klastrowych oraz zainteresowanie unii 
europejskiej sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorstw zwraca się właśnie ku 
temu rozwiązaniu. Analiza współpracy przedsiębiorstw w ramach klastrów 
prowadzi do istotnego pytania: jak prezentuje się współpraca w ramach klastrów 
na tle innych form kooperacji i czy rzeczywiście koncentracja na promocji współ-
pracy w ramach klastrów jest najlepszym możliwym rozwiązaniem?

celem artykułu jest analiza klastrów jako źródła nawiązywania i utrzy-
mywania współpracy przedsiębiorstw na tle innych form kooperacji oraz 
próba wskazania pożądanych kierunków poprawy działań w tym zakresie.

1. klaster – słowo klucz

najbardziej znana definicja klastra, autorstwa M.e. Portera, podkreśla, że 
jest nim znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa firm i powiąza-
nych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączona podo-
bieństwami i wzajemnie się uzupełniająca3. we współczesnej gospodarce 
zainteresowanie klastrami wzrosło jednak na tyle, że trudno jest wskazać 
jedną, uniwersalną definicję tego pojęcia4. Można natomiast wymienić główne 
cechy klastrów powtarzające się w różnych definicjach. są to5:

 – bliskość geograficzna podmiotów wchodzących w skład klastra,
2 Business clusters: Promoting enterprise in central and eastern europe summary in 

Polish, OecD Multilingual summaries, OecD 2005, s. 1.
3 M.e. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, s. 248.
4 J. teräs, regional science-based clusters – a case study of Three european 

concentrations, university of Oulu, Oulu 2008, s. 11.
5 B. Mikołajczyk, A. kurczewska, J. Fila, klastry na świecie. studia przypadków, Difin, 

warszawa 2009, s. 13–18; Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, 
kierunki rozwoju klastrów w Polsce. koncepcja klastra, www.mg.gov.pl/files/upload/11784/
tekst1koncepcjaklastra.pdf (12.07.2012), s. 4.
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 – działanie podmiotów w pokrewnych sektorach (często w ramach jed-
nego łańcucha dostaw, wytwarzanie podobnych lub komplementar-
nych produktów),

 – kooperencja (coopetition), czyli jednoczesne konkurowanie i koope-
racja podmiotów gospodarczych,

 – powiązanie uczestników klastra oraz wchodzenie w regularne inte-
rakcje, sieciowy charakter społecznie zakorzenionych powiązań,

 – współpraca w układzie potrójnej helisy (triple helix), to znaczy między 
przedsiębiorcami, środowiskiem nauki oraz władzami publicznymi,

 – różnorodność podmiotów – podmiotami wchodzącymi w skład kla-
stra mogą być zarówno przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, jed-
nostki akademickie, organa administracji rządowej i samorządowej, 
instytucje finansowe, jak i inne powiązane organizacje.

najważniejszy element klastra stanowi z reguły silnie skoncentrowana 
grupa przedsiębiorstw otoczona przez szereg wyspecjalizowanych kooperan-
tów, instytucji i organizacji6. 

we współczesnej gospodarce słowo klaster stało się słowem kluczem 
mającym zapewnić rozwój przedsiębiorstw i całej gospodarki. w związku 
z tym wsparcie współpracy przedsiębiorstw w Polsce nakierowane jest przede 
wszystkich na rozwój inicjatyw klastrowych. inicjatywa klastrowa to mniej lub 
bardziej zinstytucjonalizowana (sformalizowana) grupa aktorów lokalnych 
dążąca do zainicjowania funkcjonowania danego klastra bądź rozwiązania 
istotnych problemów już funkcjonującego klastra. uruchomienie inicjatywy 
klastrowej może być wynikiem oddolnych działań podmiotów gospodarczych 
zainteresowanych współpracą (podejście bottom-up) lub być wynikiem działań 
odgórnych podejmowanych przez władze publiczne (podejście top-down)7. 
zadania finansowane są ze środków budżetu państwa i budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz ze środków pochodzących z funduszy struktu-
ralnych unii europejskiej. wykorzystywany jest szereg instrumentów obejmu-
jących organizację szkoleń i warsztatów promujących rozwój klastrów, promo-
cję istniejących ugrupowań, dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz 
innowacyjności, wsparcie finansowe dla tworzenia nowych firm, dofinansowa-
nie rozwoju infrastruktury. niestety efektywność instrumentów jest nisko 

6 Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, kierunki rozwoju…, s. 3.
7 tamże, s. 2.
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oceniana przez przedsiębiorstwa. Ponadto wysoce pożądane formy wsparcia 
współpracy, jakimi są pomoc w promocji ugrupowań oraz dofinansowanie 
rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsięwzięć kooperacyjnych, 
są wykorzystywane w niewielkim zakresie8. w związku z tym uzasadnione 
jest postawione we wstępie pytanie, czy rzeczywiście koncentracja na promo-
cji współpracy w ramach klastrów jest najlepszym możliwym rozwiązaniem.

2. klastry jako źródło współpracy – wyniki badań ankietowych

2.1. Postępowanie badawcze 

Przedstawione w artykule wyniki uzyskano na podstawie internetowych 
badań ankietowych przeprowadzonych od września do października 2010 
roku przez zespół pod kierownictwem dr M. ratajczak-Mrozek.

w postępowaniu badawczym analiza form współpracy przedsiębiorstw 
rozpatrywana jest z punktu widzenia systemów, w ramach których przebiegają 
interakcje i współpraca podmiotów (na przykład parki technologiczne, klastry). 
w takim ujęciu współpraca w ramach jednej formy organizacyjnej może przy-
bierać rozmaite formy prawne (na przykład przedsiębiorstwa wchodzące w skład 
klastra mogą tworzyć joint venture, udzielać sobie licencji i tym podobne), które 
z tego powodu nie zostały wyróżnione w prezentowanych poniżej badaniach. 

Do organizacyjnych form współpracy, podlegających badaniom ze 
względu na częste występowanie w polskich realiach, zaliczono klastry, izby 
przemysłowo-handlowe, inne zrzeszenia przedsiębiorstw i przedsiębiorców 
(na przykład konfederacje pracodawców, kluby MBA, izby zawodowe), inku-
batory przedsiębiorczości, parki technologiczne i przemysłowe, konsorcja, 
zintegrowane łańcuchy dostaw, sharing (dzielenie jednego lub kilku segmen-
tów łańcucha dostaw, na przykład posiadanie wspólnego magazynu) oraz 
grupy producenckie. w przypadku takich form, jak: inne zrzeszenia lub 
sharing, respondenci mieli podane w ankiecie wyjaśnienie pojęć, celem unik-
nięcia nieporozumień.

8 klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia i rozwoju konkuren-
cyjności regionów – analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności, instytut 
Badań strukturalnych, warszawa 2009, s. 53–58; Polska. raport o konkurencyjności 2010. 
klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, red. M.A. weresa, instytut Gospodarki 
Światowej sGH w warszawie, warszawa 2010, s. 268–270.
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w badaniach obok wymienionych organizacyjnych form współpracy 
uwzględniono również kontakty nieformalne, które mimo że są pozbawione 
cech organizacji, pozwalają na inicjowanie oraz rozwój współpracy na zasa-
dach podobnych do form wymienionych powyżej. kooperacja nieformalna 
(networking) jest często określana mianem kluczowego elementu rozwoju 
gospodarczego9. Przedsiębiorstwa, które nie dostrzegają potencjału narzędzia, 
jakim jest networking , tracą potencjalnie istotną przewagę konkurencyjną10. 
kontakty nieformalne mogą nie tylko występować samodzielnie, ale towarzy-
szyć zawieraniu sformalizowanych porozumień. w takim przypadku pozwa-
lają na łatwiejsze rozwiązanie kwestii spornych czy nieporozumień, które 
mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy. Jest to możliwe dzięki budowaniu 
w ramach nieformalnych interakcji zaufania międzyorganizacyjnego11. zaletą 
współpracy i kontaktów nieformalnych jest dzielenie dobrych praktyk oraz 
pozyskiwanie zasobów, kompetencji i kluczowych informacji mniejszym 
nakładem środków. kooperacja nieformalna, choć często niedoceniana forma 
współpracy przedsiębiorstw, jest ważną częścią relacji biznesowych.

2.2. Dobór i charakterystyka próby badawczej

Prośbę o wypełnienie kwestionariusza on-line wysłano pocztą elektro-
niczną (pismo zawierało prośbę o wypełnienie ankiety przez przedstawicieli 
kierownictwa firmy), a lista adresowa została przygotowana na podstawie 
ogólnopolskiej bazy danych kompass Poland. Dobór próby miał charakter 
losowy. Operat losowania obejmował przedsiębiorstwa z całej Polski, repre-
zentujące wszystkie branże. Działalność w klastrze nie stanowiła przedmiotu 
oceny na etapie doboru próby. 

9 L. Laschewski, J. Phillipson, M. Gorton, The facilitation and formalisation small 
Business networks: evidence from the north east of england, „environmental Planning c: 
Government and Policy” 2002, Vol. 20, no. 3, s. 1.

10 s. de klerk, J. kroon, Business networking relationships for business success, „south 
African Journal of Business Management” 2008, Vol. 39, no. 2, s. 8.

11 M. Van Alstyne, n. Bulkley, why information should influence Productivity?, w: The 
network society. a cross-cultural Perspective, red. M. castells, edward elgar Publishing 
2004, s. 152.
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w analizowanym okresie uzyskano 193 pełne odpowiedzi, które stano-
wią próbę poddaną analizie w artykule. 

91% analizowanej próby stanowią podmioty z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw (według kryterium zatrudnionych do 249 osób), przy czym 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa reprezentują bardzo zbliżoną liczeb-
ność i stanowią każdorazowo po około 30% badanej próby. Pozostałe 9% 
próby to duże przedsiębiorstwa. Pod względem własności 88% badanych 
przedsiębiorstw to firmy prywatne, przy czym 76% to podmioty o kapitale  
wyłącznie krajowym, a 7,6% o kapitale zagranicznym. Pozostałe 12% to 
firmy państwowe. Badane przedsiębiorstwa reprezentują wszystkie branże 
(handlowe, usługowe, produkcyjne i budownictwo). większość ze wszyst-
kich analizowanych przedsiębiorstw (63,7%) prowadzi działalność zagranicz-
ną, pozostałe 36,3% ogranicza swą działalność do rynku polskiego. 

2.3. Wyniki oceny klastrów jako skutecznego źródła nawiązywania 
i utrzymywania współpracy na tle innych form kooperacji 
przedsiębiorstw

respondentów poproszono o wskazanie pięciu form współpracy, które 
ich zdaniem najskuteczniej przyczyniają się do nawiązywania i utrzymywa-
nia bliskiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Pytanie dotyczyło więc 
dwóch faz relacji współpracy – inicjacji i rozwoju (bądź stagnacji). Przy czym 
można zakładać, że forma pytania powoduje, że w większym stopniu dotyczy 
ono jednak fazy inicjacji współpracy. w toku obróbki danych przyporządko-
wano wartość 5 do pierwszej wskazanej, najskuteczniejszej, formy, wartość 4 
do drugiej i tak dalej. wartości otrzymane po zsumowaniu odpowiedzi udzie-
lonych przez wszystkich respondentów podzielono następnie przez średnią 
wartość możliwą do przyznania każdej formie współpracy w wyniku takich 
operacji. im wyższa wartość przypisana każdej formie, tym skuteczniej przy-
czynia się ona, zdaniem respondentów, do nawiązywania i utrzymywania bli-
skiej współpracy z zewnętrznymi podmiotami. Jednocześnie wynik przekra-
czający wartość 1,0 oznacza ponadprzeciętną skuteczność danej formy w bu-
dowaniu relacji, wyniki oscylujące w okolicach wartości 1,0 – skuteczność 
przeciętną, a wyniki wyraźnie poniżej wartości 1,0 – niską skuteczność.



239klastry jako źródło nawiązywania współpracy przedsiębiorstw

wskazania dotyczące oceny skuteczności form współpracy w zakresie 
nawiązywania i utrzymywania bliskiej współpracy przedsiębiorstw z pod-
miotami zewnętrznymi (przedsiębiorstwami, ale i na przykład instytucjami) 
przedstawiono na rysunku 1.

rysunek 1.  Formy współpracy najskuteczniejsze w nawiązywaniu i utrzymywa-
niu bliskiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Źródło:  opracowanie własne.

najwyżej oceniono skuteczność kooperacji nieformalnej, networkingu 
w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskiej współpracy z podmiotami  
zewnętrznymi. Ponadprzeciętną skuteczność przypisano też innym zrzesze-
niom przedsiębiorstw i przedsiębiorców. O przeciętnej skuteczności w oma-
wianym zakresie można mówić w przypadku izb przemysłowo-handlowych, 
grup producenckich oraz konsorcjów. Można zauważyć, że są to w dużej 
mierze struktury organizacyjne, w których członkostwo ma relatywnie lub  
całkowicie niezobowiązujący charakter.

Analiza odpowiedzi udzielonych przez grupy odpowiednio mikro-,  
małych, średnich i dużych przedsiębiorstw nie wykazała większych różnic. 
Główne tendencje pozostały niezmienione. w gronie trzech najwyżej ocenia-
nych form współpracy przez przedsiębiorstwa wszystkich wielkości znalazły 
się: kooperacja nieformalna oraz inne zrzeszenia przedsiębiorstw i przedsię-
biorców. Duże i średnie firmy jako trzecią wymieniły izby przemysłowo- 
-handlowe, a małe i mikroprzedsiębiorstwa – grupy producenckie. Jedyne 
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wyraźne różnice dotyczyły dokonanej przez duże przedsiębiorstwa wyższej 
oceny skuteczności w stosunku do pozostałych grup innych zrzeszeń przed-
siębiorstw i przedsiębiorców, izb przemysłowo-handlowych, parków przemy-
słowych i technologicznych oraz właśnie klastrów. Oceniły one skuteczność 
tych form w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskiej współpracy z podmiota-
mi zewnętrznymi wyżej niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. same 
klastry zostały ocenione przez przedsiębiorstwa:

 – duże – na poziomie 0,58, 
 – średnie – 0,41, 
 – małe – 0,31, 
 – mikro – 0,21. 

3. Potencjalne przyczyny niskiej oceny roli klastrów w nawiązywaniu 
współpracy

w kontekście celu artykułu i prezentowanych rozważań zaprezentowane 
w przeprowadzonych badaniach wskazania dotyczące klastrów są bardzo 
ważne. ta forma współpracy została oceniona najgorzej pod względem skutecz-
ności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskiej współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi. Jest to o tyle ciekawe, że szereg działań ze strony instytucji 
państwowych czy unijnych ukierunkowanych jest właśnie na tego typu struk-
tury oraz istnieje możliwość uzyskania dużego wsparcia na ich rozwój. należy 
zastanowić się nad potencjalnymi przyczynami tak niskiej oceny klastrów jako 
skutecznego źródła współpracy dokonanej przez badane przedsiębiorstwa.

Po pierwsze, tylko 17% ankietowanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że 
działa w ramach klastrów. Oznacza to, że zaprezentowana ocena została doko-
nana głównie przez podmioty, które nie działają bądź nie chcą działać 
w klastrach. nie znają one więc korzyści wynikających ze współpracy 
w ramach klastrów lub, co gorsza, nie są do nich przekonani (ze względu na 
przeświadczenie lub faktyczne negatywne doświadczenie). niewielka liczba 
przedsiębiorstw działających w ramach klastrów i rzeczywiście znających 
dzięki temu ich istotę mogła mieć wpływ na ocenę.

Po drugie, badane przedsiębiorstwa zdają się postrzegać klastry jako źró-
dło współpracy wewnętrznej – pomiędzy podmiotami formalnie zaangażo-
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wanymi w klaster, a nie podmiotami zewnętrznymi, spoza tej struktury. Jed-
nym słowem, klaster wydaje się mieć znaczenie dla współpracy wewnętrznej, 
a nie dla poszerzania idei współpracy poza ograniczoną, formalnie związaną 
w jego ramach, grupę przedsiębiorstw.

i w końcu po trzecie, niska ocena przypisywana klastrom w nawiązywa-
niu i utrzymywaniu współpracy może wiązać się z pewnym zauważalnym 
„wypaczeniem” idei klastrów, czyli pośrednio z dofinansowywaniem takich 
inicjatyw w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje 
rządowe lub europejskie, co staje się powoli główną przesłanką powstawania 
takich struktur. zawiązanie klastra nie wynika bowiem czysto z woli współ-
działania, tylko raczej z odgórnej inicjatywy12. w takich przypadkach współ-
praca w ugrupowaniach klastrowych ma drugorzędne, poboczne znaczenie, 
a przedsiębiorstwa koncentrują swoją uwagę na możliwości uzyskania korzy-
ści finansowych płynących z uczestnictwa z klastrze. istnieje zagrożenie, że 
w takim przypadku po zakończeniu dopływu środków pieniężnych zakończy 
się także funkcjonowanie danego klastra. istotną kwestią jest więc odróżnie-
nie klastra od inicjatywy klastrowej. niestety, inicjatywy klastrowe stają się 
więc w rzeczywistości środkiem do pozyskania dodatkowych funduszy, a nie 
środkiem do rozwijania współpracy. Małe znaczenie klastrów w nawiązywa-
niu i utrzymywaniu współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrzny-
mi może być więc związane właśnie z „wypaczeniem” prawdziwej idei klastra 
– odejściem od kluczowej idei klastra, czyli wzajemnego uzupełniania się 
przedsiębiorstw i współpracy (z jednoczesną konkurencją). Przecież żadna 
z definicji klastra za główny jego wyznacznik nie przyjmuje pozyskiwania 
środków finansowych.

Wnioski – pożądane kierunki poprawy działań w zakresie współpracy 
w klastrach

Mimo bardzo słabej oceny klastrów jako skutecznego źródła nawiązywa-
nia i utrzymywania bliskiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi przedsta-
wione w artykule wyniki wcale nie muszą być skierowane przeciwko idei kla-

12 Por. J. staszewska, rozwój przedsiębiorstw sieciowych w Polsce – perspektywy dla kla-
steringu, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 11, s. 30.
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stra i promowaniu inicjatyw klastrowych. wyniki można potraktować raczej 
jako wskazówkę dla pożądanych działań podejmowanych z myślą o klastrach.

wyraźnie można zauważyć, że ogromne znaczenie ma wspieranie nawią-
zywania kontaktów nieformalnych, kooperacji nieformalnej i networkingu 
przez przedsiębiorców. Przy czym kontakty nieformalne mogą stanowić  
bardzo istotne podwaliny współpracy bezpośrednio w ramach klastrów, jak 
i poszerzania oraz umacniania relacji kooperacji ich członków także z pod-
miotami zewnętrznymi (wykraczającymi poza wewnętrzne ramy klastra). 
Działania w zakresie wspierania kontaktów nieformalnych mogą przybierać 
formę wspomagania istniejących klubów i spotkań networkingowych lub pro-
mowania zakładania nowych. spotkania takie powinny wykraczać poza gra-
nice samego klastra.

Ponadto trzeba zauważyć, że pewne z analizowanych i wysoko ocenio-
nych pod względem nawiązywania i utrzymywania współpracy przez badane 
przedsiębiorstwa organizacyjnych form współpracy (na przykład zrzeszenia 
przedsiębiorstw, izby przemysłowo-handlowe) mogą w rzeczywistości grać 
rolę istotnych członków klastrów. w klastrze lub w jego otoczeniu funkcjo-
nować mogą także inne wyspecjalizowane jednostki składające się na regio-
nalny system innowacji, takie jak: centra transferu technologii, inkubatory 
technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe lub par-
ki technologiczne�. w kontekście przytoczonych wyników i wysokiej oceny 
tych form współpracy należy, wspierając klastry, większą uwagę skupić na 
pozyskiwaniu oraz promowaniu właśnie tych członków oraz wykorzystaniu 
ich statusu jako źródła współpracy przedsiębiorstw (wewnętrznej w ramach 
klastra, ale i przede wszystkim z podmiotami zewnętrznymi).

Przy promowaniu inicjatywy klastrowej nieodzowne jest również skon-
centrowanie się na dodatkowych korzyściach płynących z rozwoju bliskiej 
kooperacji w ramach klastra i wykraczanie poza motyw w postaci wspar-
cia finansowego. ważne jest, aby obecni i potencjalni członkowie klastra byli 
świadomi idei współpracy, kooperencji i korzyści, jakie mogą dzięki temu 
osiągnąć (na przykład wspólne pozyskiwanie zasobów, zdobycie wiedzy 
i know-how, poprawa innowacyjności).

Przede wszystkim należy jednak być świadomym, że nie ma jednej, 
uniwersalnej drogi stymulowania współpracy przedsiębiorstw. w związku 
z tym działania mające na celu rozwój kooperacji powinny być realizowane 
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równolegle w różnych obszarach. konieczne jest więc rozszerzenie myślenia 
o współpracy poza ideę polityki opartej na klastrach, a także wspieranie in-
nych struktur współdziałania oraz sprzyjanie kooperacji nieformalnej. 
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CLuStERS AS A SOuRCE OF EStABLISHINg  
COMPANIES COOPERAtION

Summary

the ability to establish and maintain cooperation with entities of the business 
environment can significantly contribute to the companies’ competitiveness. clusters 
may create one possible way of intensifying this cooperation.

the article presents results of empirical research that aims to answer the ques-
tion how does the cooperation within the clusters look like compared to other forms 
of cooperation, and whether the focus on the promotion of cooperation within the 
clusters is the best possible solution?

the aim of the article is to analyse clusters as a source of establishing and main-
taining cooperation between companies compared to other forms of cooperation. 
there is also an attempt to indicate the desired direction of improvements in this 
area.

Translated by milena ratajczak-mrozek
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Wprowadzenie

celem artykułu jest analiza inicjatyw klastrowych jako środowisk inno-
wacyjności oraz kanałów transferu wiedzy i technologii ze szczególnym 
uwzględnieniem klastrów w województwie łódzkim. tezą opracowania jest, 
że podstawową funkcją klastrów we współczesnej gospodarce powinno być 
nie tyle tworzenie „tematycznych skupisk regionalnych”, ale kreowanie 
uwarunkowań rozwoju powiązań między uczestnikami o charakterze koope-
rencyjnym. Oznacza to podkreślenie konieczności współpracy i równoczesnej 
konkurencji między podmiotami tworzącymi klaster, gdyż tylko taki model 
zapewnia dynamiczny transfer wiedzy, decydujący o poprawie innowacyjno-
ści, a w konsekwencji konkurencyjności uczestników. 

Artykuł podzielono na trzy części. w pierwszej zwrócono uwagę na rolę 
innowacji i innowacyjności we współczesnym modelu gospodarki bazującej 
na wiedzy. w drugiej odwołano się do idei klasteringu jako możliwego mecha-
nizmu poprawy konkurencyjności wszystkich typów podmiotów w systemie, 
dzięki koncentracji na kwestii kreacji wartości dodanej. w ostatniej części 
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dokonano oceny inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim pod kątem ich 
przygotowania do wypełniania wyżej wymienionych wymogów.

1. Rola innowacji i innowacyjności w gospodarce opartej na wiedzy

ewolucja gospodarki światowej, związana z procesami postępującej globali-
zacji, przyczyniła się do przekształcenia jej w gospodarkę opartą na wiedzy. 
wiąże się to z ciągłym, rosnącym zapotrzebowaniem na nowe rozwiązania. 
Podstawą rozwoju wszystkich typów podmiotów staje się zdolność uzyskiwania 
wartości dodanej do znanego wcześniej standardu, dzięki umiejętności implemen-
tacji pojawiających się wyników kolejnych badań w swojej sferze kompetencji. 
Można zatem mówić o wzroście roli innowacji typu procesowo-organizacyjnego, 
które pozwalają na przekształcanie tradycyjnych innowacji produktowych czy 
funkcyjnych w ciąg przedsięwzięć generujących nowe wartości użytkowe. należy 
oczywiście zaznaczyć, że pojęcie tego typu innowacji nie jest nowe, bowiem już 
J. schumpeter – uznawany za twórcę teorii innowacji – wskazywał na zmianę 
zasad organizacji produkcji jako na sferę, która przyczynia się do postępu inno-
wacyjnego. koncentrował się on na roli innowatora, od którego indywidualnej 
aktywności (przedsiębiorczości) uzależniał sukces organizacji. Jednak współcze-
sna gospodarka, z uwagi na swoją złożoność i dynamikę, wymusza przyjęcie 
podejścia kooperacyjnego. Oznacza to, że nie wystarcza już świetny pomysł 
i własny kapitał czy nawet zdolny menedżer, ale konieczne jest wielopoziomowe 
współdziałanie wielu elementów w celu stworzenia systemu kreacji nowych 
rozwiązań1. w konsekwencji widoczna jest zmiana paradygmatu innowacyjności 
i związana z nią ewolucja modeli innowacyjnych2. 

1 na gruncie teoretycznym oznacza to przejście od fazy schumpeterowskiego kapitalizmu 
przedsiębiorczego, najpierw do kapitalizmu menedżerskiego, a obecnie do fazy kapitalizmu in-
westorskiego. szerzej: M. rosińska-Bukowska, rola korporacji transnarodowych w procesach 
globalizacji. kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Dom wyd., toruń 2009, s. 258–270.

2 Można wyodrębnić 5 fal globalizacji innowacji: i fala (początek XX w.) – teoria in-
nowacji J. schumpetera; ii fala (lata 1950–1960) – innowacje technologiczne dotyczące pro-
duktów i procesów; iii fala (lata 1970–1980) – innowacje o charakterze masowym, dotyczą-
ce konkretnych sfer biznesowych (głównie przemysłu); iV fala (lata 90. XX w.) – etap inno-
wacji systemowych, bazujących na modelu zintegrowanym; V fala (początek XXi w.) – in-
nowacje związane z wiedzą, których istotą jest kreacja wartości dodanej. s. Pangsy-kania, 
innowacyjność w erze globalizacji, w: globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, 
red. r. Orłowska, k. Żołądkiewicz, Pwe, warszawa 2012, s. 109–112.
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nowe spojrzenie na kwestię innowacyjności oznacza odejście od modelu 
schumpeterowskiego (liniowego) i przejście do modelu systemowego (zinte-
growanego i symultanicznego). Model ten charakteryzuje stała równoległość 
procesów kreacji i implementacji innowacji oraz bieżące dostosowania 
i „obszarowe” modyfikacje. kapitalne znaczenie ma funkcjonalność badań 
i zastosowań w ramach kompleksowo postrzeganego cyklu rozwojowego, co 
wiąże się z integracją sfer: badawczo-rozwojowej, produkcyjno-usługowej 
i społeczno-kulturowej. Pozwala to na uzyskanie efektu synergii, czyli warto-
ści dodanej jako swoistej premii za umiejętność zgrania wielu elementów 
usytuowanych na różnych poziomach (tak w rozumieniu hierarchii systemu: 
makro, mezo, mikro, jak i łańcucha produkcyjnego: dostawcy, producenci, 
kooperanci, dystrybutorzy, klienci). wymaga to jednak zaangażowania człon-
ków systemu, czyli ich świadomości swoich „zobowiązań” wobec pozostałych 
uczestników. Można to nazwać społeczną odpowiedzialnością członków 
tworzonej w ten sposób sieci powiązań. Osiągnięcie tego stanu to najwyższa 
forma integracji biznesowej, czyli stworzenie wielopoziomowego systemu 
sieci innowacyjnej, która w znacznej mierze jest czymś więcej niż tylko przed-
sięwzięciem czysto ekonomicznym. (wspólnotą zjednoczoną pewną misją 
rozwojową).

w ten sposób uwypuklone zostają pożądane cechy dojrzałych klastrów, 
które będą decydować nie tyle o ich bieżącej atrakcyjności, co o rzeczywistym 
potencjale rozwojowym w długim okresie. upowszechnienie modelu siecio-
wego to przyspieszenie rozpowszechnienia się nie tylko informacji odnośnie 
do nowinek technologicznych, ale także nowych metod organizacji i zarzą-
dzania, promocji czy dystrybucji. w koncepcji tej kapitalne znaczenie ma 
wykorzystywanie zróżnicowania uczestników danego systemu (tu: klastra) 
w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dzięki temu możliwe jest niemal 
stałe tworzenie wartości dodanej do znanego wcześniej dla danej czynności 
czy procesu standardu. innowacją jest zatem każde pionierskie wprowadza-
nie nowych technologii, instytucji lub sposobu organizacji, czyli sukcesogen-
ne wykorzystanie pozyskanej wiedzy.
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2. Idea klasteringu a kreacja wartości dodanej przez uczestników 
klastrów

Bazując na przedstawionych rozważaniach, można stwierdzić, że wdraża-
nie idei klasteringu powinno koncentrować się współcześnie na kwestiach 
kreacji wartości dodanej. siłą klastrów jest potencjał ich uczestników, tkwiący 
w podobieństwie (na przykład branżowym), ale równocześnie różnorodności 
(wynikającej na przykład z miejsca w łańcuchu tworzenia wartości). Podstawą 
sukcesu w długim okresie jest wspólna wizja rozwoju oparta na umiejętnym 
połączeniu rywalizacji i współpracy (podejście kooperencyjne3). rolą zarzą-
dów nowoczesnych klastrów powinna być zatem nie tylko stymulacja działań 
uczestników na rzecz integracji ich kluczowych obszarów kompetencji, ale 
przede wszystkim tworzenie struktur wewnątrzklastrowej dyfuzji wiedzy. 
zmiany zachodzące w gospodarce charakteryzują się bowiem tak znaczną 
dynamiką, że działające samodzielnie, pojedyncze podmioty (nawet posiada-
jące w danym momencie silną pozycję rynkową) tracą na znaczeniu na rzecz 
tych zdolnych do koalicyjnego działania i uzyskujących korzyści z dzielenia 
się wiedzą z partnerami. kreacja wartości dodanej wymaga stałego dostoso-
wania się organizacji do wymogów dynamicznego otoczenia, a budowanie 
koalicji pozwala na ciągły napływ impulsów innowacyjnych, dzięki którym 
poszczególni uczestnicy są w stanie generować kolejne rozwiązania, aby spro-
stać wymogom stawianym przez rynek. 

należy zauważyć, że w literaturze przedmiotu nie ma pełnej zgodności 
odnośnie do cech wyróżniających klastry4 na tle innych powiązań typu siecio-
wego. są one z pewnością jedną z form aglomeracji działalności gospodarczej, 
dzięki której obserwowany jest napływ dostawców (surowców, kapitału, 
pracy) i odbiorców (zarówno półproduktów, jak i dóbr finalnych), wzrost 
kompetencji uczestników i jakości produktów w wyniku specjalizacji. 
koncentracja zasobów zwykle stymuluje dyfuzję rozwiązań innowacyjnych  

3 kooperencja to specyficzny sposób działania podmiotów, które zachowują swoją od-
rębność organizacyjną, pozwalający na budowanie potencjału na bazie ścisłej współpracy 
uczestników powiązania połączonej z walką konkurencyjną. J. cygler, kooperencja przedsię-
biorstw. czynniki sektorowe i korporacyjne, wyd. sGH, warszawa 2009, s. 19.

4 w znaczeniu ekonomicznym słowo cluster zostało użyte po raz pierwszy przez 
M.e. Portera (1990). e. skawińska, r.i. zalewski, klastry biznesowe w rozwoju konkurencyj-
ności i innowacyjności regionów. świat – europa – Polska, Pwe, warszawa 2009, s. 19.
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wewnątrz układu, co stanowi podstawę przyspieszenia rozwoju jego uczest-
ników. w efekcie współuczestnictwa w tym samym „przedsięwzięciu” pojawia 
się specyficzna „atmosfera przemysłowa”, która służy udoskonalaniu oferty 
w toku obiegu wewnętrznego5. zgodnie z większością definicji klaster widzia-
ny jest jako model aglomeracji, za którego atrybut należy uznać ukierunko-
wanie współpracy na tworzenie innowacji6. kluczową cechą klastrów wydaje 
się jednak podkreślenie istoty równoczesnej kooperacji i konkurencji7. klastry 
powinny zatem stanowić systemy wzajemnie zależnych, czyli silnie powiąza-
nych ze sobą podmiotów, ale nie w sensie układu wertykalnego (specjalizacja 
fazowa), lecz w rozumieniu łańcucha tworzenia wartości. zakres przedmioto-
wy klastra nie musi pokrywać się zresztą z sektorem czy branżą. 
wielobranżowość może wręcz generować dodatkowe impulsy, a owa „inter-
dyscyplinarność” może być źródłem innowacyjności. w konsekwencji granice 
klastra są nieostre i „przepuszczalne”, co oznacza, że jest on otwarty na nowe 
możliwości współpracy w celu wzbogacania oferty. 

kapitalne znaczenie w tak zdefiniowanym modelu współpracy ma marka 
klastra – symbol/logo wyróżniające produkty/usługi „wytwarzane” wewnątrz 
obszaru zintegrowanego jako ponadstandardowe. stworzenie silnej marki jest 
niezmiernie trudnym wyzwaniem, ale generuje konkretne korzyści dla uczest-
ników, stąd powinno być niemal priorytetowym działaniem dla zrzeszonych 
w klastrze organizacji. należy podkreślić, że korzyści z wypracowania marki 
mogą uzyskiwać wszystkie typy podmiotów współtworzących inicjatywę. 
Dotyczy to zatem przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, jak 
i władz oraz instytucji publicznych. ten triumwirat wydaje się zresztą opty-
malnym rozwiązaniem generującym maksymalną efektywność klastra 
w długim okresie. Dzięki takiemu połączeniu, gdy każdy z trzech poziomów 

5 Pierwszy analizą korzyści z aglomeracji firm zajmował się A. Marshall. Omawiał efekty 
współlokalizacji przedsiębiorstw, które nieco inaczej nazwane funkcjonują dość powszechnie 
we współczesnych koncepcjach klasteringu (oraz sieci biznesowych). M. rosińska-Bukowska, 
rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodo-
wych, wydawnictwo uŁ, Łódź 2012, s. 144–152.

6 J. Duraj, M. Papiernik-wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, warszawa 
2010, s. 112. 

7 we wszystkich sferach na zewnątrz konkretnego łańcucha produkcyjnego, czyli tak-
że we wnętrzu klastra. M.e. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, s. 246–302; 
idem, clusters and competition: new agendas for companies governments and institutions, 
w: idem, on competition, Harvard Business review Book, Boston 1998, s. 197–288.
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uczestników traktuje współpracę w ramach przedsięwzięcia jako istotny 
element swojego rozwoju, dany klaster postrzegany jest jako środowisko inno-
wacyjności, a w konsekwencji zyskuje naturalną przewagę, gdyż innowacyj-
ność uznawana jest w gospodarce opartej na wiedzy niemal za synonim 
konkurencyjności.

Autonomia członków klastra, którzy współpracując, także rywalizują 
między sobą, to ważny czynnik nakręcający spiralę innowacyjności. należy 
podkreślić, że siłą klastra jest integracja uczestników wokół rdzenia, którym 
powinna być pewna wspólna wizja rozwojowa (niekoniecznie produkt czy 
firma lider)8. umiejscowienie działalności w klastrze powinno służyć umoc-
nieniu pozycji jego członków, dzięki postrzeganiu klastra jako środowiska 
generującego stale nowe wartości. Fundamentalne znaczenie ma wypracowa-
nie tak widzianej wspólnej marki klastra. nowoczesna konstrukcja typu 
klastrowego musi zatem być obszarem półotwartych relacji z otoczeniem 
zewnętrznym, ale zdecydowanie zjednoczonym wokół swojej wizji – rodzaju 
generowanych korzyści (na przykład ekologiczność, kreacja nowych trendów 
mody, najnowsze rozwiązania technologiczne). z uwagi na fakt, że każdy 
z elementów klastra posiada zwykle swój odrębny system zarządzania (często 
sterowany zewnętrznie przez organy umiejscowione poza klastrem9), własny 
produkt opatrzony często znaną i cenioną marką, własną sieć powiązań, które 
uznaje za istotne fundamenty swojego rozwoju itd., znalezienie mechanizmu 
kierowania rozwojem tego skomplikowanego systemu jest niezmiernie trudne. 
istota nowoczesnego klasteringu tkwi w koncepcji zarządzania opartej na idei 
kooperencji, która umożliwia wielokierunkowy transfer wiedzy i innowacji 
między elementami systemu, dając każdemu z nich szansę na odnoszenie korzy-
ści na swoim poziomie, w ramach swojego obszaru działalności.

Dojrzały klaster powinien stanowić platformę koordynacji relacji konku-
rencyjnych i kooperacyjnych, środowisko innowacyjności, w którym funda-

8 zwłaszcza w sytuacji, gdy uczestnicy klastra to podmioty o silnej pozycji rynkowej 
(w branży, w regionie), które są zdolne do samodzielnego działania (nawet na rynku między-
narodowym). wówczas bowiem istnieje groźba zdominowania klastra przez lidera i „wygasze-
nie” jego potencjału innowacyjnego.

9 Mowa o tzw. klastrach satelitarnych, czyli składających się wprawdzie z dominujących 
na danym obszarze przedsiębiorstw, ale silnie uzależnionych od przedsiębiorstw zewnętrznych 
(korporacji). B. Mikołajczyk, A. kurczewska, J. Fila, klastry na świecie. studia przypadków, 
Difin, warszawa 2009, s. 26–27.
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mentem rozwoju, zarówno samej inicjatywy, jak i jej poszczególnych uczest-
ników, jest model transferu wiedzy. Bazą innowacyjności we współczesnej 
gospodarce jest bowiem zdolność do wykorzystywania pojawiających się 
nowych wyników badań, koncepcji czy wynalazków oraz gotowość do ciągłe-
go poszukiwania kolejnych, z uwagi na proces stałej i szybkiej imitacji, inno-
wacji10. Aglomeracja (w tym bliskość lokalizacyjna, częściowo kompetencyj-
na) z pewnością sprzyja temu. Podkreślić należy jednak, że nowoczesny 
klastering nie polega wyłącznie na przyciągnięciu uczestników (na przykład 
z danej branży) dzięki stworzeniu im warunków egzystencji do stworzenia 
biernego ich zbioru, ale wymaga stymulowaniu wzajemnych interakcji człon-
ków systemu – zarówno rywalizacji, jak i współpracy. konieczne jest włącze-
nie do tego procesu wszystkich typów uczestników klastra: podmiotów 
kluczowych11 (core business) – reprezentujących wiodącą branżę, podmiotów 
wspierających (supporting actors) – specjalizujących się w wielu różnorod-
nych sferach „okołobiznesowych”, oraz podmiotów wchodzących w skład 
otoczenia infrastrukturalnego (soft support infrastructure) – lokalne instytu-
cje edukacyjne, badawczo-rozwojowe, samorządowe i tak dalej12. każda 
z grup musi mieć poczucie istotności swoich działań dla powodzenia całości 
przedsięwzięcia i ich znaczenia dla własnej pozycji. tylko w ten sposób klaster 
może stać się mechanizmem rzeczywistego transferu wiedzy, kreowania inno-
wacji, a zatem generowania wartości dodanej stanowiącej istotę konkurencyj-
ności w gospodarce opartej na wiedzy.

10 J. Dominiak, rola otoczenia innowacyjnego w kształtowaniu gospodarki opartej na 
wiedzy, w: innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. nowakowska, 
wyd. uŁ, Łódź 2009, s. 187.

11 należy podkreślić, że rdzeń najdynamiczniej rozwijających się klastrów (95% 
z nich) tworzy zwykle grupa 10 lub więcej podmiotów. Aż w 60% badanych klastrów 
respondenci wskazują na siłę tego zbiorowego działania, a nie jednego wiodącego podmiotu. 
Ö. sölvell, G. Lindqvist, ch. ketels, zielona księga inicjatyw klastrowych. inicjatywy 
klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PArP, warszawa 2008, 
http://www.pi.gov.pl/pdf, s. 13.

12 elementy te zostały wypunktowane przez grupę specjalistów zajmujących się bada-
niem klastrów – cluster navigators Ltd. t. Brodzicki, s. szultka, koncepcja klastrów a konku-
rencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i kierowanie” 2002, nr 4, s. 1–14.
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3. Inicjatywy klastrowe w regionie łódzkim – próba oceny

uznając, że transfer wiedzy i innowacji to podstawa budowania konkuren-
cyjności we współczesnej gospodarce, dokonano oceny inicjatyw klastrowych 
funkcjonujących w regionie łódzkim jako form organizacyjnych wspierających 
w tym zakresie uczestniczące w nich podmioty. Podstawą oceny są: raporty 
(z lat 2009 i 2012) odnośnie do inicjatyw klastrowych w województwie 
łódzkim13, raport benchmarkingowy dla klastrów w Polsce14 oraz bieżące dane 
dotyczące badanych inicjatyw klastrowych regionu.

na podstawie badania klastrów działających w województwie (2009) 
wskazano, że w regionie łódzkim funkcjonuje kilkanaście inicjatyw klastro-
wych, jednak ich stopień rozwoju jest bardzo różny. Autorzy raportu dokona-
li ich kategoryzacji15, wyodrębniając: inicjatywy zalążkowe, inicjatywy 
klastrowe (klastry w fazie inicjalnej), klastry w fazie organizacji oraz klastry 
działające16. Jako klastry działające zakwalifikowano tylko te, dla których 
można było udzielić twierdzącej odpowiedzi na wszystkie pytania wskazują-
ce na istnienie klastra widzianego jako celowe przedsięwzięcie o charakterze 
integracyjnym. Możliwe zatem było wskazanie celu klastra, zidentyfikowanie 
koordynatora17, a także pozostałych członków klastra, odnalezienie dokumen-
tu ustanawiającego powiązania oraz zasady systemu organizacyjnego. 

13 ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście 
realizacji rPo wł, Policy & Action Group uniconsult, warszawa 2009; klastry w województwie 
łódzkim 2012, PArP, warszawa 2012, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/13968.pdf.

14 Benchmarking klastrów w Polsce – 2010, PArP, warszawa 2010, s. 2–190. Badanie 
zrealizowane w ramach projektu PArP rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, 
transfer i upowszechnienie innowacji.

15 w polskim systemie prawnym pojęcie „klaster” zostało zdefiniowane w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez PArP pomocy finansowej niezwiązanej z pro-
gramami operacyjnymi (Dz.u. nr 226, poz. 1651, z późn. zm.). inicjatywa klastrowa to forma  
organizacyjna, formuła współpracy głównych uczestników, uzgadniających zakres działań istot-
nych dla rozwoju danego klastra (w tym wzrostu jego konkurencyjności). szerzej: L. Palmen,  
M. Baron, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PArP, warszawa 2008.

16 Podobną kategoryzację z podziałem na 4 etapy rozwojowe (stan wyjściowy, inicjatywa kla-
strowa, klaster, organizacja sieciowa oparta na idei klasteringu) prezentuje większość opracowań. 

17 koordynatorem klastra jest podmiot (stąd także określenie organizacja klastrowa), któ-
ry organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy w klastrze, a także świad-
czy wyspecjalizowane usługi na rzecz firm i innych podmiotów działających w danym sku-
pisku. M. Dzierżanowski, Polskie klastry i polityka klastrowa, PArP, http://www.pi.gov.pl/
raport_otwarcia_nt__polskiej_polityki_klastrowej.pdf, s. 8.
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kapitalne znaczenie miało jednak stwierdzenie, że da się wskazać działania 
podjęte przez uczestników na rzecz członków klastra, czyli istniały celowe 
interakcje między uczestnikami. za takie formy organizacyjne uznano (2009): 
Łódzko-Mazowiecki klaster Owocowo-warzywny, klaster „Bioenergia dla 
regionu”, Łódzki klaster Medialny, klaster „Łódzka turystyka konna”, 
klaster innowacji tekstylnych oraz klaster technik Laserowych. Grupę 
klastrów w fazie organizacji tworzyły: klaster zaawansowanych technologii 
energetycznych „ekoenergia”, klaster „BiotechMed”, klaster „Budownictwo 
Polski centralnej” oraz klaster zaawansowanych technologii Przemysłu 
włókienniczo-Odzieżowego. w klastrach tych brak było wyraźnych interak-
cji uczestników i najczęściej niemożliwe było także zidentyfikowanie struk-
tur organizacyjnych klastra. Dwie ostatnie grupy spełniały jedynie wymogi 
dla inicjatyw klastrowych (na dwa z postawionych pytań można było odpo-
wiedzieć twierdząco). Mianem inicjatyw klastrowych określono takie przed-
sięwzięcia, jak: klaster Dziedzictwo tradycji i smaku, klaster „Bitwa 
Łódzka”, klaster „zjazdowa”, klaster Mechatroniczny. klaster „AGD”18, 
klaster „inkubator Mody” oraz klaster „nanotechnologii” uznano za klastry 
potencjalne (inicjatywy zalążkowe)19. 

Obecnie wskazuje się na istnienie w województwie łódzkim 16 inicjatyw 
klastrowych (2012). czternaście z nich zlokalizowanych jest na terenie Łodzi: 
Łódzki klaster warzywno-Owocowy „zjazdowa”, klaster „Bioenergia dla 
regionu”, klaster „Łódzka turystyka konna”, klaster innowacji tekstylnych, 
Łódzki klaster Medialny, klaster „inkubator Mody”, klaster zaawansowanych 
technologii Przemysłu włókienniczo-Odzieżowego20, klaster Mechatroniczny, 
klaster Biopaliw oraz zaawansowanych technologii włókienniczych 
i Odzieżowych, klaster zaawansowanych technologii energetycznych 

18 choć wielu obserwatorów (jak na przykład ówczesny prezes Łsse Marek cieślak) 
twierdziło, że istnienie klastra AGD było faktem już w 2007 roku. tempo jego rozwoju uza-
leżniano jednak od wpisania współpracy biznesowej w zestaw priorytetów strategicznych przy-
jętych przez koordynatorów – firmy-giganty (w tym wypadku indesit i Bosch). Posiedzenie 
Podkomitetu sterującego LOris PLus, 23.03.2007 r. (Buczek k. Brzezin).

19 ocena funkcjonowania…, s. 2–11. należy znaczyć, że podziału dokonano na pod-
stawie badań przeprowadzonych w okresie lipiec–październik 2009 r. na zlecenie urzędu 
Marszałkowskiego województwa Łódzkiego, a wykonana kategoryzacja (także według auto-
rów) ma charakter umowny. 

20 8.10.2010 r. na bazie klastra zaawansowanych technologii Przemysłu włókienniczo-
Odzieżowego (istniejącego od 2008 roku) powstał klaster innowacyjnego Przemysłu i Mody.
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„ekoenergia”, centrum Promocji Mody21, Łódzki klaster Budowlany „twój 
Dom”, klaster Dziedzictwo tradycji i smaku, Polski klaster rowerowy. Dwa 
znajdują się w granicach województwa: stowarzyszenie Łódzko-Mazowiecki 
klaster Owocowo-warzywny (skierniewice) oraz klaster Budownictwo 
Polski centralnej (kleszczów). zwrócono ponadto uwagę na nowe inicjatywy: 
klaster Gospodarki Odpadowej i recyklingu (inicjatywa z listopada 2011 
roku, skierniewice, 15 podmiotów) oraz kutnowski klaster technologiczny 
(inicjatywa z listopada 2011 roku, kutno, 20 podmiotów)22. Analiza struktu-
ry branżowej wykazuje, że 1/3 (5 inicjatyw) to klastry z branży tekstylno-
odzieżowej, co świadczy o wyraźnym odwoływaniu się do tradycji i potencja-
łu regionu23. Drugim w kolejności sektorem jest branża spożywcza (3 inicja-
tywy). zwraca z kolei uwagę brak inicjatyw klastrowych z silnego w regionie 
sektora farmaceutycznego24.

Opierając się na raporcie benchmarkingowym z 2010 roku25, można stwier-
dzić, że klastry w województwie łódzkim nie odbiegają od standardu ogólno-
polskiego. Autorzy tego badania generalnie oceniają działania podejmowane 
w ramach klastrów za mało innowacyjne, w niewielkim stopniu przyczynia-
jące się do poprawy pozycji konkurencyjnej uczestników klastra. wskazują 
ponadto, że aktywność w zakresie kooperacji biznesowej jest na poziomie 
dalece niezadowalającym, rzadko rozwijana jest wspólna oferty, zintegrowa-
na koncepcja promocji czy dystrybucji oraz współpraca w sferze badawczo-ro-
zwojowej. Brak jest niemal (poza nielicznymi wyjątkami) inicjatyw współ-
pracy międzyklastrowej. Analizując dane dla klastrów województwa łódzkie-
go (2012), należy oczywiście uznać wnioski zasadne, jednak równocześnie 

21 na animację przedsięwzięcia klastrowego (projekt o wartości 26,2 mln zł na lata 2009–
2012) wsparcie z rPO wŁ otrzymała w 2011 roku Akademia sztuk Pięknych w Łodzi.

22 klastry w województwie łódzkim 2012…, s. 7–56.
23 na terenie województw: łódzkiego i mazowieckiego, skupionych jest 34% firm zajmu-

jących się w Polsce produkcją wyrobów tekstylnych (dział 13 PkD) oraz blisko 40% podmio-
tów zarejestrowanych w dziale 14 klasyfikacji PkD: produkcja odzieży, http://przemyslmody.
pl/klaster-innowacyjnego-przemysłu-i-mody.

24 w regionie odbywa się produkcja wyrobów farmaceutycznych, reprezentowana zarów-
no przez krajowe (np. Polfa kutno, Aflofarm Pabianice, Polfa Pabianice), jak i zagraniczne 
(m.in. novartis, sanofi Aventis) firmy. Dodatkowo ulokowani są liczący się krajowi dystrybu-
torzy branżowi, np. Polska Grupa Farmaceutyczna – obecna nazwa Pelion Healthcare Group 
(Łódź) czy Hurtap (Łęczyca).

25 Benchmarking klastrów…, s. 95–132; M. Dzierżanowski, Polskie klastry…, s. 3–6.
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konieczne wydaje się podkreślenie systematycznej poprawy sytuacji. warto 
zauważyć, że niektóre klastry w regionie łódzkim podjęły działania dostoso-
wawcze zgodne z nowymi wytycznymi, w tym priorytetami przyjętymi przez 
rząd (między innymi w lipcu 2010 roku w krajowej strategii rozwoju 
regionalnego oraz w kwietniu 2011 roku w krajowym Programie reform na 
rzecz realizacji strategii „europa 2020”)26. Można wskazać inicjatywy klastro-
we regionu wypełniające rekomendacje nowoczesnego klasteringu, czyli 
klastrów jako inkubatorów innowacyjności i mechanizmów wspierania trans-
feru wiedzy. ich uczestnicy doceniają znaczenie konsolidacji i współpracy, 
a także konieczność kreatywnej rywalizacji dla osiągnięcia długookresowych 
korzyści. Jako przykłady inicjatyw spełniających wymóg kooperencyjnego 
podejścia systemowego można wskazać: klaster innowacyjnego Przemysłu 
i Mody, klaster „Bioenergia dla regionu”, Łódzko-Mazowiecki klaster 
Owocowo-warzywny. 

klaster innowacyjnego Przemysłu i Mody jako swoją misję wskazuje 
konieczność doprowadzenia do współdziałania nauki i przemysłu w regionie 
łódzkim. Do najważniejszych zadań zaliczono: „stworzenie platformy współ-
pracy umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego 
potencjału w przemyśle włókienniczo-odzieżowym, na uczelniach, w jednost-
kach naukowo-badawczych, instytucjach okołobiznesowych oraz we władzach 
lokalnych i regionalnych”. kapitalne znaczenie ma także zwrócenie uwagi na 
kwestię wizerunku przemysłu włókienniczo-odzieżowego jako przemysłu 
nowoczesnego, czyli kreacja marki, w tym wspólne działania promocyjne. 
Fundamentem rozwoju klastra jest strategia zintegrowanego opracowywania, 
transferu oraz wdrażania innowacyjnych technologii (połączenie badań, inno-
wacji i przedsiębiorczości). wskazane w niej zadania wypełnieją rekomendo-
wany model nowoczesnego klasteringu: edukacja kadr (dla branży odzieżo-

26 konieczne jest „wytypowanie” wiodących obszarów kompetencji regionu i na nich 
skoncentrowanie wysiłków służących promocji. wsparcie będzie bowiem kierowane szczegól-
nie do klastrów o największym potencjale konkurencyjnym. Działania na rzecz takich klastrów 
mają obejmować m.in.: wsparcie przedsięwzięć na rzecz poprawy konkurencyjności między-
narodowej, w tym poprzez intensyfikację skoordynowanych działań badawczo-rozwojowych, 
wykorzystanie potencjału kapitału ludzkiego i współpracy branżowej. idea opiera się na selek-
cji i wyborze najbardziej konkurencyjnych klastrów (w tym klastrów technologicznych o naj-
większym potencjale innowacyjnym) w celu skoncentrowania wysiłków (w tym funduszy) na 
tych inicjatywach klastrowych. uzasadnia to diagnozę rzeczywistego potencjału „lokalnych” 
klastrów i ocenę ich potencjału rozwojowego.
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wo-tekstylnej), transfer wiedzy i jej implementacja w konkretne innowacyjne 
rozwiązania użytkowe (zasady przepływu innowacji ze sfery B+r do przemy-
słu27), wspólne działania promocyjne (marka klastra związanego z regionem 
tradycyjnie kojarzonym z branżą28). należy nadmienić, że aktywnymi człon-
kami klastra są dość różnorodne podmioty (łączna liczba 1829), w tym ośrodki 
badawczo-rozwojowe regionu: wydział technologii Materiałowych 
i wzornictwa tekstyliów Politechniki Łódzkiej oraz instytut Biopolimerów 
i włókien chemicznych.

klaster „Bioenergia dla regionu” działa w obszarze „naturalnie innowacyj-
nym” – odnawialnych źródeł energii. skupia 51 różnorodnych podmiotów: przed-
siębiorstwa (ponad 40), instytuty naukowo-badawcze, jednostki samorządowe, 
instytucje otoczenia biznesu. współpracują one nie tylko biznesowo w zakresie 
zagadnień dotyczących metod pozyskiwania, przerobu oraz wykorzystania 
energii odnawialnej, ale także realizują wspólnie działalność edukacyjno-infor-
macyjną oraz promocję działań na rzecz zrównoważonego rozwoju wojewódz-
twa. koordynatorem klastra jest centrum Badań i innowacji „Pro-Akademia” 
– profesjonalna organizacja pożytku publicznego o profilu naukowym. klaster 
sprawnie realizuje projekty służące do wymiany najlepszych praktyk i informa-
cji pomiędzy członkami klastra, podmiotami gospodarczymi województwa, 
a nawet partnerami zagranicznymi (z niemiec, szwecji, włoch, węgier, Holandii, 
norwegii, Austrii i Francji). Dotyczą one transferu technologii, innowacyjności 
i ochrony środowiska, możliwej implementacji rozwiązań z zakresu wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii. członkowie klastra to podmioty reprezentują-

27 na przykład implementacja niemal wszystkich sfer działalności instytutu Biopolimerów 
i włókien chemicznych, na które składają się takie obszary, jak: biopolimery (w tym włókna, 
włókniny), biomateriały (w tym medyczne), bioprocesy, polimery i włókna syntetyczne (w tym 
na przykład do opakowań), nanotechnologia, papiernictwo, biotechnologia, ochrona środowi-
ska. szerzej: http://www.ibwch.lodz.pl/pl,obszary_dzialalnosci.html.

28 zwraca także uwagę, że w klastrze uczestniczą podmioty specjalizujące się w promo-
cji (fashionweare.com), co służyć może kreowaniu silnej marki klastra tekstylno-odzieżowo- 
-modowego w przyszłości.

29 w tym między innymi: Fundacja Przemysłu Mody (PiOt – koordynator), Dywilan, 
Hexeline, Ortal, Moratex itB, telimena, Victory, Potis & Verso, Moda Forte, Mitex, rynek 
Mody, Altex consulting. klaster posiada ponadto umowę partnerską z Podlaskim klastrem 
Bielizny oraz z klastrem Verde.
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ce różnorodne obszary30, co stanowi dowód, że dla rozwoju klastra niekoniecz-
na jest typowa jednobranżowość, a jedynie wspólna wizja rozwoju. 

stowarzyszenie Łódzko-Mazowiecki klaster Owocowo-warzywny jako 
misję rozwoju podaje: „dążenie do zaspokajania potrzeb żywieniowych miesz-
kańców europy poprzez nowoczesną, innowacyjną produkcję, przetwórstwo 
i sprzedaż owoców i warzyw”. w ramach swojej działalności klaster realizu-
je przedsięwzięcia ponadbiznesowe służące integracji swoich członków 
i budowaniu swoistej wspólnoty. w tym na przykład działania na rzecz 
rozwoju osobistego przedsiębiorców, które mają poprawić zdolności wspólne-
go działania. w sferze działań innowacyjnych związanych z realizacją celów 
klastra mieści się z kolei propagowanie nowoczesnych metod produkcji i prze-
twórstwa (wdrażanie innowacyjnych technologii poprawy ich jakości), wspie-
ranie powstawania grup producenckich, rozszerzanie zakresu działalności na 
usługi okołoprodukcyjne. celem jest poprawa konkurencyjności i zdobycie 
trwałej pozycji na rynkach europejskich i światowych. klaster wykorzystuje 
wiedzę jednostek naukowo-badawczych, na przykład centrum zaawan-
sowanych technologii „Agro tech”, szkoły Głównej Gospodarstwa wiejskiego 
w warszawie czy instytutu Ogrodnictwa w skierniewicach, współpracuje 
z jednostkami samorządowymi31, ma w swoim dorobku wymianę doświad-
czeń międzynarodowych32.

Wnioski

współcześnie wydaje się, że ocena inicjatyw klastrowych wymaga przede 
wszystkim sprawdzenia ich możliwej roli w procesie transferu wiedzy i tech-
nologii, w tym zdolności kooperencyjnych podmiotów uczestniczących. 

30 Między innymi: badania marketingowe i analizy rynku (AsM centrum Badań i Analiz 
rynku); usługi projektowe, doradcze, budowlane, finansowe (Pro-Akademia, Bioenergia, 
ekoresort, elbis, ergom, GBu Global, insight, isD, Jamir); handel (na przykład mrożonka-
mi – celmit, ale także panelami – M7 Grupa czy odzieżą – Lukan); produkcja i przetwórstwo 
(na przykład okna i drzwi – Dremus, kotły centralnego ogrzewania – eko-cal-Bis, przetwarza-
nie biomasy – Avina).

31 na przykład opinia o zmianie strategii rozwoju województwa łódzkiego w zakresie rol-
nictwa dla urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

32 na przykład wizyty studyjne przedstawicieli angielskiego klastra spożywczego z okrę-
gu new Midland oraz rewizyty polskich przedstawicieli w Anglii.
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umiejętność łączenia konkurencji i kooperacji ma bowiem kluczowe znacze-
nie dla sprawności przepływów wewnątrzorganizacyjnych, służących do 
wychwytywania impulsów prorozwojowych i generowania innowacyjnych 
rozwiązań. w opartej na wiedzy gospodarce innowacje stanowią atrybut 
nieodzowny stałej poprawy konkurencyjności. nastąpiła jednak zmiana trady-
cyjnego paradygmatu innowacyjności. zasadniczo innowacyjność ma charak-
ter systemowy i symultaniczny. Oznacza to, że główną determinantą innowa-
cji jest wizja rozwojowa odpowiadająca na wyzwania dynamicznym zmian, 
uwzględniająca zdolności łączenia wielopoziomowej współpracy z konkuren-
cją. rozwój klastrów jako form integracji biznesowej należy uznać za pożą-
dany, a szczególnie ważne staje się eksponowanie kooperencji jako immanent-
nej części idei nowoczesnego klasteringu.

w tym kontekście ocena dojrzałych klastrów powinna koncentrować się 
już nie na liczbie uczestników, zakresie umowy, aktywności koordynatora, 
czyli masie krytycznej klastra, jako fundamentach istnienia systemu. elementy 
te to swoiste minimum jego „godnej egzystencji”. we dynamicznej, opartej na 
wiedzy gospodarce klaster powinien stanowić coś w rodzaju marki o charak-
terze ponadbiznesowym, czyli marki wizytówki danej wspólnoty (systemu), 
przedstawiającej ją jako środowisko wspierające przedsiębiorczość i innowa-
cyjne rozwiązania. Marka taka stanowi wartość dodaną, gdyż traktowana jest 
jako „marka atmosfery miejsca”, a nie marka przypisana do konkretnego 
produktu, usługi czy firmy. wydaje się bowiem, że tylko zbudowany na takich 
fundamentach klaster wypełnia wymogi nowoczesnego klasteringu, którego 
rzeczywistym atrybutem jest wspieranie inicjatyw sieciowych o charakterze 
strategicznym, nastawionych na transfer wiedzy i kreowanie innowacyjnych 
rozwiązań. najdynamiczniej rozwijające się klastry na świecie są tego 
dowodem. klastry regionu łódzkiego jeszcze muszą pracować nad osiągnię-
ciem tego stanu. wydaje się jednak, że wymienione inicjatywy, czyli klaster 
innowacyjnego Przemysłu i Mody, klaster „Bioenergia dla regionu” oraz 
Łódzko-Mazowiecki klaster Owocowo-warzywny, zmierzają w tym właśnie 
kierunku. 

Pierwszy z nich stanowi przykład niemal wzorcowej kooperencji między 
podmiotami z takich sfer, jak przemysł, nauka, usługi, które ogólnie nader 
często raczej konkurują np. o względy lokalnych władz, a rzadziej dostrzega-
ją korzyści ze stałej współpracy. w klasterze innowacyjnego Przemysłu 
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i Mody jako cel nadrzędny postawiono wydobycie walorów regionu w wyniku 
kreatywnej kooperacji przedsiębiorstw, uczelni, jednostek B+r i wszelkich 
zainteresowanych instytucji, w tym władz lokalnych, na rzecz odbudowy siły 
regionu włókienniczo-odzieżowego w Łodzi. kapitalne znaczenie ma wypra-
cowanie liczącej się na arenie międzynarodowej marki, która ma pozwolić na 
czerpanie korzyści długookresowych wszystkim członkom klastra niezależ-
nie od ich rdzennej działalności. Badania wykazały, że dotychczasowe postępy 
w realizacji zaplanowanych działań można uznać za zadowalające, gdyż syste-
matycznie wzrasta rozpoznawalność marki na rynku międzynarodowym, 
a równoczesne konkurowanie i współpraca dobrze służą poprawie jakości 
oferty przedstawianej przez uczestników klastra. Drugi z badanych obiektów 
– klaster „Bioenergia dla regionu” – to także przykład sukcesu związanego 
z przyjęciem podejścia kooperencyjnego, w którym spoiwem jest nastawienie 
na długookresowy rozwój członków systemu. współpraca w ramach klastra 
bazuje na wspólnej wizji rozwoju, która nie tyle oznacza jednorodną strate-
gię, co podzielanie określonego sposobu widzenia perspektyw wzrostu przez 
ponad 50 uczestników. Można zaryzykować twierdzenie, że właśnie dzięki 
temu są oni zdolni osiągać swoje cele indywidualne, gdyż dzielą się między 
sobą wiedzą, doświadczeniem, w tym także wnioskami płynącymi z nieuda-
nych przedsięwzięć. uczestnicy inicjatywy często funkcjonują jako konkuren-
ci, zabiegając o te same obszary i segmenty rynku, nie wyklucza to jednak 
równoległych relacji partnerskich. Jest to dowód właściwego zrozumienia idei 
nowoczesnego klasteringu. trzecia z omawianych inicjatyw – stowarzyszenie 
Łódzko-Mazowiecki klaster Owocowo-warzywny – jest formą dojrzałego 
klastra, który realizuje obecnie sprawnie nowatorskie przedsięwzięcia wykra-
czające poza sferę czysto biznesową. Mają one na celu poprawę spójności dzia-
łania członków inicjatywy, w tym integrację dotychczasowych konkurentów 
i stworzenie wspólnoty rozwojowej poprzez uświadomienie skupionym dotąd 
niemal wyłącznie na konkurowaniu ceną producentom żywności konieczno-
ści współpracy dla osiągnięcia większych korzyści (np. poprzez myślenie 
nowymi kategoriami konkurencyjności – postawienie na jakość, markę). 

konkludując, podstawową funkcją klastrów we współczesnej gospodarce 
powinno być tworzenie uwarunkowań rozwoju powiązań między uczestnika-
mi (w tym o charakterze kooperencyjnym), gdyż tylko w ten sposób następu-
je kreatywna integracja członków inicjatywy, którzy stymulując wzajemnie 
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swój rozwój, przyczyniają się do aktywizacji całego regionu, budowania marki 
klastra i systematycznego przyciągania nowych uczestników. taki model 
klasteringu wpisuje się w trendy budowania długookresowej pozycji konku-
rencyjnej w dynamicznie zmieniającej się globalnej przestrzeni biznesowej. 
klaster jako silny punkt na mapie gospodarczej danego obszaru staje się pożą-
danym miejscem lokalizacji inwestycji dla globalnych sieci, a to umożliwia 
jego włączenie w międzynarodowy system konkurencyjny. trzy wskazane 
w badaniu jako wyróżniające się klastry regionu łódzkiego to inicjatywy 
wydające się mieć takie właśnie aspiracje, choć obecnie nie spełniające jeszcze 
z pewnością światowych standardów. na uwagę zasługuje jednak fakt, że 
obrany przez nie kierunek rozwoju jest dostosowany do wymogów gospodar-
ki opartej na wiedzy, w której odchodzi się od budowania jedynie efektyw-
nych łańcuchów produkcyjnych na rzecz tworzenia systemów zdolnych do 
ciągłego kreowania wartości. Przedstawione inicjatywy – o różnym stażu, 
różnej historii, działające w różnych obszarach – charakteryzuje nastawienie 
na budowanie wartości w oparciu o podejście kooperencyjne. wydaje się, że 
stanowi to ich główny walor rozwojowy. Badania wykazują bowiem, że nowo-
czesny klaster musi być inkubatorem innowacji, lecz nie chodzi o typowe 
wynalazki, lecz raczej o udoskonalenia dostosowane do specyfiki otoczenia. 
kluczowe znaczenie ma wizja rozwojowa klastra podzielana przez uczestni-
ków, a nie jedynie ulokowanie działalności na danym obszarze czy wpisanie 
się w pożądany kierunek wskazywany na przykład przez władze czy ogólnie 
panujący trend. wymogiem współczesności są innowacje o charakterze orga-
nizacyjno-procesowym, będące efektem zdolności łączenia współpracy 
z konkurencją, dlatego kapitalne znaczenie przy ocenie potencjału rozwojo-
wego inicjatywy ma obecnie kooperencyjność wdrażanego modelu klastra. na 
podstawie przeprowadzonych badań – biorąc pod uwagę fakt, że wśród inicja-
tyw klastrowych regionu łódzkiego można wskazać obiekty spełniające 
opisane wymogi, czyli klastry nastawione na wspieranie zdolności swoich 
członków do kreacji wartości dodanej, a nie tylko krótkookresowe efekty 
sprzedażowe (trzy przywołane przykłady) – postawioną we wstępie hipotezę 
uznano za zweryfikowaną pozytywnie.
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tHE ESSENCE OF kNOWLEDgE tRANSFER AND CREAtION  
OF INNOVAtION IN CLuStERS - ANALYSIS OF CLuStER INItIAtIVES 

IN tHE LODZ REgION

Summary

the paper attempts to analyze cluster initiatives and innovation as the channels 
of knowledge and technology transfer with particular emphasis on clusters in the 
Łódzkie Voivodeship. the thesis of the paper states that the primary function of 
clusters in a modern economy should not be only the creation of “thematic regional 
clusters”, but creation of conditions for development of relations between coopetition 
participants. the article is divided into three parts. in the first one the role of innova-
tion in knowledge-based economy is discussed. the second part of the paper refers to 
the idea of clustering as a possible mechanism for improving the competitiveness of 
all types of members in the system by concentrating on the creation of added value. 
the final section of the paper addresses to some aspects of the cluster initiatives in 
the Lodz region in terms of their preparation for fulfilling the above requirements.

Translated by magdalena rosińska-Bukowska
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słowa kluczowe: klastry, systemy logistyczne, rozwój regionalny.

Wprowadzenie

system logistyczny można zdefiniować jako celowo zorganizowany  
i połączony zbiór elementów wraz z relacjami między nimi oraz ich własno-
ściami, warunkującymi przepływ strumieni fizycznych, środków finansowych 
i informacji1. Przebudowa tego systemu w regionie jest uwarunkowana wielo-
ma czynnikami, takimi jak: polityka regionalna stanowiąca część składową 
polityki rozwoju odnoszącą się do przestrzennej struktury dynamiki proce-
sów społeczno-gospodarczych2, rozwój globalny dokonywany poprzez rozwój 
oraz wyrównywanie różnic w regionach, istnienie zaplecza transportowo- 
-logistycznego regionu, możliwa do zainicjowania oraz przyjęta przez władze 
koncepcja rozwoju regionu czy też aktualny stan wiedzy logistycznej. 

1 systemy logistyczne, część 1, red. t. nowakowski, Difin, warszawa 2010, s. 13. 
2 J. Borkowski, rola funduszy strukturalnych w polityce rozwoju regionalnego unii 

europejskiej, www.uw.olsztyn.pl (20.07.2012).
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celem niniejszego artykułu jest próba określenia różnych możliwości bu-
dowy systemu logistycznego regionu w oparciu o teorię klastrów na tle wy-
branych koncepcji ekonomicznych.

1. Rozwój regionalny w teoriach ekonomicznych

stan systemu logistycznego regionu, jak to zostało wskazane we wstępie, jest 
skorelowany z potencjałem samego regionu, a także obecnym stanem wiedzy logi-
stycznej oraz dziedzin pokrewnych (interdyscyplinarność logistyki), w tym teorii 
myśli ekonomicznej. w literaturze wielokrotnie podejmowano rozważania na 
temat determinant rozwoju regionalnego. na przestrzeni ostatniego stulecia poja-
wiło się wiele teorii mających za zadanie wyjaśnienie roli regionu w kształtowa-
niu rynku globalnego oraz możliwości dalszego rozwoju w regionach. Do koncep-
cji tych zaliczyć można między innymi teorię bazy ekonomicznej, model biegu-
nów wzrostu, teorię rozwoju egzogenicznego oraz endogenicznego, teorię konwer-
gencji, nową teorię wzrostu, teorię gron i inne3. w każdej z nich można wyróżnić 
kluczowy czynnik rozwoju regionu, który determinuje tempo jego przemian oraz 
ich skalę, a tym samym wpływa na stan logistyki regionu. szczegółowy przegląd 
wybranych koncepcji przedstawiony jest w tabeli 1.

tabela 1. 

wybrane teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego

koncepcja 
teoretyczna

Czynnik 
rozwoju Podstawowe założenia

teoria  
rozwoju  

egzogenicz-
nego

Handel

oparta na teorii kosztów komparatywnych (kraje zacofane charak-
teryzują się tańszą siła roboczą, w konsekwencji produktywność 

pracy i kapitału w tych krajach jest wyższa);

swobodny handel międzynarodowy zapewnia rozwój zarówno 
krajów zacofanych, wytwarzających produkty niskoprzetworzo-
ne, jak i regionów rozwiniętych, sprzedających towary rozwinię-

te technologicznie

3 zob. k. von stackelberg, u. Halne, Teorie rozwoju regionalnego, w: rozwój ekono-
miczny regionów. rynek pracy. Procesy migracyjne, red. s. Golinowska, iPiss, warszawa 
1998, seria „raporty”, zeszyt nr 16.
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koncepcja 
teoretyczna

Czynnik 
rozwoju Podstawowe założenia

Model  
biegunów 
wzrostu

korzyści 
skali, in-
westycje

rozwój gospodarczy winien być skoncentrowany na gałęziach 
przemysłu i sektorach, które stanowią tak zwane bieguny wzrostu 

dla gospodarki całego regionu;
bieguny wpływają na lokalizację nowych inwestorów i firm, przy 
wysokim poziomie komunikacji proces ten w sposób naturalny 

szybko się rozprzestrzenia

teoria bazy 
ekonomicz-

nej
korzyści 

skali

wspieranie własnych i ściągniętych z zewnątrz przedsiębiorstw 
i sektorów o wysokim udziale produkcji, szczególnie tych zaawan-
sowanych technologicznie i zdolnych do skutecznego konkurowa-

nia na rynkach zewnętrznych;
rolą władz jest wspieranie bazy ekonomicznej regionu i jej specja-
lizacji, podniesienia efektywności i tworzenie nowoczesnej infra-

struktury oraz otoczenia biznesu

neokla-
syczny  
model  

rozwoju

innowa-
cje tech-
nologicz-
ne, aku-
mulacja 
kapitału

jeżeli region akumuluje więcej kapitału na pracownika albo szyb-
ciej adaptuje innowacje technologiczne (technologia traktowana 

jest jako czynnik egzogeniczny w modelu neoklasycznym), to taki 
region rozwija się szybciej niż inne;

otwartość gospodarki regionu stwarza warunki do wyrównywania 
regionalnego zróżnicowania dochodów – regiony z niskim stosun-
kiem kapitału do pracy posiadają wysoką produktywność kapitału, 

ale niskie płace, więc siła robocza odpływa z tych regionów

kapitał  
ludzki 

w nowej 
teorii  

wzrostu

wiedza

akumulacja kapitału ludzkiego może powodować wzrost do-
chodów, przy czym czynnikiem bardzo istotnym dla zapewnie-

nia wzrostu dochodów jest efekt szeroko rozumianego uczenia się 
przez działanie;

regiony bogatsze mają większą akumulację szeroko rozumianego 
kapitału i np. mogą zatrudniać więcej pracowników w działalności 

badawczo-rozwojowej

Model  
rozwoju  

endogenicz-
nego

Handel,
innowa-

cje  
technolo-

giczne

wielkość produkcji regionu jest funkcją kapitału oraz aktualnego 
poziomu technologicznego;

poziom techniczny nie jest jak w modelach neoklasycznych wiel-
kością egzogeniczna, ale tworzony jest poprzez duże nakłady 

przedsiębiorstw i władz, czyli ma charakter endogeniczny;
kapitał jest postrzegany w tym modelu szeroko, obejmuje zarówno 

kapitał materialny, jak i kapitał ludzki

teoria kon-
wergencji

Handel,
nakłady 
kapitało-

we

bazuje na teorii kosztów komparatywnych;
rozwój regionu jest uwarunkowany nie tylko uczestnictwem 

w handlu światowym, lecz konieczny jest także odpowiedni ka-
pitał rzeczowy pozwalający uruchomić proces przyśpieszonego 

wzrostu produkcji
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koncepcja 
teoretyczna

Czynnik 
rozwoju Podstawowe założenia

teoria gron

korzyści 
skali, in-
nowacje 
technolo-

giczne

kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej jest odpowiednie 
umiejscowienie działalności gospodarczej; 

zbliżenie przestrzenne wzmaga konkurencję, a co za tym idzie – 
poprawę efektywności całego układu gospodarczego;

podmioty współpracują ze sobą, wymieniając informacje han-
dlowe, innowacje techniczne i organizacyjne oraz korzystają ze 
wspólnych zasobów i infrastruktury, tworząc sieć współpracy 

i konkurencji
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: P. churski, rozwój regionalny w warunkach 

transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, w: Przekształcenia re-
gionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. regionalny wymiar in-
tegracji europejskiej, t. Viii/1, red. s. ciok, D. ilnicki, instytut Geografii 
i rozwoju regionalnego, uniwersytet wrocławski, s. 31–45; M. olkiewicz, 
t. rzewuski, klaster Tsl jako element polityki rozwoju regionalnego, „Lo-
gistyka” 2008, nr 6, wydanie na cD, s. 3–4.

wśród wymienionych koncepcji współcześnie bardzo popularna jest kon-
cepcja gron M.e. Portera4, nazywana inaczej teorią klastrów. Porównując jej 
postulaty z wyżej wymienionymi teoriami, należy zwrócić uwagę na silny 
nacisk na sieciowość powiązań oraz umiejscowienie podmiotów. 

2. Regionalne czynniki wpływu na budowę systemu logistycznego regionu

kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego ma jakość regionalnego poten-
cjału rozwoju, to jest stopień rozbudowania i aktywnego wykorzystana wewnętrz-
nych przewag, czyli zasobów i kapitału zakumulowanych w regionie5. Przewagi 
te, inaczej mówiąc – czynniki konkurencyjności, można podzielić na endogenicz-
ne i egzogeniczne. Do ekonomicznych czynników endogenicznych zaliczyć należy 
wysokie kwalifikacje siły roboczej, innowacyjność przedsiębiorstw regionu, 
zasoby i formy kapitału, a także infrastrukturę komunikacyjną i transportową 
oraz możliwości finansowania badań i rozwoju6. czynniki egzogeniczne w dużej 

4 M.e. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, s. 248.
5 A. richert-kaźmierska, Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego a konkurencyj-

ność regionalna, w: Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, red. 
t. Bernat, szczecin 2007, s. 194.

6 tamże, s. 195.

cd. tabeli 1. wybrane teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego
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mierze są prowokowane przez stan przewag wewnętrznych regionu, a należą do 
nich w szczególności inwestycje kapitałowe i technologiczne7. czynniki te poprzez 
zwiększanie konkurencyjności regionu stają się również bazą do wykorzystania 
w budowie/przeprojektowaniu systemu logistycznego w regionie.

Ocena tych czynników należy do zadań władzy regionu. rozwój i uspraw-
nianie regionalnego systemu logistycznego w dużej mierze zależą od stopnia 
rozwoju danego obszaru, jak również od znajomości problemów logistycznych 
w regionie przez przedstawicieli władz. z pewnością władze regionalne mogą 
odgrywać istotną rolę w rozwoju logistycznych walorów regionu. transport 
towarowy i logistyka winny być traktowane priorytetowo ze względu na ich 
olbrzymi wpływ zarówno na ekonomię, środowisko, jak i sferę życia społecz-
nego8. Budowa systemu logistycznego regionu wymaga zidentyfikowania 
zróżnicowanych, komplementarnych wobec siebie, działań interwencyjnych. 
Dla tego celu konieczne jest stosowanie podejścia łączącego w sobie prace 
badawcze i planistyczne, służące do zdefiniowania zadań bezpośrednio wpły-
wających na sferę logistyki w regionie. Podstawą powyższej filozofii działa-
nia jest stwierdzenie, iż rozwój współpracy w logistycznej działalności przed-
siębiorstw i koordynacja działań mogą dać lepsze efekty niż te, osiągane przez 
przedsiębiorstwa indywidualnie. wdrażanie skoordynowanych działań logi-
stycznych i rozwój związanych z nimi instrumentów informatycznych dla 
logistyki stanowią strategiczne metody wsparcia budowy systemu, głównie 
poprzez ograniczenie ich kosztów logistycznych9. 

czynnikiem motywującym do budowy systemu logistycznego jest również 
rozwój efektywniejszych łańcuchów dostaw i dystrybucji w regionie, który 
także może mieć pozytywny wpływ na uprzemysłowione obszary regionu 
poprzez redukcję natężenia transportu towarowego spowodowanego lepszym 
wykorzystaniem powierzchni załadunkowej i ograniczeniem liczby kursów 
pustych lub tylko częściowo załadowanych pojazdów10.

7 tamże.
8 P. nowak, władze regionalne a rozwój logistyki – przykład regionu emilia romagna, 

„Logistyka” 2007, nr 5, s. 78.
9 P. Blaik wskazuje, że analiza kosztów logistyki jest istotną przesłanką dla oceny po-

tencjału racjonalizacji podczas budowy systemu logistycznego. zob. P. Blaik, logistyka, Pwe, 
warszawa 2001, s. 83–85.

10 P. nowak, władze regionalne…, s. 78.
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3. Zależności między koncepcją klastrów a systemem logistycznym 
regionu

klaster w najbardziej znanej definicji, autorstwa M.e. Portera, jest defi-
niowany jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw 
reprezentujących tę samą branżę, ich wyspecjalizowanych dostawców, przed-
siębiorstw świadczących im usługi, przedsiębiorstw działających w branżach 
pokrewnych i wspomagających oraz powiązanych z tymi przedsiębiorstwa-
mi organizacji stojących na straży wspólnych instytucji (uczelni, centrów 
szkoleniowych, instytutów B+r, organizacji normatywno-prawnych, sto-
warzyszeń branżowych, administracji rządowej i pozarządowej)11. koncep-
cja klastra została wypracowana na gruncie nowego sieciowego podejścia do  
zagadnień o charakterze społeczno-gospodarczym. w ramach tego podej-
ścia wskazuje się na sieciowy charakter innowacyjnych sektorów gospodarki,  
w ramach których wartość dodana tworzona jest przez wykorzystanie efektów 
synergicznych dwóch podsystemów, to jest sieci przedsiębiorstw oraz sektora  
naukowo-badawczego, przy poparciu władz samorządowych. zwraca się tak-
że uwagę na relacje nieformalne, zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwami 
i pracownikami podmiotów funkcjonujących w obrębie klastra, które przy-
czyniają się do multilateralnej transformacji wiedzy i know-how12. 

system logistyczny regionu w oparciu o koncepcję klastrów może zostać 
przebudowany poprzez rozwój świadczeń logistyki na rzecz przedsiębiorstw 
tworzących klastry w regionie. Polityka wspierania rozwoju klastrów stanowi 
bowiem narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych. 
stymuluje przedsiębiorczość, czyli aktywność na rzecz coraz lepszego pozna-
nia możliwości i szans płynących z otoczenia. ułatwia także usuwanie zagro-
żeń i pokonywanie trudności dzięki kooperacji podmiotów wewnątrz klastra13, 
a tym samym zwiększa zapotrzebowanie na usługi logistyczne.

zależność pomiędzy wskazaną wyżej koncepcją klastrów a systemem lo-
gistycznym wynika również z możliwości wyłonienia klastra logistycznego 

11 M.e. Porter, Porter o…, s. 248.
12 J. kaźmierski, Prokonkurencyjna polityka regionalna a rozwój klastrów logistycznych, 

„Logistyka” 2010, nr 4, s. 52.
13 J. kaźmierski, logistyka a rozwój regionu, wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, 

Łódź 2009, s. 211.
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w regionie. Mianowicie klaster logistyczny opiera się na elementach syste-
mu logistycznego, świadczących specjalistyczne usługi, stosujących proce-
dury wzajemnej współpracy w ramach sieci oraz na sformalizowanej współ-
pracy ośrodków klastra z instytucjami administracyjnymi. tym samym wraz 
z tworzeniem klastra następuje przebudowa istniejącego systemu logistycz-
nego na potrzeby funkcjonowania nowych powiązań pomiędzy uczestnikami 
klastra oraz stworzenia nowej wartości dla klienta zewnętrznego.

tworzenie się klastrów może wpływać na rozwój systemu logistyczne-
go również w inny, negatywny sposób. nadmierna koncentracja działalności  
gospodarczej prowadzi do pojawienia się negatywnych efektów zewnętrz-
nych związanych z rosnącym zanieczyszczeniem oraz zatłoczeniem infra-
struktury. Ma to znaczenie w przypadku analiz długookresowych kosz-
tów społecznych związanych z funkcjonowaniem klastra. efektem takiej  
koncentracji jest także wzrost cen dzierżawy gruntów i nieruchomości, a tak-
że w przypadku ograniczonej ilości wykwalifikowanej kadry – wzrost kosz-
tów związanych z zasobami ludzkimi. wpływać to może negatywnie na  
konkurencyjność cenową przedsiębiorstw 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 prze-
jęć między organizacjami gospodarczymi, co w dłuższym okresie zmniejsza 
liczbę konkurentów działających w danej branży. szybki rozwój klastra i jego 
duża ekspansja niosą ze sobą także zagrożenia związane z brakiem koordyna-
cji działań i problemami w przepływie informacji oraz procesie decyzyjnym 
w kluczowych zagadnieniach związanych z całą strukturą. Może to doprowa-
dzić do wejścia w fazę schyłkową całej struktury14.

4. Możliwości budowy systemu logistycznego w oparciu o koncepcję 
klastrów

konkludując wywody rozdziału trzeciego, można wskazać, iż możliwości  
budowy systemu logistycznego w regionie są uzależnione od wewnętrznych 
i zewnętrznych warunków przewagi, jakie posiada region. identyfikacji tych 
warunków, niezmiernie ważnych dla budowy systemu logistycznego, moż-

14 M. Olkiewicz, t. rzewuski, klaster Tsl jako…, s. 6.
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na dokonać poprzez udzielenie odpowiedzi na strategiczne pytania mówią-
ce, które sektory15:

 – gospodarki regionalnej czy lokalnej mają szansę zostać ich głównymi 
specjalnościami gospodarczymi;

 – mogą uzyskać konkurencyjność regionalną, krajową i międzynarodo-
wą oraz jakie działania należy podjąć, aby te cele osiągnąć;

 – gospodarki regionalnej będą lokomotywami rozwoju oraz będą gene-
rować nowe miejsca pracy i stworzą materialne warunki dla rozwo-
ju społecznego.

Model klastra określa takie elementy, jak przedmiot i cel działania 
(produkcja określonych wyrobów, szeroko pojęte usługi), obszar tego działa-
nia (lokalizacja i rodzaj rynku), rodzaj podmiotów wchodzących w skład 
klastra (firmy produkcyjne, usługowe, jednostki badawcze, uczelnie, jednost-
ki samorządu terytorialnego; w Polsce inicjatywy klastrowe najczęściej podej-
mowane są przez stowarzyszenia, dopiero w dalszej kolejności można wskazać 
uczelnie, parki technologiczne czy spółki handlowe), sposób organizacji 
(klaster może mieć luźną formę bądź też stanowić organizację ukształtowaną 
hierarchicznie) oraz forma prawna (samodzielne organizacje, konsorcja, 
spółka prawa handlowego)16. Określając wskazane elementy, identyfikujemy 
jednocześnie elementy tworzącego się sytemu logistycznego, jego powiązania 
oraz obszary koncentracji.

w przypadku gdy region posiada silne zaplecze podmiotowo-technolo-
giczne w innym sektorze niż sektor transportowo-logistyczny, to on w pierw-
szej mierze powinien stać się przedmiotem badań dotyczących możliwości 
utworzenia klastra. system logistyczny w takim układzie powinien mieć 
znaczenie drugorzędne, inaczej mówiąc – odgrywać swoją rolę łącznika 
czasowo-przestrzennego w gospodarce. Budowa systemu logistycznego w tym 
przypadku jest naturalną wypadkową potrzeb regionu. wraz z rozwojem prze-
mysłu następuje budowa zaplecza infrastrukturalnego i rozwój (napływ) firm 
transportowo-logistycznych. Dopiero w późniejszym okresie funkcjonowania 
i koncentracji większej liczby firm branży logistyczno-transportowej można 
myśleć o wykorzystaniu już istniejącego zaplecza badawczego i tworzenia 
odrębnego klastra logistycznego, eliminując niekorzystny efekt podejścia 

15 J. kaźmierski, Prokonkurencyjna polityka…, s. 51.
16 k. wiśniewski, uczące się regiony, www.log24.pl (20.07.2012).
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klastrowego, jakim jest unifikacja działalności oraz zmniejszenie konkuren-
cyjności i różnorodności przemysłowej regionu. Przykładów powyżej opisa-
nego funkcjonowania klastrów przemysłowych, które przyciągają do siebie 
przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne, jest wiele, można wziąć pod 
uwagę choćby najsłynniejsze przykłady klastrów, jakimi są: Dolina krzemowa 
w kalifornii (usA) i Plastikowa Dolina w Oyonnax (Francja).

klaster logistyczny może również być pierwotnym obszarem koncentra-
cji przedsiębiorstw regionu. w tym przypadku decydujące znaczenie mają 
walory lokalizacyjne oraz zaplecze infrastrukturalne wspierające scentralizo-
wanie firm logistycznych i transportowych w regionie. z racji tego, że obsłu-
ga firm klastrowych dotyczy nie tylko regionu, lecz w dużej mierze eksportu 
produktów na rynek globalny, bardzo często klaster taki tworzony jest w por-
tach (transport drogą morską to około 90% handlu światowego17). w tym 
przypadku budowa systemu logistycznego regionu ma charakter pierwot-
ny, funkcjonujący system musi zostać przeprojektowany na potrzeby obsłu-
gi globalnych strumieni towarowych, a zadaniem systemu jest przygotowanie  
odpowiedniej przepustowości i jednoczesne zapewnienie atrakcyjnej ceny 
i jakości obsługi. w tym celu należy dokonać analizy wartości dodanej kre-
owanej przez posiadane zaplecze transportowo-logistyczne oraz poszukania 
ewentualnych źródeł migracji tej wartości (tak zwane mapowanie klastra18). 

Przykładem tworzenia klastra logistycznego w oparciu o port kontenero-
wy jest klaster logistyczny w rejonie Busan19. region Busan obejmuje cztery 
porty: Port Północny, Port Południowy, Gamcheon Port oraz Dadaepo Port, 
oraz 6 terminali kontenerowych. w portach tych w latach 2005-2006 prze-
ładowywano ponad 220 mln ton ładunków rocznie, a w terminalach kon-
tenerowych – 12 mln teu20. w związku z budową klastra zespół portowy 
przebudowano, aby w jeszcze większym stopniu obsługiwać światowe prze-
wozy kontenerowe. Obecnie w new Port Busan, zbudowanym w wyniku 

17 A. Bursztyński, G. krasnodębski, Port morski – kluczowy element globalnego łańcu-
cha dostaw, „Logistyka” 2008, nr 6, wydanie na cD, s. 6.

18 metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, red. M. stawicki, 
w. Pander, Prace naukowe – szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego nr 47, s. 87.

19 http://www.busanpa.com/service.do?id=engbpa_pc_ps_01 (20.07.2012).
20 J.D. Lim, D.k. ryoo, logistics clusters and regional cooperation for logistics 

integration in northeast asia, Pusan national university, korea Maritime university, working 
Paper series nov. 2007, Vol. 23, s. 5.
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rozwoju klastra logistycznego w tym regionie, przeładowuje się około 40% 
wszystkich kontenerów przeładowywanych na obszarze całego portu. tylko 
w styczniu 2011 roku w kontenerowym porcie Busan przeładowano 1 226 tys. 
teu, z czego na new Port Busan przypadało 561 tys. teu21.

innym przykładem wskazującym ,iż klaster logistyczny nie musi ko-
nieczne opierać się na infrastrukturze portowej, jest multimodalny klaster 
logistyczny w walonii22. idea klastra logistyczno-transportowego w walo-
nii sięga 1998 roku. Jego celem jest wsparcie walonii w staraniach o stanie 
się preferowanym miejscem lokalizacji firm logistycznych i transportowych.  
w ramach klastra współpracują logistycy, menedżerowie infrastruktury,  
instytucje szkoleniowe, władze publiczne, firmy transportowe i instytucje  
badawcze. strategia rozwoju klastra, wypracowana poprzez warsztaty strate-
giczne głównych interesariuszy, opiera się na współpracy trzech blisko współ-
pracujących subregionów ulokowanych na wschodzie, zachodzie i południu 
walonii oraz budowie międzynarodowej pozycji klastra poprzez współpracę 
z Azją i chinami oraz europą Środkową i wschodnią23.

klaster logistyczny w walonii nie jest w pełni naturalnym tworem  
systemu społeczno-gospodarczego regionu, lecz w dużej mierze został sfinan-
sowany ze środków rządowych, głównie w celu promocji transportu multimo-
dalnego. tym samym porusza on zagadnienie trzeciej możliwości budowania 
systemu logistycznego w oparciu o tworzone w regionie klastry, a mianowi-
cie „sztuczny” klaster logistyczny. w tym przypadku uwarunkowania wyni-
kające z czynników naturalnych ani ekonomicznych nie są wystarczającą siłą 
sprawczą do stworzenia klastra logistycznego ani innego klastra będącego 
podstawą rozwoju systemu logistycznego w regionie. konieczna staje się więc 
silna interwencja trzeciego podmiotu klastrów, jakim jest sektor rządowy. 
„sztuczny” klaster jest wynikiem inicjatyw wspierających rozwój regionu. 
w tym przypadku budowa systemu jest z góry opracowana i tworzona prak-
tycznie od podstaw, jedynie w oparciu o istniejącą, ale niezbyt mocno rozbu-
dowaną, infrastrukturę oraz istniejące podmioty. w przypadku tworzenia 
takiego klastra bardzo ważne jest opracowanie planu rozwoju, tak aby w przy-

21 city attracted 670B won from 58 companies, „Dynamite Busan news”, 1 March 2011, s. 4.
22 www.clusters.wallonie.be (20.07.2012).
23 s. Alwasiak, klastry w dziedzinie transportu – nowe spojrzenie na mobilność, 

www.pi.gov.pl (20.07.2012).
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szłości klaster funkcjonował i rozwijał się samodzielnie, bez konieczności 
wsparcia ze strony podmiotów sektora rządowego. Przykładem tworzenia 
takich klastrów jest budowa centrów logistycznych (a tym samym jest to dobra 
koncepcja budowy centrów logistycznych w Polsce) w obszarach, gdzie nie 
występuje silna koncentracja strumieni towarowych, ale występuje możliwość 
skupienia takich strumieni w przyszłości. w tym przypadku budowa klastra 
z inicjatywy publicznej ma za zadanie wyeliminowanie niedoskonałości rynku 
w regionie i wzbudzenie inicjatywy u podmiotów prywatnych. tym samym 
odnosi się do zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wnioski

teoria klastrów łączy w sobie zalety wielu wcześniejszych teorii roz-
woju regionalnego, jednocześnie eliminując część ich niedoskonałości (nie 
uwzględnienia ważnych czynników). w wielu regionach świata od dłuższego  
czasu działają klastry, które potwierdzają wpływ tego podejścia na rozwój  
regionu. tym samym koncepcja klastrów jest szeroko promowana także w sek-
torze tsL. tworząc klastry należy jednak wziąć pod uwagę kilka czynników 
wynikających z ogólnych uwarunkowań regionu, jak i z samej teorii klastrów. 
Mówią one o odpowiednim zapleczu podmiotowym i infrastrukturalnym,  
które pozwoli na ewolucję klastra w podmiot rynku globalnego. w zależno-
ści od rodzaju tych czynników możemy wybrać trzy koncepcje rozwoju syste-
mu logistycznego w klastrze (bądź tworzenia odrębnego klastra logistycznego):

 – rozwój systemu w oparciu o klaster przemysłowy występujący  
w regionie,

 – tworzenie klastra logistycznego w sposób „naturalny”, wynikający 
z przewagi naturalnej oraz ekonomicznej regionu,

 – budowa „sztucznego” klastra w oparciu o partnerstwo publiczno- 
-prywatne. 

Oczywiście te trzy podejścia nie wyczerpują wszystkich możliwości. 
każda koncepcja budowy klastra powinna rozpocząć się od określenia we-
wnętrznych i zewnętrznych przewag strategicznych będących celem tworze-
nia klastra na danym obszarze, a także określenia przewidywanych skutków 
jego utworzenia (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych). 
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CONDItIONS FOR tHE CONStRuCtION OF A LOgIStICS SYStEM 
BASED ON tHE CONCEPt OF CLuStERS

Summary

clusters using the synergic effect interconnection of enterprises, scientific 
and research sector and government support are the product of combination of the 
strength and innovation of global enterprises and the flexibility of the sMe sector 
firms.

construction of logistic systems in the regions can be done in three ways. Firstly, 
through the secondary nature of logistics needs, when creating a logistics system 
(and ultimately, the logistics cluster) is the result of activity in the area of   industrial 
cluster. Here an example may be the most widely discussed clusters, such as silicon 
Valley and Plastics Valley. secondly, the logistics system and cluster may be the pri-
mary result of cooperation between logistics companies grouped in the region. such 
natural logistics clusters incumbent especially to regions of high concentration of 
cargo flows with a predominance of a supraregional transport. this means that very 
often such cluster can operate in the area of the port (maritime trade supports 90% 
of world exports). examples are in particular the ports of southeast Asia. However, 
there are logistics clusters based on other modes of transport, such as a cluster of 
wallonia, which functioning based on multimodal transport. A third way to build 
a logistics system and cluster is an artificial creation of conditions for its existence. 
Achieved this may be through the extensive use of public-private partnership. An 
example may be logistics cluster functioning as the logistics center. in such cases, 
market failure and high strategy risk’s must be partially eliminated through the 
participation of regional government.

Translated by andrzej rzeczycki
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Wprowadzenie

Formy klastrowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w rozwoju światowej 
gospodarki. Bazują na współpracy sieciowej pomiędzy przedsiębiorstwami, 
szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, sektorem nauki, 
instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami samorządu terytorialnego. idea 
klasteringu ze względu na swoje cechy znajduje coraz więcej zwolenników 
zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym.

celem artykułu jest analiza korzyści oraz barier tworzenia i funkcjonowa-
nia klastrów w Polsce, opierających się na współpracy uczelni wyższych, jedno-
stek samorządu terytorialnego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.

współczesne klastry, szczególnie te o charakterze regionalnym, bywają 
postrzegane jako przeciwwaga dla negatywnych skutków globalizacji, szcze-
gólnie odczuwanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Potencjał, 
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jaki tkwi w MŚP, może stanowić dodatkowe źródło rozwoju całego regionu, 
dzięki odpowiedniej polityce regionalnej wspierania rozwoju klastrów prze-
mysłowych tworzących sieci produkcyjne. klastry mogą sprzyjać utrzymaniu 
wysokiego poziomu zatrudnienia, rozwijać innowacyjność i podnosić konku-
rencyjność przedsiębiorstw związanych z klastrem. 

najliczniejszą grupę klastrów tworzą firmy z sektora produkcji: motoryzacyj-
nego (Detroit, południowe niemcy, słowacja), farmaceutycznego (Bazylea, new 
Jersey), zegarmistrzowskiego (szwajcaria) oraz lotniczego (seattle, Montreal, 
tuluza). najsłynniejszym klastrem jest Dolina krzemowa w północnej kalifornii, 
gdzie funkcjonują tysiące firm z sektora zaawansowanych technologii. klastry 
stają się także coraz popularniejsze w europie, w tym także w Polsce. Dokumentują 
to liczne raporty, opracowania i publikacje Departamentu rozwoju Gospodarki 
Ministerstwa Gospodarki rzeczypospolitej Polskiej. Potencjał tworzenia klastrów 
przemysłowych w Polsce występuje przede wszystkim w sektorze wysokich tech-
nologii w przemyśle przetwórczym (przemysł farmaceutyczny, precyzyjny, elek-
troniczny, lotniczy, produkcja maszyn biurowych, komputerów) oraz w usługach 
rynkowych (prace badawczo-rozwojowe, informatyka). sektor ten skoncentrowa-
ny jest w pobliżu silnych ośrodków akademickich, które dysponują zasobami 
odpowiedniego kapitału ludzkiego oraz zapleczem badawczym1. 

1.  koncepcja klastra przemysłowego

klaster nie jest pojęciem do końca naukowo zbadanym. wciąż trwają  
prace nad opracowaniem kompletnej typologii klastrów. Pomimo silnego 
wsparcia komisji europejskiej, rządów centralnych i instytucji samorządo-
wych rozwoju klastrowości pewien niedosyt stanowi brak modeli funkcjono-
wania klastrów przemysłowych, szczególnie w zakresie wymiany zdolności 
produkcyjnych, jak i powoływania krótkookresowych sieci produkcyjnych 
wykorzystujących zdolności produkcyjne małych i średnich przedsiębiorstw. 

1 t. Brodzicki, P. tamowicz, Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia trans-
feru wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych, Opracowanie na zlecenie instytutu 
technologii eksploatacji dla Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk–radom, październik 2008,  
s. 2–3; A. Grycuk, klastry jako instrument polityki regionalnej, Biuro Analiz sejmowych 
„infos”, nr 13 (83), warszawa 2010, s. 1–3, http://parl.sejm.gov.pl (28.07.2012).
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klaster przemysłowy jest określany jako geograficzne skupisko wzajem-
nie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczą-
cych usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi 
instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowa-
rzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między 
sobą, ale również współpracujących2. współczesny klaster przemysłowy rozu-
miany jest jako związek organizacji, które charakteryzuje bliskość geograficz-
na, ta sama branża przemysłowa i stosunki na stopie zawodowej, które stano-
wią również czynnik motywacyjny w budowaniu wzajemnego zaufania 
między partnerami3. klaster może być również rozumiany jako przestrzenna 
koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych 
rozbudowaną siecią relacji o formalnym, jak i nieformalnym charakterze, 
opartych na wspólnej perspektywie rozwoju, jednocześnie konkurujących 
i kooperujących w pewnych aspektach działania4. 

typowy klaster przemysłowy składa się z sieci małych przedsiębiorstw 
o zbliżonej branży, charakteryzujących się możliwością szybkiej adaptacji do 
zmieniającego się rynku i zróżnicowanych wymagań poprzez współpracę 
i używanie nowych technologii. Firmy w klastrze wykorzystują dostęp do 
lokalnej wiedzy i lokalnego rynku pracy, niskich kosztów transportu i kosztów 
transakcyjnych. 

struktury klastrowe występują w wielu krajach świata, również w krajach 
rozwijających się. nie ograniczają się tylko do sektorów wysokich technolo-
gii, ale obejmują także sektory przemysłu przetwórczego, usługi, a także 
sektory tradycyjne. Bardzo często klastry mają charakter ponadsektorowy, co 
oznacza, że składają się nie tylko z przedsiębiorstw wytwórczych, ale również 
z wyspecjalizowanych instytucji świadczących usługi dla podmiotów klastra, 
takich jak: instytucje badawczo-rozwojowe, fundusze kapitałowe, firmy 
marketingowe, analityczne, szkoleniowe i tak dalej. Do klastra mogą także 
należeć wyspecjalizowane jednostki, które wspierają regionalne systemy inno-
wacji: centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, inkubatory 

2 M. Porter, Porter o konkurencji, Pwn, warszawa 2001, s. 5–20.
3 L.M. camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, M. Ollus, methods and tools for collabora-

tive networked organizations, „science and Business Media”, springer 2008, s. 58.
4 t. Padmore, H. Gibson, modeling regional innovation and competitiveness, „Local and 

regional systems of innovation” 1998, Vol. 26, no. 6, s. 625–641.



280 anna saniuk, sebastian saniuk, martina Jakábová

przedsiębiorczości, parki przemysłowe lub technologiczne5. Lokalizacja 
klastra w pobliżu jednostki naukowej o silnej pozycji powoduje wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego, szczególnie w przemyśle przetwórczym6. 

2.  Polityka wspierania klastrowości

klastry mogą stanowić efektywny sposób poszukiwania efektów synergii 
wynikających ze współpracy przedsiębiorców, nauki i władz publicznych. ich 
wpływ na rozwój gospodarczy spowodował ukształtowanie polityki wspiera-
nia klastrowości, której przykładem jest sformułowanie przez OecD (Organi-
zation for economic co-operation and Development) koncepcji polityki roz-
woju opartej na klastrach. koncepcja klastrów jest także istotnym elementem  
polityki gospodarczej unii europejskiej – priorytet strategia europa 20207.

klastrowość cieszy się również dużym uznaniem komisji europejskiej, 
która często finansuje programy związane z rozwojem klastrów. Potencjał po-
wstania klastrów innowacyjnych w 10 nowych krajach członkowskich ue, 
które objęły również Polskę, był przedmiotem badań, których wyniki przed-
stawiono w raporcie opublikowanym w 2006 roku8. raport przedstawia 
znaczny przyrost tego typu inicjatyw w ostatnim dziesięcioleciu. 

najważniejszym dokumentem dotyczącym klastrów w polityce ue jest 
komunikat komisji europejskiej z 2008 roku9. Jego głównym celem jest 
wspieranie rozwoju inicjatyw klastrowych w europie, gdyż w obecnych wa-
runkach społeczno-ekonomicznych, a szczególnie silnej konkurencji w wy-
miarze globalnym, klastry stanowią ważny czynnik rozwoju ekonomicznego.  

5 Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce, s. 1–3, 
www.mg.gov.pl (28.07.2012).

6 H. Loof, A. Brostom, Does knowledge diffusion between university and industry 
increase innovativeness?, „Journal of technology transfer” 2008, Vol. 33, s. 73–90.

7 komunikat komisji europejskiej, eurOPA 2020, strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, cOM (2010) 2020, s. 5. 

8 innovation clusters in the 10 new member states of the eu, „europe innova 
Paper” 2006, no 1., s. 11–13, www.europe-innova.org (28.07.2012).

9 communication from the commision to the council, the european Parliament, the 
european economic and social committee and the committee of the regions, Towards word-
class clusters in the european union. implementing the broad-based innovation strategy, cOM 
(2008) 652 final.
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w komunikacie tym podkreśla się rolę podejścia oddolnego (bottom-up 
approach) do budowania struktur klastrowych, w którym dominującymi 
podmiotami w klastrze są lokalne przedsiębiorstwa najbardziej zintegrowane 
z gospodarką regionu, a działania państwa mają odgrywać rolę pomocniczą 
i tworzyć odpowiednią infrastrukturę instytucjonalną.

w Polsce politykę wspierania klastrów zaczęto realizować poprzez sek-
torowy Program Operacyjny „wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 
2004–2006”, głównie przez priorytet 1 „rozwój przedsiębiorczości i wzrost in-
nowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” działanie 1.1. 
„wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw” oraz działa-
nie 1.4. „wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospo-
darką”. następnie wspieranie rozwoju klastrów było kontynuowane na podstawie 
przygotowanego dokumentu strategicznego „kierunki zwiększania innowacyj-
ności gospodarki na lata 2007–2013”, w którym podkreśla się znaczenie wspól-
nych działań przedsiębiorców o charakterze sieciowym realizowanych poprzez10:

 – zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści pły-
nących ze współpracy z jednostkami naukowymi i innymi przedsię-
biorstwami,

 – ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego,
 – zapewnienie warunków do współpracy sieciowej,
 – wsparcie rozwoju klastrów,
 – wsparcie rozwoju platform technologicznych w zaawansowanych 

technologicznie sektorach.
Programy wsparcia klastrów w latach 2007–2013 zostały wpisane do ogól-

nonarodowych i regionalnych programów operacyjnych poszczególnych woje-
wództw. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: Program Operacyjny 
innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 – działanie 5.1. „wspieranie powiązań 
kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”, działanie 5.2. „wspieranie 
sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregio-
nalnym”, Program Operacyjny kapitał Ludzki – działanie 2.1. „rozwój kadr 
nowoczesnej gospodarki” poddziałanie 2.1.1 „rozwój kapitału ludzkiego 
w przedsiębiorstwach”, poddziałanie 2.1.2. „Partnerstwo dla zwiększania 
|adapta cyjności” i poddziałanie 2.1.3. „wsparcie systemowe na rzecz zwiększa-
nia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.

10 Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce…
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Analiza regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych woje-
wództw pozwala wyodrębnić trzy główne podejścia w polityce wspierania 
klastrów11:

 – bezpośrednie wspieranie klastrów ze środków strukturalnych (najczę-
ściej stosowane);

 – łączenie działań wspierających klastry z innymi działaniami wspiera-
jącymi przedsiębiorczość, instytucje otoczenia biznesu lub budowa-
nie relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą badań i rozwoju;

 – wspieranie działań sprzyjających rozwojowi klastrów. 
Obecnie jest obserwowany dynamiczny rozwój inicjatyw klastrowych 

w Polsce. Powstają one w sektorach zaawansowanych technologicznie, czego 
przykładem są następujące klastry: wielkopolski klaster zaawansowanych 
technik Automatyzacji „elprotech”, klaster Multimediów i systemów 
informatycznych w nowym sączu, Dolnośląski klaster surowcowy, Podlaski 
klaster Obróbki Metali, Gdańska Delta Bursztynu, klastry technologii infor-
matycznych w województwie mazowieckim, podkarpackim, pomorskim 
i zachodniopomorskim, jak również w sektorach tradycyjnych, np. 
wielkopolski klaster Meblarski, klaster Budowlany w regionie świętokrzy-
skim, Dolina ekologicznej Żywności w Lublinie, kocioł Pleszewski – klaster 
branży kotlarskiej w wielkopolsce, klaster Budownictwo – Polska centralna12.

3. korzyści z funkcjonowania klastrów

Do głównych przyczyn powoływania klastrów należy zaliczyć: możliwość 
pozyskiwania nowych rynków zbytu, kooperacja nauki i gospodarki, opraco-
wanie oraz wdrażanie innowacyjnych technologii i produktów, integracja 
środowiska uczelnianego, instytucji samorządowych, przedsiębiorców oraz 
przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

Podstawową przyczyną wstępowania przedsiębiorstw do klastrów jest 
efektywne i synergiczne wykorzystanie kompetencji członków klastra, poten-

11 M. stawicki, w. Pander, metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków 
strukturalnych, szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego, Prace naukowe nr 47, warszawa 
2008, s. 53–84.

12 Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce…
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cjału badawczo-rozwojowego poprzez wspólne opracowywanie projektów 
i aplikowanie o środki na ich realizację. Przedsiębiorstwa uczestniczące 
w klastrze zachowują jednocześnie wysoką autonomię, która pozwala im na 
rozwój swych kompetencji, wykorzystywanych w ramach współpracy. klaster 
nie jest prostą sumą poszczególnych podmiotów, ale powstałą w wyniku inte-
rakcji i synergii przestrzenną formą organizacji produkcji zwiększającą 
elastyczność i konkurencyjność13. efekty synergiczne związane są ściśle 
z zaufaniem społecznym lub wręcz kapitałem społecznym. rozwinięte otocze-
nie społeczne sprzyja atmosferze zaufania w kontaktach międzyludzkich, 
w tym szczególnie gospodarczych14. 

Jak wskazują badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw, które zostały 
przeprowadzone przez community innovation survey15, najwięcej współpra-
cy i interakcji w systemach innowacyjnych zachodzi na poziomie regional-
nym. regionalne systemy innowacyjne, w których transfer wiedzy oparty jest 
na bezpośrednich kontaktach ludzkich, wykorzystują bliskość geograficzną 
jako kluczowy czynnik funkcjonowania struktur klastrowych.

regionalny aspekt funkcjonowania klastrów jest ściśle związany ze 
wspólnotą kulturową, większym poziomem zaufania partnerów i kapitału 
społecznego, co ma ogromne znaczenie szczególnie w czasach silnej konku-
rencji i konfliktu interesów. tworzenie klastrów w regionach zwiększa inno-
wacyjność i konkurencyjność lokalnej gospodarki poprzez16:

 – tworzenie rynku wyspecjalizowanych czynników produkcji, gdzie 
dużą rolę odgrywa wiedza i wysokiej jakości kapitał ludzki;

 – rozwój infrastruktury naukowej w regionie wykorzystywanej w więk-
szym stopniu przez podmioty gospodarcze;

 – tworzenie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie;

13 H. Afsarmanesh, L.M. camarinha-Matos, a framework for management of virtual 
organizations breeding environments, „collaborative networks and their breeding environ-
ments”, springer 2005, s. 35–48.

14 M. Flores, A. Molina, virtual industry clusters: foundation to create virtual 
enterprises, Advanced in networked enterprises – Virtual Organizations, Balanced Automation 
and systems integration, eds. L.M. camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, H.-H. erbe, kluwer 
Academic Publishers 2000, s. 111–120.

15 european commission, innovative regions? a comparative review of methods of 
evaluation of regional innovation Potential, the european innovation Monitoring system 
(eiMs) 1995, no. 21, s. 25–30.

16 Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce…
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 – powstawanie nowych podmiotów w regionie skupionych wokół klastra;
 – zwiększanie atrakcyjności regionu dla inwestycji zagranicznych;
 – tworzenie atrakcyjnego rynku pracy, przyciągającego wysoko wykwa-

lifikowanych pracowników;
 – stymulowanie przepływu wiedzy, procesów uczenia się, generowania 

nowych innowacji;
 – rozwój rozbudowanych sieci produkcji opartych na sektorze MŚP;
 – zwiększanie specjalizacji i efektywności funkcjonowania MŚP przez 

włączanie ich w struktury klastrowe;
 – zwiększenie możliwości pozytywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze w wyniku podejmowania wspólnych inwestycji i inicja-
tyw na rzecz ochrony środowiska, a także wdrażanie innowacji eko-
logicznych (eco-innovation). 

Orientacja na współpracę w klastrze w połączeniu z wąską specjalizacją 
uczestników daje efekty zwiększonej, kolektywnej wydajności i wzrostu 
umiejętności wdrażania innowacyjnych procesów i wytwarzania technolo-
gicznie zaawansowanych produktów. konkurujące w normalnych warunkach 
firmy w klastrze wspólnie pracują nad rozwiązaniem powszechnie występu-
jących ograniczeń i problemów związanych z dostępem do informacji, dostaw-
ców, infrastruktury, know-how oraz rynków dostaw. najczęściej wskazywa-
ne w literaturze korzyści przedsiębiorstw sektora MŚP wstępujących do 
klastra stanowią17:

 – redukcja kosztów transakcyjnych,
 – wspólna wymiana doświadczeń i nauka,
 – podniesienie poziomu elastyczności i reakcji na zmiany rynku,
 – podniesienie poziomu wykorzystania posiadanych kompetencji, zdol-

ności produkcyjnych, informacji i innowacji technologicznych,
 – podniesienie konkurencyjności w stosunku do silnych kapitałowo 

przedsiębiorstw,
 – wzrost produktywności i specjalizacji,
 – możliwości wspólnych działań marketingowych,
 – zmniejszenie kosztów transportu. 

17 P.B. Doeringer, D.G. terkla, Business strategy and cross-industry clusters, „economic 
Development Quarterly” 1996, Vol. 9, no. 3, s. 225–237; Ministerstwo Gospodarki, 
Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce…
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A. Grycuk wymienia także takie korzyści, które wynikają z przynależności 
do klastra, jak: dostęp do informacji i wiedzy, wzrost produktywności i innowa-
cyjności oraz łatwość rozpoczęcia działalności dzięki istniejącej infrastrukturze 
klastra, potencjalnym klientom i partnerom, a także rozwinięty rynek pracy18.

zdaniem M.e. Portera występowanie w zbiorowości klastrowej wywołu-
je dodatkowe pozytywne rezultaty, jak19:

 – większy napływ zasobów niezbędnych do sprawnego przebiegu pro-
cesu produkcyjnego w danej branży;

 – większy potencjał innowacyjny osób, które decydują się pracować 
w przedsiębiorstwach klastra. najatrakcyjniejsze klastry stwarza-
ją najlepsze perspektywy rozwoju zawodowego i przyciągają najbar-
dziej wartościowych pracowników, dzięki temu tworzą najbardziej 
innowacyjne produkty;

 – komplementarność poszczególnych działań uczestników;
 – łatwiejszy dostęp do nowych rozwiązań technicznych technologicz-

nych, operacyjnych oraz logistycznych i łatwiejsza ich adaptacja.
Osiągnięcie tych korzyści staje się możliwe przy pełnym wykorzystaniu 

potencjału współpracy przedsiębiorstw nawiązywanej w ramach realizacji 
wspólnych innowacyjnych projektów przez członków klastra. w sytuacji po-
jawienia się nowego przedsięwzięcia szczególnie innowacyjnego kluczowym 
czynnikiem odniesienia sukcesu jest czas jego realizacji. Powołanie dyna-
micznej sieci przedsiębiorstw zdolnych do terminowego zrealizowania przed-
sięwzięcia stanowi o przewadze konkurencyjnej całego klastra. 

czynnikami sprzyjającymi tworzeniu klastrów są także: duży poziom 
zaufania pomiędzy uczestnikami klastra, patriotyzm regionalny, dostrze-
ganie wspólnych celów przy wsparciu władz samorządowych i środowiska  
naukowego dla rozwoju innowacyjności20. współpraca ze środowiskiem 
naukowym, szczególnie parkami technologicznymi i uniwersyteckimi cen-
trami transferu technologii, stanowi źródło nowych rozwiązań, technologii, 
produktów, które przy wsparciu władz samorządowych w pozyskaniu środ-

18 A. Grycuk, klastry jako instrument polityki regionalnej, Biuro Analiz sejmowych 
„infos” 2010, nr 13 (83), www.parl.sejm.gov.pl (28.07.2012), s. 1–3.

19 M.e. Porter, Porter o…
20 P. Maskell, Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster, „industrial 

and corporate change” Vol. 10, s. 921–943.
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ków potrzebnych do ich realizacji oraz dysponowane kompetencje i zdolności 
produkcyjne przedsiębiorstw klastra stają się możliwe do realizacji21.

istotnym wsparciem są również instytucje otoczenia biznesowego świad-
czące usługi dla przedsiębiorstw, takie jak: instytucje kredytowe obsługujące 
małych przedsiębiorców na specjalnych warunkach oraz inkubatory przedsię-
biorczości, inkubatory technologiczne umożliwiające nowym przedsiębiorcom 
wynajem powierzchni biurowej czy korzystanie ze wsparcia doradców na 
preferencyjnych warunkach, operatorzy logistyczni i tak dalej22. Ma to istotne 
znaczenie szczególnie w przypadku firm rozpoczynających działalność gospo-
darczą i wstępujących do klastra. wsparcie instytucji okołobizne sowych ma 
również kluczowe znaczenie dla rozwoju klastra w przypadku potrzeby finan-
sowania kosztownych innowacyjnych projektów. ryzyko podejmowane 
z nowym przedsięwzięciem rozkłada się na sporą część uczestników klastra, 
a tym samym zdolność kredytowa związana z przedsięwzięciem jest większa. 

4.  Bariery tworzenia klastrów

niestety, potencjał tkwiący w klastrze oraz uczestniczących w nim przed-
siębiorstwach często bywa marnotrawiony, między innymi poprzez brak 
mechanizmów wykorzystujących efekt synergii przedsiębiorstw. Problemem 
jest brak procedur szybkiego formowania sieci kooperacyjnych przedsię-
biorstw w ramach klastra oraz poprawnie funkcjonujących zasad współpracy, 
będących dodatkowym czynnikiem motywacyjnym do nawiązywania krót-
kookresowej współpracy zorientowanej na potrzeby klienta.

efektywne działanie klastrów napotyka szereg barier. w Polsce są to głównie 
bariery miękkie (natury mentalnościowej), takie jak: niska skłonność do współ-
pracy między sobą polskich przedsiębiorstw oraz ze sferą nauki i otoczeniem 
biznesu23. wynikają one przede wszystkim z braku zaufania pomiędzy partne-
rami biznesowymi oraz dominującej, źle pojmowanej kultury drapieżnej konku-

21 Ministerstwo Gospodarki, Departament rozwoju Gospodarki, klastry w Polsce…
22 e. chilicka, rola klastrów i inicjatyw klastrowych w podnoszeniu atrakcyjności regio-

nów, w: klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, red. B. Plawgo, PwsiiP Łomża, 
2008, s. 81–96.

23 Ministerstwo Gospodarki rP, kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki, 
warszawa 2006, s. 79. 
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rencji. Firmy nie widzą w kooperacji szans wspólnego rozwoju ani możliwości 
poprawy indywidualnej pozycji konkurencyjnej. najbardziej nie sprzyja klastro-
wości niedostateczne otwarcie się na zewnątrz, brak potrzeby poszukiwania 
partnerów do współpracy. Objawia się ono bardzo nielicznym uczestnictwem 
przedsiębiorstw w branżowych i regionalnych stowarzyszeniach, zrzeszeniach 
i organizacjach przedsiębiorców, które są naturalnym i częstym inicjatorem 
struktur klastrowych oraz umożliwiają pokonywanie wspólnych barier rozwo-
jowych. Przełamanie tego ograniczenia jest trudne i długotrwałe.

Bariery rozwoju klastrów należy rozpatrywać w odniesieniu do sekto-
ra przedsiębiorstw, badań i rozwoju oraz sektora okołobiznesowego. Do naj-
ważniejszych ograniczeń rozwoju klastrów wynikających z sektora przedsię-
biorstw należy zaliczyć24:

 – brak świadomości wagi współpracy jako czynnika długofalowego 
rozwoju,

 – brak strategicznego myślenia i planowania,
 – brak umiejętności zaawansowanej analizy rynku,
 – brak współpracy przedsiębiorstw w skali regionalnej,
 – brak korzystania z instytucji wsparcia,
 – postrzeganie innych przedsiębiorstw tylko w kategoriach konkuren-

cji i zagrożeń,
 – brak współpracy z regionalnymi i krajowymi instytucjami badawczo-

-rozwojowymi,
 – niedostateczna liczba wysoko kwalifikowanych specjalistów z dużym 

doświadczeniem,
 – niedostateczna liczba szkoleń pracowników dotyczących nowych 

technologii, systemów zapewnienia jakości, zaawansowanych tech-
nik zarządzania, kreatywności,

 – brak wystarczającego dostępu do środków finansowych umożliwiają-
cych transfer technologii i rozbudowę bazy technicznej,

 – brak koordynacji i współpracy międzyregionalnej pomiędzy władza-
mi samorządowymi, przedstawicielami biznesu i innych instytucji,

 – brak chęci do tworzenia sieci.

24 J. Berniak-woźny, struktury klastrowe jako forma współpracy mśP i instytucji otocze-
nia biznesu, sztuka zarządzania. Magazyn Biznesowy i Akademicki, nr 26/27, wyższa szkoła 
zarządzania, 2012, s. 4–8, www.wsz-pou.edu.pl (28.07.2012)
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najistotniejszymi barierami do pokonania w sektorze badawczo-rozwojowym 
są25: 

 – koncentrowanie się wielu naukowców na badaniach podstawowych,
 – finansowanie przez narodowe centrum nauki głównie projektów na 

badania podstawowe,
 – brak struktur i procedur w jednostkach naukowych potrzebnych do 

współpracy z firmami (np. biur łącznikowych do współpracy z prze-
mysłem),

 – brak prawnych uregulowań w zakresie korzystania przez gospodarkę 
z infrastruktury uczelni i jednostek naukowych,

 – brak prawnych uregulowań w zakresie zabezpieczania praw własno-
ści intelektualnej,

 – nieprzychylne stanowisko kierownictw jednostek badawczo-rozwojowych 
w sprawie rozwijania działalności gospodarczej przez pracowników 
sprzyjające wzrostowi szarej strefy,

 – brak instrumentów zapewniających przepływ informacji o potrze-
bach kadrowych przedsiębiorstw i niedostosowanie oferty edukacyj-
nej do tych potrzeb,

 – nieznajomość potrzeb przedsiębiorstw wynikająca z ograniczonych 
możliwości wzajemnego poznania,

 – brak praktyki rozwiązywania problemów przedsiębiorstw w pracach 
naukowych powstających na uczelniach i zwyczaju delegowania pra-
cowników naukowych do przemysłu, 

 – niewielki udział dochodów ze świadczenia usług i sprzedaży techno-
logii przedsiębiorstwom w strukturze dochodów jednostek badawczo- 
-rozwojowych.

w sektorze otoczenia biznesu do najczęstszych barier rozwoju klastrów 
należy zaliczyć26:

 – brak dopasowania oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb 
przedsiębiorstw,

25 M. Górzyński, w. Pander, P. koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między mśP 
oraz mśP i instytucjami otoczenia biznesu, PArP, warszawa 2006, s. 19–23; J. Berniak-woźny, 
struktury klastrowe…

26 M. Górzyński, w. Pander, P. koć, Tworzenie związków…; J. Berniak-woźny, struktury 
klastrowe…; M. kozak, klastry – wyzwanie dla rozwoju mśP w Polsce, „e-mentor” 2009, nr 
1 (28), s. 1–9, www.e-mentor.edu.pl (28.07.2012).
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 – niewystarczająca jakość takiej oferty,
 – brak baz informacyjnych,
 – niewystarczająca liczba ośrodków wsparcia regionalnych i branżo-

wych,
 – brak doradców technologicznych, audytorów technologicznych, do-

radców finansowych i analityków w zakresie innowacji,
 – brak instrumentów finansowania innowacji,
 – niewystarczające i często nieprawidłowe (nieskuteczne) dotowanie 

usług wsparcia ze środków publicznych,
 – brak silnej motywacji instytucji okołobiznesowych do działań na wol-

nym rynku.
często problemem jest również brak mechanizmów podziału ryzyka i zy-

sków z przedsięwzięcia, jak również ryzyka związanego z niepowodzeniem 
na poszczególnych partnerów. wpływa to zniechęcająco na rozwój współpra-
cy w ramach klastra. 

Wnioski

klastry przemysłowe stają się coraz popularniejsze nie tylko na świe-
cie, ale także w Polsce. Duże zainteresowanie formami klastrowymi wyni-
ka z możliwości połączenia potencjału wielu przedsiębiorstw przy jedno-
czesnym zachowaniu ich pełnej autonomii. Organizacje korzystają z tego  
rodzaju współpracy głównie w celu pozyskiwania nowych rynków zbytu oraz 
zwiększania elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstw należących do 
klastra. Formy klastrowe dają także dużo większe możliwości wprowadza-
nia innowacyjnych technologii i produktów przez rozłożenie kosztów i ryzy-
ka pomiędzy uczestników klastra. Obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój 
szczególnie klastrów regionalnych. Bliskość geograficzna i większe zaufanie 
do partnerów z lokalnego rynku sprzyjają współpracy. klastry umożliwiają 
także szybką wymianę informacji i wiedzy między jego uczestnikami.

w Polsce główną barierą tworzenia klastrów jest niska skłonność do  
kooperacji między przedsiębiorstwami, jak również z instytucjami nauki 
i otoczenia biznesu, wynikająca głównie z braku dostrzegania korzyści i moż-
liwości rozwoju w organizacjach klastrowych, postrzegania innych przedsię-
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biorstw tylko w kategoriach jednostek konkurencyjnych oraz braku zaufania 
do innych organizacji, szczególnie z tej samej branży. istotnym mankamen-
tem jest także brak strategicznego, długofalowego planowania rozwoju jed-
nostek gospodarczych. 
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BENEFItS AND BARRIERS tO CREAtINg INDuStRIAL  
CLuSTERS IN POLAND

Summary

industrial clusters are becoming increasingly popular, throughout the world and 
also in Poland. the high interest in different forms of clusters is a result of the pos-
sibilities of connecting the capacity of many enterprises whilst maintaining their full 
autonomy. Organizations mainly use this type of cooperation to enter new markets 
and for the increased the flexibility and competitiveness gained by belonging to 
a cluster of enterprises. clustering provides much greater opportunities to introduce 
innovative technologies and products through the distribution of costs and risks be-
tween cluster participants. Particularly noticeable is the very dynamic development 
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of regional clusters. Geographical proximity and greater trust between partners from 
the local market create favourable conditions for cooperation. clusters also allow the 
rapid exchange of information and knowledge among participants.

in Poland, the principle barrier to creating clusters is the low tendency towards 
cooperation with other enterprises, along with scientific and business environment 
institutions, resulting principally from a lack of awareness of the benefits and 
development opportunities presented by cluster organizations, perception of other 
enterprises only in terms of competitive units and luck of trust in other organizations, 
especially those from the same industry. Another significant barrier is the lack of 
strategic long-term planning for the development of enterprises, especially in sMe’s. 
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SYStEM PLANOWANIA SIECI PRODukCYJNYCH  
W kLAStRACH PRZEMYSłOWYCH

słowa kluczowe: wariantowanie sieci produkcyjnych, planowanie zleceń pro-
dukcyjnych, klastry przemysłowe.

Wprowadzenie

z uwagi na potrzebę orientacji na klienta, elastycznego dostosowania się 
do zmieniających się warunków popytowych i redukcji kosztów w ostatnim 
okresie nastąpił silny rozwój kooperacji przedsiębiorstw realizujących wspól-
ne projekty w ramach różnych form sieci. idea produkcji w sieci sprowadza się 
do wspólnego wytwarzania zleceń produkcyjnych w ramach udostępniania, 
będących w dyspozycji przedsiębiorstw, zdolności produkcyjnych niezbęd-
nych do produkcji danego typu zlecenia. szansą rozwoju staje się zatem part-
nerstwo polegające na łączeniu specjalistycznych kompetencji oraz wymiana 
zdolności produkcyjnych w celu lepszego spełnienia oczekiwań konsumenta. 
coraz częściej można zaobserwować, iż partnerzy biznesowi podejmują się 
długotrwałej lub tymczasowej współpracy z innymi partnerami, tworząc tym 
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samym organizacje sieciowe w celu zredukowania kosztów oraz wykorzysta-
nia okazji biznesowych nieosiągalnych dla każdego z osobna. 

Jedną z dynamicznie rozwijających się form sieciowości są przemysłowe 
formy klastrowe, które dzięki wzajemnej współpracy i bliskiej koncentracji 
geograficznej małych i średnich przedsiębiorstw, korzystając z efektu syner-
gii, pozwalają osiągnąć lepsze efekty ekonomiczne i w rezultacie przewagę 
konkurencyjną nad innymi podmiotami działającymi na rynku. Ponadto sta-
nowią możliwość rozwoju tak sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak 
i samego regionu.

koncepcja klastra staje się coraz popularniejsza jako efektywna forma 
organizacji działalności gospodarczej. klastry, stanowiące elastyczną formę 
współpracy horyzontalnej między trzema grupami podmiotów: przedsiębior-
stwami, podmiotami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi, 
tworzą środowisko ułatwiające intensywny rozwój innowacyjnych form 
kooperacji między poszczególnymi podmiotami. Ponadto stanowią doskona-
łą bazę do tworzenia wirtualnych sieci produkcyjnych zorientowanych na 
pojawiające się na rynku okazje biznesowe. 

Mimo intensywnych badań dotyczących formułowania wirtualnych 
przedsiębiorstw potencjalna przewaga tego typu organizacji jest często za-
grożona przez czas, jaki zajmuje powołanie wirtualnego przedsiębiorstwa. 
Dotychczasowe modele referencyjne charakteryzują się niską wydajnością 
procesów modelowania wirtualnych przedsiębiorstw, szczególnie w zakre-
sie zadań konfigurowania i rekonfigurowania elementów składowych sieci. 
w praktyce istnieje niedostatek metod i narzędzi szybkiego prototypowania 
wirtualnych sieci uwzględniających ograniczenia zasobowe i logistyczne sys-
temu w środowisku klastrów przemysłowych1. 

celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników badań ukierunko-
wanych na opracowanie komputerowego systemu planowania wirtualnych 
sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących 
w ramach klastrów przemysłowych. w artykule prezentowana jest propozy-
cja metodyki planowania wirtualnych sieci produkcyjnych przedsiębiorstw 
oraz jej komputerowa implementacja, która pozwala na wyznaczenie dopusz-
czalnych wariantów sieci powoływanych celem terminowego zrealizowania 

1 M. kramarz, w. kramarz, simulation modelling of complex distribution systems, 
Procedia social and Behavioral Management 2011, Vol. 20, s. 283–291.
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nowych zleceń produkcyjnych w warunkach występowania ograniczeń kosz-
towych, zasobowych i logistycznych systemu klastra. 

1.  Wirtualne sieci produkcyjne w klasterze przemysłowym

Pojęcie wirtualnej organizacji zostało wprowadzone przez w. Davidowa 
i M. Malone’a2 jako tymczasowe konsorcjum przedsiębiorstw, które łączy 
umiejętności i zasoby wspomagane przez sieci komputerowe w celu lepszego 
wykorzystania nadarzających się okazji biznesowych. w literaturze przed-
miotu najczęściej przywoływaną definicją organizacji wirtualnej jest defini-
cja J. Byrne’a, która charakteryzuje wirtualną kooperacje jako „czasową sieć 
niezależnych podmiotów (dostawców, klientów, a nawet dotychczasowych 
konkurentów) połączonych technologią informacyjną w celu dzielenia umie-
jętności, zasobów, kosztów i dostępu do innych rynków. Jest to kompleksowy 
system łączący w jedną, informacyjną całość producentów, dostawców i klien-
tów”3. na podstawie prezentowanych definicji, w rozważanym przypadku, 
wirtualna sieć produkcyjna rozumiana jest jako tymczasowy podzbiór przed-
siębiorstw produkcyjnych funkcjonujących w ramach klastra oraz instytucji 
wspierających, które wspólnie są w stanie zrealizować nowe przedsięwzięcie 
(zlecenie produkcyjne) w określonym czasie oraz nie przekraczając założo-
nych kosztów realizacji, przy jednoczesnym wsparciu technologii informacyj-
nej. Przyjęta w artykule definicja podkreśla tymczasowy charakter powoły-
wanej sieci w celu zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia przez zbiór 
niezależnych i geograficznie rozproszonych przedsiębiorstw zrzeszonych 
w ramach jednego klastra przemysłowego. według M. Portera4 klastry prze-
mysłowe rozumiane są jako geograficzna koncentracja konkurencyjnych 
przedsiębiorstw w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, 
dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. należąca do 
klastra przemysłowego grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powią-
zanych siecią pionowych i poziomych zależności, często o charakterze niefor-

2 w. Davidow, M. Malone, The virtual corporation, Harpercollins Publishers, inc., new 
york 1992, s. 102.

3 J. Byrne, The virtual corporation, „Business week”, 8.02.1993, s. 98–103.
4 M.e. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, s. 289.
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malnym, pozwala na skupienie szczególnych zasobów celem osiągnięcia 
trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Przyjęcie definicji wirtualnej sieci produkcyjnej powoływanej w ramach 
klastra przemysłowego pozwala skoncentrować się na efektywnym wykorzy-
staniu zdolności produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszo-
nych w klastrze przemysłowym, często funkcjonującym w ramach określonego  
regionu. tym samym umożliwia rozwój samego klastra przemysłowego, przed-
siębiorstw w nim zrzeszonych, jak i samego regionu. 

Drugim równie ważnym powodem ograniczenia zakresu przedsiębiorstw 
branych pod uwagę w definicji jest problem braku zaufania występujący 
w wirtualnej sieci produkcyjnej5. Ograniczenie potencjalnego zbioru przed-
siębiorstw wchodzących do sieci pozwala założyć już na wstępie pewien 
poziom wzajemnego zaufania wynikający z bieżących wzajemnych relacji 
w klastrze przemysłowym. zaufanie według F. Fukuyamy6 oznacza mecha-
nizm oparty na założeniu, że innych członków danej społeczności cechuje 
uczciwość i kooperacyjne zachowanie, oparte na wspólnie wyznaczonych 
normach. zaufanie należy również rozpatrywać w ujęciu oczekiwań i korzy-
ści wynikających ze współpracy z partnerem, które będą na tyle prawdopo-
dobne, aby podjąć ryzyko współpracy. Dlatego ważne jest uwzględnienie 
przejrzystych zasad kooperacji, odpowiedzialności za powierzone zadania 
oraz udziału w efektach (korzyściach) takiej współpracy. F. Fukuyama7 
podkreśla znaczenie cech kulturowych danego kraju (społeczeństwa) mają-
cych istotny wpływ na poziom zaufania. w polskich realiach zaufanie w bizne-
sie jest bardzo ograniczone, na co wskazują wyniki badań ankietowych8 prze-
prowadzonych w jednym z regionalnych klastrów przemysłowych. Badaniami 
objęte były łącznie 23 przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrze przemysłowym 

5 s. de wever, r. Martens, k. Vandenbempt, The impact of trust on strategic resource 
acquisition through inter-organizational networks: Towards a conceptual model, in the 
international Journal of Human relations, isBn 1523-1543, sAGe Publications 2005, Vol. 58, 
no. 12, s. 1523–1543.

6 F. Fukuyama, zaufanie. kapitał społeczny a droga do dobrobytu, wydawnictwo 
naukowe Pwn, warszawa 1997, s. 38.

7 tamże.
8 Badania ankietowe przeprowadzone w ramach grantu naukowego nt. „Modelowanie 

wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw”, finansowanego przez 
narodowe centrum nauki, przyznanego na podstawie decyzji nr 4039/B/H03/2011/40. 
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oraz przedsiębiorstwa z reprezentowanej przez niego branży. wynika z nich, 
że przystąpienie do wirtualnej sieci produkcyjnej wiąże się z szeregiem barier 
(obaw), których wagę (stopień istotności) przedstawiono w skali 5-stopniowej: 
od zupełnie nieistotnej (0) do bardzo istotnej oceny (5). w tabeli 1 przedsta-
wiono wyniki ankiety dla wybranej grupy barier ograniczających możliwość 
formowania wirtualnej sieci produkcyjnej. najistotniejsze obawy formowania 
wirtualnych sieci produkcyjnych stanowią: ograniczone zaufanie, utrata 
danych (nieuczciwa konkurencja), brak informacji o partnerach, rozliczenia 
finansowe oraz utrata know-how. 

tabela 1.

Bariery związane z przystąpieniem do wirtualnej sieci produkcyjnej 

 Bariery przystąpienia do 
wirtualnej sieci produkcyjnej

udział procentowy przedsiębiorstw deklarujących 
poziom istotności (%)

zupełnie
nieistotny nieistotny obojętny istotny bardzo 

istotny

1 Brak informacji o partnerach 
biznesowych 9 4 4 39 39

2 Ograniczone zaufanie 9 0 4 43 39

3 utrata danych (nieuczciwa 
konkurencja) 4 0 9 39 43

4 Obawa przed udostępnieniem 
know-how 9 4 17 39 26

5 wysokie nakłady finansowe 0 4 22 52 9

6 nieznajomość branży 9 4 48 26 4

7 Brak odpowiedniego systemu 
informatycznego 9 17 22 35 9

8 rozliczenia finansowe 
pomiędzy partnerami 9 9 4 39 35

9 Odpowiedzialność za produkt 13 9 0 39 26

10 inne 0 0 0 0 0

Źródło:  s. saniuk, virtual production networks of small and medium enterprises 
in industrial clusters, slovak university of technology in Bratislava, 
trnava 2012, s. 50.
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Formowanie wirtualnych sieci produkcyjnych nie jest łatwe i rodzi wiele obaw 
w przedsiębiorstwach funkcjonujących w ich ramach. Już sam proces formowania 
organizacji jest trudny, a szczególnie dobór partnerów. Przy wyborze partnera 
należy wziąć pod uwagę szereg cech wymaganych przez wirtualną sieć produk-
cyjną, jak na przykład możliwości technologiczne i produkcyjne, poziom jakości 
oferowanych usług, doświadczenie, kondycję finansową, umiejętność pracy 
w zespole. każdy z tych obszarów ma zasadniczy wpływ na rezultaty wspólnej 
realizacji zadań. Partnerstwo w sieci ma na celu wspólne wykorzystanie kompe-
tencji partnerów. nieuczciwość partnera może doprowadzić do utraty  
know-how, przejęcia wiedzy i umocnienia pozycji konkurencyjnego partnera 
wirtualnej sieci produkcyjnej. Dane ekonomiczno-finansowe mogą zostać przeka-
zane do konkurencji za pośrednictwem podmiotu współpracującego i wykorzysta-
ne jako przewaga konkurencyjna. według ch. scholza odniesienie sukcesów przez 
organizację wirtualną jest możliwe w sytuacji, gdy partnerzy wykazują podobne 
normy, a także wzory zachowań oparte na wzajemnym zaufaniu i tolerancji. Brak 
zaufania może skutkować poszukiwaniem wiarygodnych pośredników (brokerów) 
ułatwiających znalezienie wiarygodnych partnerów. Broker przejmuje wówczas na 
siebie obowiązek sprawdzenia potencjalnego partnera w zakresie wiarygodności, 
kondycji finansowej, opinii w środowisku i oferowanego poziomu jakości. stąd 
potrzeba budowania klastrów opartych na wzajemnym zaufaniu wszystkich uczest-
ników i powołanie instytucji brokera. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych 
badań ankietowych, według których ponad połowa badanych przedsiębiorstw jest 
skłonna współtworzyć wirtualną sieć poprzez udzielenie odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe wiarygodnego brokera, przyjmującego rolę organizatora sieci (55% 
respondentów). Przedsiębiorstwa obawiają się powierzenia wrażliwych informacji 
dotyczących aktualnego stanu obciążenia, kosztów wykorzystania zasobów, posia-
danych kompetencji drugiemu przedsiębiorstwu, z którym w normalnych warun-
kach konkurują. udostępnienie informacji o wolnych mocach produkcyjnych 
wszystkim uczestnikom sieci związane jest z poważnym oporem potencjalnych 
partnerów. Potwierdzają to liczne przypadki braku zainteresowania ze strony 
przedsiębiorstw, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, giełdami 
wymiany zdolności produkcyjnych. Pewien poziom zaufania dla sieciowych form 
aktywności gospodarczej zapewnia powoływanie osób o określonych kompeten-
cjach i zakresie zadań odgrywających szczególną rolę w powoływaniu i funkcjo-
nowaniu takich sieci, jak: broker czy menadżer sieci. są one istotnymi elementa-
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mi, szczególnie w sytuacji polskich przedsiębiorstw, charakteryzujących się ogra-
niczonym zaufaniem do partnerów biznesowych. 

Broker musi dysponować doskonałym rozeznaniem rynku, aby w porę dostrzec 
nadarzające się okazje biznesowe, sprawiedliwie dbać o interesy wszystkich człon-
ków klastra. Głównym zadaniem brokera jest zatem identyfikacja okazji bizneso-
wych i pomoc w formowaniu wirtualnych sieci produkcyjnych, złożonych z wybra-
nych członków klastra, zdolnych do zrealizowania nowego zlecenia produkcyjne-
go. Broker opracowuje dopuszczalne warianty sieci charakteryzujące się zbiorami 
wyselekcjonowanych firm na podstawie zgłoszonych zdolności produkcyjnych. 
każdy z wariantów określa przydział zadań poszczególnym uczestnikom sieci 
i gwarantuje realizację zlecenia zgodną z wymaganiami zleceniodawcy. Broker 
działa na rzecz klastra i jego działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do 
członków klastra. wprowadzenie jednostki, która nie jest konkurentem dla partne-
rów, lecz organizatorem inicjującym i motywującym współpracę wszystkich człon-
ków klastra, zapewnia zaufanie partnerów oraz umożliwia zachowanie poufności 
danych przekazywanych przez uczestników sieci.

Broker nie może pełnić funkcji decydenta, na przykład decydować o wyborze 
wariantu, co w konsekwencji wiąże się z odrzuceniem pozostałych potencjalnych 
przedsiębiorstw ubiegających się o uczestnictwo w realizacji zlecenia. Powodem 
jest prawdopodobieństwo powstania konfliktów na styku broker–przedsiębior-
stwa, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do rozpadu klastra. w tej sytuacji 
rola brokera musi zakończyć się na opracowaniu propozycji rozwiązań dopusz-
czalnych na podstawie dostępnych mu informacji zebranych od potencjalnych 
partnerów, a decyzja o wyborze ostatecznego wariantu sieci musi zostać podjęta 
przez zleceniodawcę lub powołanego przez klaster menadżera sieci. na rysunku 
1 przedstawiono rolę brokera i menadżera w formowaniu wirtualnej sieci produk-
cyjnej. Model funkcjonowania sieci wykorzystujący menadżera sieci produkcyj-
nej jest z powodzeniem praktykowany głównie w niemieckich i austriackich 
rozwiązaniach modelowych networkingu. Do podstawowych zadań menadżera 
wirtualnej sieci produkcyjnej należy: 

 – podjęcie decyzji o wyborze wariantu sieci (zbioru partnerów), który 
determinuje jednocześnie termin i koszt realizacji zlecenia,

 – nadzór nad realizacją zlecenia zgodnie z przyjętym harmonogramem 
i kontrola realizacji,

 – rozwiązanie i rozliczenie sieci po realizacji zlecenia. 
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rysunek 1.  Formowanie wirtualnej sieci produkcyjnej

Źródło:  opracowanie własne.

2.  Metodyka komputerowo wspomaganego formowania wirtualnej sieci 
produkcyjnej

Przedsiębiorstwa należące do klastra przemysłowego dysponują technolo-
gią umożliwiającą wytworzenie zlecanego wyrobu. zlecenie dotyczyć może 
wyrobów standardowych oferowanych przez przedsiębiorstwa klastra, moder-
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nizowanych wyrobów na potrzeby klienta lub nowych wyrobów realizowanych 
na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta. każde zlecenie określa 
oczekiwania klienta co do wielkości planowanej produkcji, terminu realizacji 
oraz kosztów jego realizacji. sposób realizacji zlecenia w systemie opisany jest 
procesem produkcyjnym Pz = {P1, P2, …, Pi}, stanowiącym zbiór procesów cząst-
kowych (zadań) planowanych do realizacji w poszczególnych przedsiębior-
stwach produkcyjnej sieci wytwarzania. Dany jest także zbiór przedsiębiorstw 
dysponujących wolnymi mocami produkcyjnymi funkcjonujących w znanej 
strukturze komunikacyjnej oraz zbiór przedsiębiorstw transportowych o znanym 
potencjale przewozowym. Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: czy istnie-
je wirtualna sieć produkcyjna powoływana spośród przedsiębiorstw klastra 
przemysłowego zdolnych do zrealizowania nowego zlecenia produkcyjnego 
w wyznaczonym czasie i nie przekraczając zakładanych kosztów?

Proponowaną metodykę formowania wirtualnych sieci produkcyjnych 
można przedstawić jako trójfazową procedurę realizowaną przez brokera 
klastra przemysłowego dysponującego informacjami o zleceniu oraz zdolno-
ściach produkcyjnych potencjalnych wykonawców planowanego zlecenia 
(rysunek 2). w pierwszej fazie następuje wprowadzenie oferty zlecenia do 
systemu planowania wirtualnych sieci produkcyjnych klastra z poziomu 
brokera i udostępnienie danych potencjalnym partnerom sieci. szczegółowe 
dane zlecenia wprowadzane do proponowanego systemu komputerowo wspo-
maganego planowania sieci. etap ten musi zostać poprzedzony przygotowa-
niem dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wyrobu z dokładnym 
opisem procesu technologicznego wraz z wyodrębnieniem zadań oraz ich 
technologicznego następstwa w procesie realizacji zlecenia. ze względu na 
ograniczone możliwości brokera dokumentacja do zlecenia winna zostać 
dostarczona przez zleceniodawcę lub opracowana wcześniej w fazie projekto-
wej danego zlecenia. Broker, umieszczając zlecenie w systemie, określa osta-
teczny termin nadsyłania ofert do zadań i wysyła powiadomienie do wszyst-
kich członków klastra.

w drugiej fazie są zbierane oferty i deklaracje od przedsiębiorstw dyspo-
nujących odpowiednim potencjałem (zasobami produkcyjnymi), w których 
deklarują rodzaj oferowanego zasobu, okresy jego dostępności, czas potrzeb-
ny do zrealizowania danego zadania i całkowity koszt wykonania zlecenia 
stanowiący sumę kosztu wykorzystania zasobu, kosztów wymaganych mate-
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riałów oraz innych kosztów obciążających dane zadanie. w tej fazie zbierane 
są również oferty od przedsiębiorstw transportowych, gwarantujących reali-
zację operacji transportu.

 

 

 

 

 
                 Faza  
 ofertowa 

 
      Faza  

        deklaratywna 
 

 
Faza  

operacyjna 

rysunek 2. trzy fazy formowania wirtualnych sieci produkcyjnych

Źródło:  opracowanie własne.

w ostatniej fazie następuje weryfikacja zgłoszonych do systemu oferen-
tów i prototypowanie dopuszczalnych wariantów wirtualnych sieci produk-
cyjnych. efektem końcowym tej fazy jest wyznaczenie szczegółowego har-
monogramu obciążenia wszystkich partnerów tworzących sieć. Ponadto na 
tym etapie następuje wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz 
całkowitego kosztu realizacji planowanego zlecenia dla każdego z dopusz-
czalnych wariantów. 

ze względu na dużą złożoność kombinatoryczną rozwiązywanego pro-
blemu prototypowania wirtualnej sieci produkcyjnej proponuje się podejście 
oparte na sprawdzeniu warunków wystarczających, spełnienie których gwa-
rantuje dopuszczalną realizację zlecenia. Ogólny szkic proponowanej meto-
dyki został przedstawiony na rysunku 3. 

w fazie operacyjnej łatwo wyodrębnić cztery etapy postępowania wery-
fikacji realizacji nowego zlecenia. na etapie i na podstawie deklarowanych 
w poszczególnych ofertach przedsiębiorstw czasów realizacji zadań oraz  
czasów realizacji operacji transportowych następuje wyznaczenie dopusz-
czalnych okresów realizacji każdego z zadań planowanego zlecenia. na tym 
etapie odrzucane są te przedsiębiorstwa, które nie gwarantują następstwa 
operacji, charakteryzują się zbyt długim terminem realizacji operacji lub 
w połączeniu z pozostałymi nie gwarantują jakościowo poprawnego prze-
pływu (tzn. pozbawionego blokad i zagłodzeń) lub terminowego ukończenia  
zlecenia. na kolejnym, ii etapie następuje przyporządkowanie ofert do wy-
znaczonych czasów realizacji zadań. Liczba wariantów jest redukowana  
poprzez eliminację tych wariantów, w których oferty przedsiębiorstw nie 
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gwarantują dostępności zasobów w wyznaczonych okresach realizacji zadań 
bądź biorąc pod uwagę całkowite koszty realizacji zadania wskazane przez 
oferenta i koszty transportu, przekraczają maksymalny koszt realizacji zlece-
nia. na etapie iii dysponowany zbiór wariantów zostaje ograniczony do tych 
wariantów, które spełnią warunki związane z systemem transportu. każ-
dy z wariantów oceniany jest pod względem dostępnych środków transpor-
tu oraz ich pojemności, które deklarują realizację operacji transportowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap III - Dostępność systemu transportu  
zewnętrznego 

 
-      dostępność środków transportowych, 
-      koszt transportu 

Etap IV - Zbiór rozwiązań dopuszczalnych 
wirtualnych sieci produkcyjnych gwarantujących 

terminową realizację    
 

Całkowite koszty realizacji zlecenia w kooperacji 
 

Opracowanie procesu realizacji zlecenia 
na poziomie ofertowym 

 
- opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej 

i technologicznej, 
- opracowanie procesu produkcyjnego (wyodrębnienie 

poszczególnych zadań), 
- wystawienie oferty w części transakcyjnej systemu 

(broker) 

FAZA I 
Ofertowa 

FAZA II 
Deklaratywna 

Zbiór ofert z sektora MŚP 
 
- deklarowana dostępność zasobów 

produkcyjnych/transportowych w czasie (rodzaj), 
-     deklarowany koszt realizacji operacji, 
-     deklarowany czas realizacji operacji 

FAZA III 
Operacyjna 

Etap II - weryfikacja 
 

Wyznaczenie zbioru dopuszczalnych wariantów 
wirtualnych sieci produkcyjnych gwarantujących 

realizację zlecenia w zakładanym terminie ze względu na: 
-     dostępność zasobów produkcyjnych w czasie, 
-     koszty realizacji zadań 
 

Etap I - wyznaczenie dopuszczalnych okresów 
realizacji zadań nowego zlecenia 

rysunek 3. Metodyka formowania wirtualnej sieci produkcyjnej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: s. saniuk, k. witkowski, krawczyk s.,  
Prototyping of manufacturing production networks in conditions of lo-
gistical constraints, „Management” 2011, Vol. 15, no. 2, s. 316–326.
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Ostatecznie w rozważanym podejściu wyodrębnione zostają warianty, które 
gwarantują realizację zlecenia produkcyjnego przy założonym przez zlecenio-
dawcę maksymalnym koszcie i zakładanym czasie realizacji zlecenia. każde 
z otrzymanych rozwiązań stanowi zbiór wyselekcjonowanych ofert przedsię-
biorstw, które mogą utworzyć wirtualną sieć produkcyjną. na podstawie wyzna-
czonych całkowitych kosztów realizacji zlecenia, terminów rozpoczęcia i zakoń-
czenia zadań przez wybrane przedsiębiorstwa można dokonać wyboru jednego 
z wariantów i zorganizować wirtualną sieć produkcyjną przedsiębiorstw klastra.

na uwagę zasługuje możliwość wyznaczenia harmonogramu obciążenia 
zasobów produkcyjnych przedsiębiorstw wyselekcjonowanych do sieci. w takiej 
sytuacji przesłanką do wyboru ostatecznego wariantu może być również równo-
mierne obciążenie przedsiębiorstw klastra, co pozwala na równomierny rozwój 
przedsiębiorstw skupionych wokół klastra. Ponadto znajomość harmonogramu 
pozwala na sprawne zorganizowanie i kontrolę procesu produkcyjnego w całej sieci.

zgodnie z przyjętą metodyką formowania wirtualnych sieci produkcyj-
nych, decyzje o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji podejmuje mena-
dżer sieci, na podstawie wygenerowanych przez brokera proponowanych 
wariantów. rola brokera zostaje zatem ograniczona do wyselekcjonowania 
zbioru wariantów, nadzoru nad przebiegiem zleceń produkcyjnych realizowa-
nych w klastrze i ich koordynacji.

Praktycznym aspektem prezentowanej metodyki jest system komputerowo 
wspomaganego formowania wirtualnych sieci produkcyjnych9 klastra stanowią-
cy narzędzie do obsługi zleceń realizowanych w ramach klastra. Proponowane 
narzędzie informatyczne ma na celu podniesienie poziomu integracji przedsię-
biorstw klastra poprzez możliwość zorganizowania wspólnej realizacji nowych 
zleceń produkcyjnych w powoływanych wirtualnych sieciach produkcyjnych. 
system stanowi narzędzie wspomagające proces wymiany informacji pomię-
dzy brokerem, udostępniającym oferty zadań (rysunek 4), a przedsiębiorstwa-
mi dysponującymi określonymi zdolnościami produkcyjnymi odpowiednimi do 
realizacji tych zadań (rysunek 5). Oferta składana jest na konkretne zadanie 
należące do zlecenia produkcyjnego. w prawej części ekranu (rysunek 6) dostęp-
na jest informacja o zadaniach, ostatecznym terminie złożenia oferty, ostatecz-

9 komputerowy system opracowany w ramach grantu naukowego modelowanie wirtu-
alnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanego przez narodowe 
centrum nauki przyznanego na podstawie decyzji nr 4039/B/H03/2011/40.
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nym terminie, do którego musi być wykonane dane zadanie, aby zagwaranto-
wać realizację całego zlecenia w terminie określonym przez klienta. na podsta-
wie informacji zgromadzonych w systemie generowany jest zbiór wariantów 
sieci zdolnych do terminowej realizacji zlecenia oraz generowany jest harmo-
nogram przedstawiający obciążenie poszczególnych zasobów przedsiębiorstw 
w danym wariancie dla realizacji nowego zlecenia (rysunek 7). Pozwala to osta-
tecznie wybrać wariant oraz zarezerwować w systemie zgłoszone do realizacji 
zasoby produkcyjne poszczególnych przedsiębiorstw. 

rysunek 4.  wprowadzanie danych planowanego zlecenia

Źródło:  komputerowy system opracowany w ramach grantu naukowego mode-
lowanie…

rysunek 5.  wprowadzanie zasobów i czasu dostępności dla klastra

Źródło:  komputerowy system opracowany w ramach grantu naukowego mode-
lowanie…
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rysunek 6. wprowadzanie oferty do zadania planowanego zlecenia produkcyjnego

Źródło:  komputerowy system opracowany w ramach grantu naukowego mode-
lowanie…

rysunek 7. wybór wariantu wirtualnej sieci produkcyjnej

Źródło:  komputerowy system opracowany w ramach grantu naukowego mode-
lowanie …

Dane dotyczące zasobów firm są dostępne jedynie na potrzeby broke-
ra. Oznacza to brak dostępu do poufnych danych innych przedsiębiorstw 
i zwiększenie bezpieczeństwa systemu przed nieuczciwą konkurencją. Oczy-
wiście każde z przedsiębiorstw należących do klastra przemysłowego ma  
dostęp do informacji dotyczących zlecenia i planowanych zadań. 
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Wnioski

Proponowana metodyka formowania wirtualnych sieci produkcyjnych 
oraz jej komputerowa implementacja pozwalają na sprawne prototypowanie 
wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw funkcjo-
nujących w środowisku klastra przemysłowego celem zrealizowania wspól-
nych zleceń produkcyjnych. Dzięki prostemu interfejsowi i możliwości 
udostępnienia poprzez usługę web-service nie wymaga wysokich kosztów 
wdrożenia i użytkowania. system stanowi rodzaj platformy umożliwiającej 
udostępnianie wolnych mocy produkcyjnych (niewykorzystanych zasobów) 
przedsiębiorstw oraz zlecanie zadań, które znacznie przekraczają możliwo-
ści produkcyjne danego przedsiębiorstwa. sprawne funkcjonowanie systemu 
pozwoli zwiększyć stopień wykorzystania zasobów produkcyjnych przedsię-
biorstw klastra, a tym samym zwiększyć poziom produktywności. Możliwość 
sprawnego generowania wirtualnych sieci produkcyjnych wpływa znacząco 
na zwiększenie potencjału rozwoju tak klastra, jak i poszczególnych przed-
siębiorstw zdolnych do podejmowania z rynku projektów, które ze względu 
na wymagany poziom zaangażowania zasobów przekraczały możliwości 
poszczególnych przedsiębiorstw. zaproponowany sposób wymiany informa-
cji w systemie z brokerem transakcyjnym pozwala uniknąć zagrożeń ze 
strony nieuczciwej konkurencji (na przykład wykorzystanie informacji 
o stanie obciążenia zasobów, jednostkowych kosztach wykorzystania 
zasobów przez nieuczciwego partnera itd.). 

nadzór brokera nad menadżerem sieci oraz rozliczeniem zlecenia pozwala 
na wzrost poziomu zaufania pomiędzy partnerami i wpływa na zintegrowa-
nie środowiska klastra. na uwagę zasługuje możliwość tworzenia dynamicz-
nych sieci przedsiębiorstw, które jednocześnie mogą być zaangażowane 
w wiele różnych projektów realizowanych w ramach klastra, co zapewnia 
ciągły napływ zleceń produkcyjnych wykorzystujących nadmiar dysponowa-
nych zdolności wytwórczych przedsiębiorstw. uczestnictwo w wirtualnych 
sieciach produkcyjnych pozwala zwiększyć obciążenie systemów produkcyj-
nych przedsiębiorstw skupionych wokół klastra przemysłowego.
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SYStEM OF PRODuCtION NEtWORkS PLANNINg  
IN INDuSTRIAL CLuSTERS

Summary

The submitted paper concerns the formation of virtual production networks of 
small and medium enterprises (sMes) functioning within regional industry clusters 
for realize new production orders. surveys conducted as a part of research into one 
of the Polish clusters underline the need for combining the potential of enterprises in 
order to manufacture new production orders which significantly exceed the produc-
tion capacity of any single cluster enterprise. therefore the main aim of this article 
is the proposal of the method of forming virtual production networks belonging 
to the industrial cluster and its computer implementation which can guarantee the 
formation a network and the realization of a new production order on time and at an 
acceptable cost, according to logistical constraints (production capacity, transporta-
tion, storage capacity, etc). 

 the proposed method and it’s computer system allow the integration of coop-
erating enterprises, sharing of production capacity of enterprises and the possibility 
of production order execution. Furthermore, the proper functioning of the proposed 
system will improve the productivity of the production resources of cluster enter-
prises and will have a positive effect both on the development of small and medium 
enterprises belonging to the cluster and the region as a whole. 

Translated by sebastian saniuk
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ROLA kLAStRÓW WE WSPIERANIu INNOWACYJNOŚCI

słowa kluczowe: innowacyjność, klastry.

Wprowadzenie

celem artykułu jest ukazanie zmieniającej się roli klastrów we współcze-
snej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania innowacyjno-
ści. Przedstawiono rodzaje działalności, w których klastry mogą przynieść 
pozytywne efekty, jak i źródła potencjalnych zagrożeń. wskazano też możli-
we kierunki ewolucji istniejących obecnie klastrów.

1. Rola klastrów we współczesnej gospodarce

ze względu na nieskuteczność strategii Lizbońskiej członkowie komi-
sji europejskiej zwrócili w ostatnim czasie uwagę na rolę klastrów w proce-
sie zwiększania konkurencyjności i innowacyjności europejskiej gospodarki. 
w opracowaniu komisji europejskiej pod tytułem regional clusters in eu-
rope przedstawiono wyniki badań, które objęły klastry w 17 krajach (ue-15 
oraz Liechtensteinie i norwegii). Okazało się, że firmy działające w klastrach 
uzyskują lepsze rezultaty prowadzonej działalności od średniej krajowej dla 
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danej branży1. uznając, że wiedza i innowacyjność są obecnie kluczowe dla 
konkurencyjności firm, postuluje się nawet, by klastry stały się narzędziem 
realizowania podstawowych celów europejskiej polityki regionalnej. w Pol-
sce znalazło to swoje odzwierciedlenie między innymi w rozporządzeniu  
Ministra rozwoju regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 roku, zgodnie z któ-
rym przez klaster należy rozumieć przestrzenną i sektorową koncentrację 
podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub na rzecz in-
nowacyjności, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców wykonujących 
działalność gospodarczą, konkurujących i współpracujących w tych samych 
lub pokrewnych branżach oraz powiązanych siecią współpracy2. w efekcie 
klastry stają się instrumentem pozwalającym umocnić i utrwalić potencjał 
innowacyjny firm, branży, a nawet krajów. wdrażanie nowych technologii, 
doskonalenie istniejących rozwiązań, tworzenie nowych produktów i usług, 
czyli działania wpisujące się w istotę i charakter klastrów, przekładają się na 
poprawę konkurencyjności firm oraz promowanie eksportu. uczestnicy kla-
stra mogą podnosić organizacyjne kompetencje i zdobywać przewagę konku-
rencyjną na globalnych rynkach3. na przykład zasięg sprzedaży firm działa-
jących w europejskich klastrach obejmuje4:

 – rynek globalny (ponad 40% przypadków),
 – rynek europejski (około 20%),
 – rynek krajowy (około 19%),
 – rynek regionalny – pozostałe przypadki.

kolejne przykłady potwierdzające skuteczność takich rozwiązań 
zaobser wowano w Azji. Dominująca część chińskiego eksportu jest gene-
rowana przez firmy działające w odrębnych ośrodkach specjalizujących się 
w wybranym asortymencie (one-product towns), gdzie setki firm skupiają się 
wokół jednej gałęzi przemysłu5. Jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej 
jest w ich przypadku daleko posunięta specjalizacja podmiotów funkcjonują-

1 B. Mikołajczak, A. kurczewska, J. Fila, klastry na świecie, Difin, warszawa 2009, 
s. 32–33.

2 Dz.u. 2009, nr 61, poz. 503.
3 y. Park, t. Amano, G. Moon, Benchmarking open and cluster innovation: case of 

korea, „Benchmarking international Journal” 2012, Vol. 19, no. 4, s. 517.
4 B. Mikołajczak, A. kurczewska, J. Fila, klastry na świecie…, s. 36.
5 H. schiele, location: the geography of industry clusters, „Journal of Business strategy” 

2008, Vol. 29, no. 3, s. 29.
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cych w takich ośrodkach. specjalizacja pozwala uzyskać efekt komplemen-
tarności i przewagi konkurencyjnej, wynikającej z bliskości wszelkich po-
trzebnych zasobów.

w korei Południowej klastry zostały wykorzystane w procesie niwelo-
wania luki technologicznej w branży elektronicznej i motoryzacyjnej. Pro-
ces ten rozpoczął się w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy kraj ten był zaco-
fany gospodarczo. według ocen ekspertów proces trwał relatywnie krótko,  
między innymi dzięki temu, że całe przedsięwzięcie intensywnie wspierał 
rząd koreański6. koreańskie firmy z branży elektronicznej i motoryzacyjnej 
szybko i skutecznie dogoniły światowych liderów. Obszary, w których za-
notowano największy postęp, to produkcja AGD, telewizorów LcD i LeD, 
samochodów, półprzewodników i telefonów komórkowych. Ocenia się, 
że w procesie niwelowania luki istotną rolę odegrały klastry7. Przykładem 
takiego klastra jest Gumi industrial Park, w ramach którego działają lub  
działały takie firmy, jak LG electronics, LG Display, LG innotek, kolon  
industry, samsung electronics, Daewoo electronics, korean electronics. 
Proces aktywizacji klastra rozpoczął się od współpracy koreańskich przed-
siębiorstw z firmami z usA, Japonii, europy zachodniej, podjętej w celu 
nadrobienia zaległości technologicznych. Początkowo pozyskiwano techno-
logię poprzez kupno licencji, wykonywanie zleceń dla zagranicznych pod-
miotów na zasadzie podwykonawstwa i nawiązywanie współpracy opar-
tej na tworzeniu spółek joint-ventures. w 1966 roku firma keumsung co. 
(obecnie LG electronics), w oparciu o technologię pozyskaną od japońskiej 
firmy Hitachi, rozpoczęła produkcję 19-calowych czarno-białych telewizo-
rów8. inne firmy, jak chociażby samsung, podążyły tą samą drogą. Pozyska-
na technologia została sprawnie rozpowszechniona między uczestnikami kla-
stra, po czym stopniowo zaczęto promować nowe, własne rozwiązania. Już 
w 1969 roku w keumsung co. opracowano projekt tranzystora ut-1. Od tego  
momentu zaczął się intensywny rozwój własnej myśli technicznej. w ramach 
Gumi industrial Park w 1970 roku rozpoczęto wytwarzanie takich części, jak 
kondensatory, tranzystory itd.9 w latach 80. XX wieku koreańskie firmy pro-

6 y. Park, t. Amano, G. Moon, Benchmarking open…, s. 527.
7 tamże, s. 521.
8 tamże, s. 525.
9 tamże.
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dukujące telewizory z dużą intensywnością zaangażowały się w samodzielne 
badania i rozwój. uzyskano możliwości dalszego samodzielnego i niezależ-
nego rozwoju. w latach 90. udało im się rozwinąć standardy HDtV i LcD, 
uzyskując w efekcie wiodącą pozycję na światowym rynku i status lidera in-
nowacyjności. Przykład klastra Gumi industrial Park udowadnia, że koreań-
ski rząd, inicjując działania w tej sferze, walnie przyczynił się do obecnej do-
minacji firm koreańskich w branży elektronicznej. Potwierdzeniem może być 
informacja o zanotowanych, w ramach klastra, efektach działań prorozwo-
jowych i proinnowacyjnych. na przestrzeni dwóch dekad nastąpił wyraźny 
wzrost liczby działających w nim podmiotów i wartości eksportu. wzrost 
eksportu szczególnie dotyczył działalności branży elektronicznej (w ramach 
klastra działają też inne branże).

tabela 1. 

charakterystyka dynamiki rozwoju klastra Gumi industrial Park 

Rok 1990 Rok 2009

Liczba wszystkich firm działających 
w ramach klastra 1126 firm 1772 firmy

Liczba firm działających w branży 
elektronicznej

100 firm (w tym 15 wykonawców 
wyrobów gotowych i 85 dostawców) 356 firm 

wartość eksportu dla całego klastra 3,5 mld usD 28,9 mld 
usD

wartość eksportu dla części klastra 
obejmującej wyroby elektroniczne 1,9 mld usD 21,4 mld 

usD

Źródło:  y. Park, t. Amano, G. Moon, Benchmarking open…, s. 523–524.

Przedstawione w tabeli 1 wartości pozwalają oszacować, że eksport  
wyrobów elektronicznych stanowił w 1990 roku 54% ogólnej wartości  
eksportu wszystkich firm działających w ramach klastra. w 2009 roku było 
to już 74%. innymi produktami wytwarzanymi w ramach klastra i sprzeda-
wanymi za granicę były na przykład urządzenia optyczne – ok. 12 % ogól-
nej wartości eksportu uzyskanej przez firmy z klastra i tekstylia – 3%. w la-
tach 1990–2009 wzrost eksportu ogółem wyniósł 825%, w przypadku wyro-
bów elektronicznych – 1126%, a w przypadku pozostałych wyrobów wzrost 
wyniósł 468%. Było to z jednej strony efektem kroków podjętych przez rząd 
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koreański, które polegały na wspieraniu eksportu, z drugiej strony efektem 
działań firm, które nastawiły się na działalność proinnowacyjną. takie na-
stawienie często prowadzi do zmiany profilu działalności. Przykładem jest  
firma kolon industry, przedstawiona bardziej szczegółowo w dalszej części 
artykułu, która korzystając z lokalizacji w obrębie klastra, dokonała radykal-
nej zmiany profilu działalności. w większości przypadków firm działających 
w ramach klastrów nie dochodzi jednak do tak radykalnych zmian. częściej 
zaobserwować można efekty, które łączą się z promowaniem i wdrażaniem 
innowacyjnych rozwiązań. zestawienie przedstawione w raporcie opubli-
kowanym przez Organizację Gallupa udowadnia, jak wyraźnie większa jest  
innowacyjność firm działających w ramach klastrów.

tabela 2.

Porównanie działalności innowacyjnej europejskich firm funkcjonujących  
w klastrach na tle firm spoza klastrów

Rodzaj działalności innowacyjnej W klastrach 
(%)

Poza klastrami 
(%)

wprowadzenie nowego lub znacznie udoskonalonego 
produktu lub usługi 78 74 

wprowadzenie nowej lub znacznie udoskonalonej 
technologii produkcji 63 56 

zbadanie rynku przed wprowadzeniem nowego produktu 
lub usługi 53 33 

zarejestrowanie jednego lub większej liczby znaków 
towarowych 29 14 

ubieganie się o jeden lub większą liczbę patentów 29 12 

Źródło:  B. Mikołajczyk, A. kurczewska, J. Fila, klastry na świecie…, s. 38, 
za: 2006 innobarometer on cluster’s role in facilitating innovation in 
europe, analytical report, Flash eB nr 187, the Gallup Organization, 
lipiec 2006, s. 37. 

Powyższe zestawienie stanowi potwierdzenie przewagi innowacyjnej 
uzyskiwanej przez firmy działające w ramach klastrów. taka skuteczność 
rodzi potrzebę szerszego przedstawienia mechanizmu funkcjonowania kla-
strów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
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2. Specyfika klastrów

Już w pracach J. schumpetera pojawia się pojęcie gron innowacyjności 
(z francuskiego les grappes d’innovation) bliskie koncepcji klastrów10. Jednak 
za autora pierwszej definicji klastra uznaje się M. Portera, według którego 
klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych ze sobą przedsię-
biorstw działających w tych samych lub pokrewnych sektorach, wyspecjali-
zowanych w poszczególnych komplementarnych dziedzinach, konkurujących, 
ale również współpracujących ze sobą, a także innych instytucji związanych 
z głównym profilem działalności w klastrze (na przykład uczelni, agencji do 
spraw certyfikacji, izb przemysłowo-handlowych, jednostek świadczących 
specjalistyczne usługi)11. instytucje wspierające mogą oferować pomoc 
w zakresie rozwoju technologii (inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki 
badawczo-rozwojowe, uczelnie), a także w sferze usprawnień organizacyjnych 
(instytucje rządowe, firmy doradczo-szkoleniowe, organizacje handlowe). 
klaster jest traktowany jako rozbudowana struktura, w której organizacje 
o różnym profilu działalności współdziałają, by wytworzyć nowatorskie 
rozwiązania. w klastrach powinien być zapewniony szeroki dostęp do sfery 
badawczo-rozwojowej. termin klaster oddaje charakter kooperacji w grupie 
wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, które swoje działania opierają na współ-
pracy lub konkurowaniu przy jednoczesnym powiązaniu z zapleczem nauko-
wo-badawczym i administracją lokalną12. Administracja i władze lokalne 
mogą ułatwiać prowadzenie działalności poprzez ustanawianie spójnych regu-
lacji prawnych i przyjazne nastawienie wobec inwestorów. Mogą też ułatwić 
rozwój klastra poprzez liberalną politykę fiskalną lub przygotowanie 
infrastruktury13. 

10 k. sobiech, koncepcja klastrów w naukach ekonomicznych, w: klastry biznesowe 
w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, red. e. skawińska, r. zalewski, Pwe, 
warszawa 2009, s. 28.

11 M.e. Porter, on competition, Harvard Business school Press 1998, s. 197.
12 J. Hermaniuk, M. Piotrowski, formy organizacyjno-prawne i procedury funkcjo-

nowania klastrów w kraju i za granicą, instytut Gospodarki wyższej szkoły informatyki 
i zarządzania, rzeszów 2010, s. 7.

13 M. szuster, rola klastrów we współczesnej gospodarce, w: klastry logistyczne na tle 
procesów rozwoju regionu, red. J. sosnowski, wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2011, s. 18.
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klaster jest traktowany jako wielopłaszczyznowe zjawisko, w którym 
organizacje o różnym profilu działalności współdziałają, tworząc strukturę 
opartą na sieci powiązań14. w rezultacie typowy klaster obejmuje: dostawców, 
wytwórców, kooperantów, podwykonawców, pośredników, odpowiednią liczbę 
wykwalifikowanych pracowników pozyskiwanych między innymi dzięki dzia-
łalności uczelni kształcących absolwentów o kwalifikacjach dostosowanych do 
potrzeb rynku, inne instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje finansowe, 
ubezpieczalnie, instytucje nadzorujące, instytucje do spraw standaryzacji, 
kancelarie prawne specjalizujące się na przykład w prawie międzynarodowym 
albo patentowym, urzędy i organy rządowe15. interakcje między tymi gracza-
mi tworzą złożoną strukturę opartą na sieci, pomocną przy działalności inno-
wacyjnej. sieć uczestników dostarcza możliwości oraz zasobów dla rozwoju 
nowych inicjatyw i promowania przedsiębiorczej działalności w ramach 
klastra16. ten typ relacji jest oparty na wzajemnym zaufaniu, wynikającym 
z historii wcześniejszej współpracy, wiarygodności, doświadczeniu, znajomo-
ści potencjału i stosowanych procedur. ten społeczny kapitał oparty na wiedzy 
dostępnej w ramach klastra jest trudny do przeniesienia. Bliskość geograficz-
na odgrywa istotną rolę przy nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, pozwa-
lających na stworzenie specyficznej kombinacji zasobów i wiedzy, tworząc 
jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny zestaw umiejętności. Daje to 
w efekcie samonapędzający się, trudny do naśladowania mechanizm.

B. Mcevily i A. zaheer wskazali, że klastry umożliwiają17:
 – obniżenie kosztów pozyskania nowych rozwiązań przez ułatwiony 

dostęp do zewnętrznych zasobów wiedzy, którymi dysponują przed-
stawiciele innych podmiotów działających w ramach klastra; 

 – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, poprzez doradztwo, szkolenia 
i inne formy transferu wiedzy.

14 c. steinle, H. schiele, when do industries cluster? a proposal on how to assess an in-
dustry’s propensity to concentrate at a single region or nation, „research Policy” 2002, Vol. 31, 
s. 851.

15 n. Dayasindhu, embeddedness, knowledge transfer, industry clusters and global com-
petitiveness: a case study of the indian software industry, „technovation” 2002, Vol. 22, s. 554.

16 Q. Liu, Promoting innovation in china by sharing resources in clusters: the new firm 
perspective, „Journal of technology Management in china” 2011, Vol. 6, no. 3, s. 243.

17 B. Mcevily, A. zaheer, Bridging ties: a source of firm heterogeneity in competitive 
capabilities, „strategic Management Journal” 1999, Vol. 20, s. 1142.
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w przypadku klastrów istotna jest możliwość przepływu wiedzy. B. 
Harrison, M. kelley i J. Grant zbadali zależność między lokalizacją a skutecz-
nością implementacji nowych technologii w amerykańskich klastrach meta-
lurgicznych18. stwierdzili, że typowy dla klastrów przepływ informacji (zwią-
zany z terminem spillover) sprzyja tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych 
rozwiązań w firmach skupionych na danym obszarze. w przypadku doświad-
czeń europejskich dokonano identyfikacji obszarów, w których najczęściej 
dochodzi do współpracy w ramach klastrów. w tabeli 3 zamieszczono zesta-
wienie pokazujące, jaki odsetek firm deklarował współpracę we wskazanym 
obszarze.

tabela 3.

Obszary współpracy pomiędzy firmami działającymi w europejskich klastrach

Obszar współpracy Procent 
firm (%)

Organizowanie szkoleń i warsztatów 17
współpraca w sferze badań i rozwoju 14
wykorzystywanie nieformalnych kontaktów do przekazywania informacji 14
wspólne projekty 11
wspólna sprzedaż i marketing 7
wspólna produkcja 4
współpraca w ramach inkubatorów przedsiębiorczości 3
Lobbing 1

Źródło:  B. Mikołajczak, A. kurczewska, J. Fila, klastry na świecie…, s. 23. 

Główne obszary współpracy w ramach klastrów, które przedstawiono 
w tabeli 3, to: szkolenia, wspólne badania i nieformalne kontakty. B. Mcevily 
i A. zaheer udowodnili, że działalności innowacyjnej firm funkcjonujących 
w ramach klastra mogą sprzyjać korzyści wynikające z nieformalnych rela-
cji występujących w klastrze19. wiedza obejmuje nie tylko tę „twardą” moż-
liwą do opatentowania, wyrażoną w postaci mierzalnych parametrów tech-

18 B. Harrison, M. kelley, J. Grant, innovative firm behavior and local milier: exploring 
the intersection of agglomeration, firm effects, and technological change, „economic 
Geography” 1996, Vol. 72, no. 3, s. 241. 

19 B. Mcevily, A. zaheer, Bridging ties…, s. 1142.
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nologicznych, takich jak procentowy lub wagowy skład produktu, szczegó-
łowe rozwiązania mechaniczne, ale także inne detale, które trudno wyarty-
kułować w postaci zapisu i wymiernych danych. czynniki miękkie związane 
są z organizacją procesów, marketingiem, wiedzą organizacyjną i umiejętno-
ściami, które mogą przeniknąć do innych firm. Przepływ wiedzy (knowledge 
spillover) często wymaga komunikacji między uczestnikami klastra oraz róż-
nych formalnych i nieformalnych kanałów przepływu wiedzy. na przykład 
pracownik, zmieniając pracodawcę zabiera ze sobą wiedzę i doświadczenie. 
skala i natężenie przepływu wiedzy zależy też od stopnia rozwoju klastra. 
Poziomy rozwoju klastrów można określić jako podstawowy, dynamiczny, 
zaawansowany20. Jest to jedna z wielu możliwości określenia rodzaju klastra. 

3. Rodzaje klastrów – klaster tradycyjny a innowacyjny

ze względu na rodzaj działalności można wyróżnić:
 – klastry przemysłowe, 
 – rolnicze, 
 – usługowe, 
 – zaawansowanych technologii21. 

klasyczne klastry przemysłowe powstawały zwykle dzięki tworzonej 
przez pokolenia tradycji, wynikającej z występującej od lat specjalizacji re-
gionu. Przykładem mogą być klastry: odzieżowe, włókiennicze, skórzane, 
obuwnicze, meblarskie. 

Przykłady klastrów rolniczych w Polsce to zielonogórski klaster win, lu-
belski klaster uprawy chmielu, świętokrzyski klaster uprawy pomidorów22. 
w ich przypadku niezbędne są korzystne warunki naturalne. 

klastry usługowe są to często klastry, których głównym zasobem jest in-
formacja. ich uczestnikami są w szczególności podmioty, które tworzą zło-
żone systemy przetwarzania informacji i zarządzają nimi. Świadczą usługi 

20 J. Ferreira, s. Garrido Azevedo, M. raposo, specialization of regional clusters and 
innovative behaviour: a case study, „competitiveness review: An international Business 
Journal” 2012, Vol. 22, no. 2, s. 152.

21 e. skawińska, r. zalewski, klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowa-
cyjności regionów, Pwe, warszawa 2009, s. 179.

22 tamże.
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w takich dziedzinach, jak: finanse, media, handel międzynarodowy, usłu-
gi turystyczne, medyczne, projektowe i działalność wypoczynkowa23. takie 
specyficzne usługowe układy klastrowe tworzą też operatorzy logistyczni, 
a jedną z form takiego klastra są rozwinięte centra logistyczne24.

w przypadku klastrów zaawansowanych technologii kluczowa jest bliska 
lokalizacja ośrodków badawczych i naukowych realizujących badania podsta-
wowe. zainteresowane firmy ściśle z nimi kooperują, uzupełniając w ten 
sposób własne możliwości badawcze. tego rodzaju klastry tworzą firmy 
o wysokiej intensywności działalności badawczo-rozwojowej, kładące nacisk 
na innowacje produktowe i możliwości patentowania. Firmy takie produku-
ją elementy złożonych systemów produkcyjnych zazwyczaj w postaci maszyn, 
instrumentów pomiarowych i oprogramowania. Przykładem klastra zaawan-
sowanych technologii jest Dolina krzemowa25. Będą to także inne klastry 
oparte na wiedzy: biotechnologiczne, skupione wokół biorafinerii, klastry 
w przemyśle chemicznym, klastry związane z przemysłem lotniczym, 
produkcją farmaceutyków, artykułów chemicznych, elektronicznych, oferu-
jące sprzęt dla przemysłu energetycznego.

D. Mckendrick zaproponował specyficzny podział na klastry operacyj-
ne i technologiczne26. te pierwsze oferują głównie usprawnienia w dostępie 
do komplementarnych zasobów, te drugie (technologiczne) mają opierać się 
na innowacyjności, rozwoju wiedzy, tworzeniu i rejestracji patentów. kla-
stry operacyjne są często oparte na korzyści skali. są to zazwyczaj złożone 
systemy, oparte na dużej skali produkcji. Prace badawczo-rozwojowe prowa-
dzone są w nich zwykle w niewielkim zakresie, a efektywność innowacyjna  
zależy od ich zdolności do pozyskiwania wiedzy wytworzonej na zewnątrz kla-
stra oraz od zdolności do współdziałania z dostawcami. Głównymi zewnętrz-
nymi źródłami technologii są wyspecjalizowani dostawcy sprzętu i kompo-
nentów. swoistym połączeniem obu wymienionych przez D. Mckendricka  
rodzajów klastrów są tak zwane parki dostawców, które z jednej strony  

23 J. Hermaniuk, M. Piotrowski, formy organizacyjno-prawne…, s. 10.
24 J. zrobek, marketing w klastrach logistycznych, w: klastry logistyczne na tle procesów 

rozwoju..., s. 7.
25 y. Park, t. Amano, G. Moon, Benchmarking open…, s. 517.
26 D. Mckendrick, r. Doner, s. Haggard, from silicon valley to singapore, stanford 

university Press, stanford 2000, s. 71.
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pozwalają obniżać koszty logistyczne i usprawniać działania związane 
z przepływem komponentów, z drugiej łączą się z wymaganiami natury tech-
nologicznej. ta kombinacja może jednak prowadzić do ryzyka uzależnienia 
się od dostawców. zarząd firmy nokia podjął decyzję o zamknięciu fabryki 
w niemczech, bo nie udała się próba stworzenia parku dostawców w jej po-
bliżu. Dostawcy skupili swoją działalność w Azji i pomimo, że koszty trans-
portu były kwestią drugoplanową, odległość i długi czas reakcji (lead time), 
uniemożliwiły uzyskanie wymaganej elastyczności27. w lipcu 2012 roku 
ogłoszono decyzję o likwidacji ostatniej fabryki firmy nokia w Finlandii.  
zostanie ona zamknięta we wrześniu 2012 roku28.

Przykład ten pokazuje pewną nową tendencję występującą w światowej 
gospodarce. wiąże się ona z sytuacją, w której silna firma produkcyjna musi 
dostosować się do swoich dostawców. 

4. Ewolucja klastrów

M. Best dzieli klastry na statyczne i dynamiczne29;
 – statyczne działają przy ograniczonych innowacjach, korzystając z za-

let lokalizacji,
 – dynamiczne opierają się na ciągłym doskonaleniu procesów i pra-

cowników.
co ciekawe, M. Best podkreśla, że w większości przypadków klastry 

działają według statycznego modelu, a to wskazuje, że parcie na innowacyj-
ność w klastrach nie jest powszechną, ogólnoświatową tendencją. taka sytu-
acja zwiększa ryzyko skupienia się na działalności, która może być skazana 
na porażkę w przypadku pojawienia się silnej konkurencji. Przykładem jest 
klaster obuwniczy w północnych włoszech, gdzie podstawy funkcjonowania 
zostały zagrożone przez tańszą konkurencję z chin i wietnamu. uczestnicy 
tego klastra interweniowali w Brukseli, wymuszając wprowadzenie ceł ogra-
niczających import. Jednak w dłuższym czasie obrona ich pozycji na rynku 

27 H. schiele, location: the…, s. 29.
28 nokia zamyka ostatnią fabrykę w finlandii, http://www.chip.pl/news/wydarzenia/umo-

wy-i-fuzje/2012/07/nokia-zamyka-ostatnia-fabryke-w-finlandii (30.07.2012).
29 M. Best, The new competitive advantage, The renewal of american industry, Oxford 

university Press, Oxford 2001, s. 69.
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może być coraz trudniejsza. Podobne zagrożenie wiąże się z ryzykiem mono-
kultury biznesowej, która dotknęła na przykład przemysł stoczniowy wyeli-
minowany w Polsce przez dalekowschodnią konkurencję. to pokazuje, że tra-
dycyjny klaster może być korzystnym rozwiązaniem w krótkim okresie, jed-
nak może zawieść w dłuższej perspektywie30.

niekiedy barierą dla rozwoju klastra jest bardzo silna globalna konkuren-
cja. najsilniejszy klaster skupiający dostawców wyposażenia dla rafinerii i do 
wydobycia ropy naftowej, składający się z ponad 5000 firm, działa w Houston 
w stanie teksas (usA)31. Drugi pod względem wielkości (ponad 1000 firm) 
zlokalizowany jest w Aberdeen w szkocji. niemiecki klaster liczący zaledwie 
60 firm praktycznie nie ma szans na podjęcie z nimi rywalizacji. w jego przy-
padku tylko 3% strategicznych elementów jest kupowanych od lokalnych, 
działających w klastrze dostawców. Aż 97 % kluczowych elementów kupowa-
ne jest z zewnątrz na specjalne zamówienie. części te pochodzą z zagranicy, 
głównie z usA32. Prowadzi to do sytuacji, gdy intensywny rozwój klastra 
i firm w nim działających jest praktycznie niemożliwy.

w efekcie można spotkać wiele przykładów firm, które działając w ra-
mach klastra, zmieniły swój profil podstawowej działalności, docelowy  
segment rynku i obszar kluczowej kompetencji33. Przykład z korei Południo-
wej pokazuje możliwości takiej zmiany profilu działalności. Firma kolon  
industry, działająca w ramach klastra Gumi industrial Park, rozpoczęła dzia-
łalność w roku 1957 od produkcji włókien z poliestru i kordów do opon34. 
w latach 1983–1999 dokonano zmiany profilu produkcji. nowa oferta obję-
ła wytwarzanie taśm wideo, klisz do zdjęć rentgenowskich, powłok izolacyj-
nych do kabli. Po roku 2000 w ofercie pojawiły się światłowody i monitory 
LcD35. Było to możliwe głównie dzięki współpracy z innymi uczestnikami 
klastra i dostępności nowych rozwiązań oraz możliwości ich przetestowania.

30 z. He, L. rayman-Bacchus, cluster network and innovation under traditional econo-
mies, „chinese Management studies” 2010, Vol. 4, no. 4, s. 362.

31 H. schiele, location: the geography of industry clusters, „Journal of Business strategy” 
2008, Vol. 29, no. 3, s. 33.

32 tamże, s. 34.
33 P. zettinig, z. Vincze, how clusters evolve, „competitiveness review: An international 

Business Journal” 2012, Vol. 22, no. 2, s. 111.
34 y. Park, t. Amano, G. Moon, Benchmarking open…, s. 526.
35 tamże.
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Jest to znakomity przykład wskazujący na możliwość skutecznego dosto-
sowywania się do zachodzących w gospodarce zmian poprzez stopniowe prze-
kształcenie profilu działalności. Przykład ten stanowi propozycję modelu 
rozwoju sugerowanego głównie dla klastrów skupiających firmy prowadzące 
tradycyjną działalność, silnie zagrożoną przez globalną konkurencję. 
naturalnie nie w każdym przypadku taka ewolucja będzie możliwa lub w pełni 
satysfakcjonująca. Jednak widoczny w ostatnim czasie wzrost intensywności 
przepływu wiedzy i innowacji w nieunikniony sposób prowadzi do koniecz-
ności stosowania takich form współpracy między różnymi podmiotami 
i instytucjami badawczo-rozwojowymi, które umożliwią szybkie wprowadza-
nie nowych rozwiązań. 

Wnioski 

klaster jako forma organizacji działalności gospodarczej ponownie staje 
się obiektem badań. Bez wątpienia wykorzystanie struktury klastra stwarza 
korzystne warunki dla projektowania nowych wyrobów, rozwoju nowych 
rozwiązań, przepływu wiedzy i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, takich 
jak wprowadzanie na rynek nowych produktów, stosowanie nowej technolo-
gii, zgłaszanie patentów. Przykłady niepowodzeń firmy nokia, zagrożeń dla 
tradycyjnych klastrów i związanych z globalną dominacją zagranicznego 
klastra pokazują, że w otwartej gospodarce specyfika związana z tą formą 
funkcjonowania nie musi jednak gwarantować sukcesu. coraz większe 
znaczenie będą miały klastry dynamiczne, bazujące na innowacji i dostoso-
wywaniu profilu swojej działalności do zmian na rynku. nie można pominąć 
faktu, że rywalizacja między podmiotami działającymi w ramach klastrów 
i podmiotami działającymi samodzielnie może być coraz częściej zastępowa-
na przez rywalizację firm działających w różnych, konkurujących ze sobą 
w skali globalnej, klastrach.
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tHE ROLE OF CLuStERS IN INNOVAtION SuPPORtINg

Summary

the target of the paper is the presentation of changing role of clusters in 
contemporary economy. the basic focus of the paper is support of innovation. there 
is a description of fields in which clusters may bring benefits and description of 
sources of potential threat. it was also shown the possible directions of evolution of 
existing clusters.

Translated by mariusz szuster
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REDukCJA kOSZtÓW tRANSAkCYJNYCH PRZEDSIĘBIORStW 
JAkO JEDNA Z kORZYŚCI FuNkCJONOWANIA W kLAStRACH

słowa kluczowe: korzyści, koszty transakcyjne, redukcja.

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój klastrów jest przedmiotem zainteresowania przed-
stawicieli zarówno praktyki gospodarczej, jak i nauki, reprezentujących róż-
ne dziedziny, posługujących się odmiennymi podejściami i teoriami. Ogrom 
aspektów związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i rozwojem klastrów 
wymaga usystematyzowaniu wiedzy, opracowania metodologii badań i ope-
racjonalizacji pojęć, przede wszystkim pojęcia i istoty klastra.

spośród wielu definicji klastra funkcjonujących w literaturze1 najczęściej 
przytaczana jest definicja M. Portera. według niej klaster to „geograficzne 

1 zob.: M. Bucka, rozwój klastrów a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, 
w: konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii – szanse i bariery, red. s. korenik, 
k. szołek, Biuletyn kPzk PAn, zeszyt 224, warszawa 2004; Definicja instytutu Badań nad 
Gospodarką rynkową, www.klastry.pl; rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 grudnia 2006 r. 
w sprawie udzielania przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej nie zwią-
zanej z programem operacyjnym (Dz.u.2006.226.1651); r. rabellotti, is there an „industrial District 
model”? footwear Districts in italy and mexico compared, „world Development” 1995, Vol. 23, 
no. 1; s. rosenfeld, Bringing Business clusters into the mainstream of economic Development, 
„european Planning studies” 1997, Vol. 5, no. 1; P. cooke, knowledge economics. clusters. learning 
and cooperative advantage, routledge, London 2002, s. 192.
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skupisko wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw reprezentujących tę samą 
branżę, ich wyspecjalizowanych dostawców, przedsiębiorstw świadczących 
im usługi, przedsiębiorstw działających w branżach pokrewnych i wspoma-
gających oraz powiązanych z tymi przedsiębiorstwami organizacji stojących 
na straży wspólnych instytucji (uczelni, centrów szkoleniowych, instytutów 
B+r, organizacji normatywno-prawnych, stowarzyszeń branżowych, admi-
nistracji rządowej i pozarządowej”2.

Odwołując się jednak do różnych definicji klastra, można wskazać na-
stępujące główne jego elementy: branża główna tworząca jądro klastra  
reprezentowana przez kluczowych uczestników, branże wspomagające repre-
zentowane przez dostawców zasobów i usług, infrastruktura miękka zapew-
niająca kadry, doradztwo i wsparcie oraz infrastruktura twarda (drogi, porty,  
telekomunikacja itp.) wpływająca na jakość funkcjonowania3.

Obserwowany obecnie rozwój klastrów na o wiele większą skalę niż innych 
form koncentracji i kooperacji przedsiębiorstw jest odpowiedzią na postępujący 
proces globalizacji przejawiającej się w postaci międzynarodowych sieci wiedzy 
i produkcji działających na coraz większą skalę oraz regionalizacji polegającej 
na wykorzystaniu własnych zasobów naturalnych, materialnych i ludzkich. kla-
ster jest swoistego rodzaju siecią tworzoną przez przedsiębiorstwa i wspierające 
je instytucje, zlokalizowaną w określonej przestrzeni, wpisującą się w nowocze-
sne myślenie o procesach gospodarczych zarówno ich organizacji, przebiegu, 
jak i efektywności. wybór tej formy organizacji działalności ma uzasadnienie  
w korzyściach możliwych do osiągnięcia przez podmioty klastra, głównie 
przez przedsiębiorstwa w nim działające.

wśród wielu rodzajów zidentyfikowanych dotychczas korzyści dla przed-
siębiorstw klastra ważne miejsce zajmują korzyści ekonomiczne, w tym re-
dukcja kosztów transakcyjnych będących istotnym elementem całościowych 
kosztów funkcjonowania. zgodnie z założeniami zarówno neoklasycznej teo-
rii, jak i nowej ekonomii instytucjonalnej, racjonalizując działalność przed-
siębiorstwa, należy dążyć do ich zmniejszania.

celem artykułu jest identyfikacja źródeł występowania, rodzajów i możliwo-
ści redukcji kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrze.

2 M.e. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, s. 81.
3 M. Gorynia, B. Jankowska, klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjo-

nalizacja przedsiębiorstwa, Difin, warszawa 2008, s. 35.
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1. korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z funkcjonowania w ramach 
klastra

Dokonując identyfikacji korzyści dla przedsiębiorstw funkcjonujących 
w ramach klastra należy odnieść się do marshallowskiej koncepcji dystryk-
tu przemysłowego (industrial district), która uważana jest za początek kon-
cepcji klastra, wskazującej na korzyści wynikające z faktu funkcjonowania 
przedsiębiorstw w geograficznej bliskości i wchodzenia w relacje zarówno 
współpracy, jak i konkurencji. Marshall zauważył, że regionalne skupiska 
przedsiębiorstw tej samej branży lub pokrewnych branż poprzez wzajemną  
komunikację, dostęp do informacji i wyspecjalizowanej siły roboczej oraz 
przez działania organizacji wspierających biznes osiągają specyficzne ko-
rzyści4. korzyści te były niezamierzonym zjawiskiem aglomeracji przedsię-
biorstw.

rozwój badań nad klastrami pozwolił zidentyfikować wiele obszarów 
występowania korzyści dla przedsiębiorstw w nich funkcjonujących, ich ro-
dzaje oraz źródła (tabela 1).

wśród osiąganych korzyści przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w kla-
strze ważne miejsce zajmuje możliwość redukcji kosztów transakcyjnych. 
koszty te związane z realizacją umów gospodarczych (kontraktów) zaliczane 
są do kategorii kosztów trudno uchwytnych, nie zawsze dających się zidenty-
fikować i wyrazić w jednoznacznie mierzalny sposób, co ma odzwierciedle-
nie w małej liczbie badań naukowych w tym obszarze.

zaprezentowana analiza kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw funk-
cjonujących w klastrze, poprzedzona prezentacją najważniejszych ich aspek-
tów, ma charakter jakościowy i znaczny poziom ogólności, obejmuje przede 
wszystkim identyfikację źródeł ich występowania, rodzaje i możliwości  
redukcji.

4 A. Marshall, elements of economics, Macmillan, London 1932, cyt. za: M. Gorynia, 
B. Jankowska, klastry a międzynarodowa konkurencyjność…, s. 30.
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tabela 1.

korzyści ze współpracy przedsiębiorstw w ramach klastra

Obszar Rodzaje Źródła

Produkcja/ 
marketing/ 
logistyka

wzrost produktywności  
i innowacyjności

Bliskość geograficzna ułatwia współpracę 
z partnerami biznesowymi i klientami, 

naśladowanie, uczenie się

wzrost specjalizacji
większy potencjał gospodarczy sprzyja 
koncentracji podmiotów na kluczowych 

kompetencjach

wzrost wartości 
(rozpoznawalności) marki

wsparcie agencji publicznych, strona 
internetowa, promocja i reklama na forum 

klastra oraz na rynkach działalności (zbytu), 
w tym międzynarodowych

Łańcuchy dostaw sojusze strategiczne, certyfikacja dostawcy, 
powiązania kupiec – dostawca, kontrakty

Lepsze wykorzystanie 
dostępnych zasobów 

 i możliwości 
produkcyjnych

Dostęp do infrastruktury tworzonej na 
potrzeby klastra. Dostępność lokalnych usług 
specjalistycznych. korzystanie ze wsparcia 

dla uczestników (usługi  
i praktyczne rozwiązania) organizowanego 

przez klaster 

efekty technologiczne

Dostęp do informacji i wiedzy technologicznej 
podmiotów klastra. zwiększona absorpcja 
i tempo dyfuzji technologicznej między 

dostawcami, odbiorcami i sferą B+r, 
„technologiczne uczenie się”, „stałe 
modernizowanie technologiczne”, 

„komplementarności technologiczne”, 
rozwój wspólnych standardów, szybsze 

i intensywniejsze innowacje technologiczne

wiedza/
procesy 
uczenia się

wzrost poziomu wiedzy
wymiana wiedzy, tworzenie silnych 
związków pomiędzy instytucjami 

szkoleniowymi (w tym akademickimi)  
i przedsiębiorstwami

usprawnienie jakości 
obiegu 

i dostępu do informacji
wykorzystanie wspólnych doświadczeń oraz 

rozwiązań

rozwój nowych rozwiązań 
oraz działalności 

biznesowych

wzmocnienie powiązań i więzi społecznych
wykorzystanie potencjału nauki w praktyce 

gospodarczej

tworzenie społeczności 
praktyk

kontakty, spotkania, konferencje, zmiany 
potrzeb 

i interesów, wymiana pomysłów, szkolenia, 
promowanie wspólnych szkoleń, tworzenie 

wirtualnych sieci przedsiębiorstw lub centrów 
współpracy gospodarczej



331redukcja kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw... 

Obszar Rodzaje Źródła

sfera 
ekonomiczna

efekt skali działalności 
oraz  

w zakresie rynku, dostaw 
 i sprzedaży

wykorzystanie nowych kanałów 
sprzedażowych  

i informacji o nowych rynkach zbytu. 
wzrost liczby klientów przez wzrost liczby 

firm w klastrze (szczególnie ważne jest 
to dla wyspecjalizowanych dostawców 

i podwykonawców, którzy mogą zwiększyć 
wydajność produkcji poprzez obsługę 

większego rynku).
większa siła przetargowa w negocjacjach, 
korzystniejsze konkurencyjne na przykład 

zamówienia, nowa pozycja  
u sprzedawców, bazy klientów, dostawców

redukcja kosztów

wspólne zakupy, wykorzystanie tych 
samych zasobów, koordynacja działań 

marketingowych. niższe koszty transportu 
i współpracy z dostawcami.

korzystanie z usług ekspertów 
współpracujących  

z klastrem w zakresie m.in. pozyskiwania 
środków unijnych, doradztwa prawnego, 
marketingowego i nowych technologii. 

Możliwość uzyskania większych rabatów, ulgi 
podatkowe, poprzez wykorzystanie lokalnych 

powiązań  
i dostaw. Łatwiejsze dostosowanie się do 
zmiennych warunków ekonomicznych

redukcja kosztów 
transakcyjnych

Dostęp do informacji, powtarzalność 
transakcji, bliskość podmiotów, więzi 

społeczne

Dostęp do źródeł 
finansowania

udział w wieloletnich programach 
unijnych wykorzystanie specyficznych 

usług finansowania klastra (np. kojarzenie 
przedsiębiorstw klastra z dostawcami kapitału 

podwyższonego ryzyka)

wzrost inwestycji 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

wspólny marketing, promocja, polepszenie 
wizerunku przedsiębiorstw klastra, wzrost 

marki

Możliwość realizacji, 
obniżenie kosztów 

i ryzyka dużych 
wspólnych przedsięwzięć

wykorzystanie wspólnych potencjałów, 
możliwości 

pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania  
z funduszy europejskich i krajowych 

(w szczególności dotyczy to inwestycji 
infrastrukturalnych, takich jak laboratoria 

testowe, certyfikujące i pomiarowe dla 
rozwoju nowych produktów i usług)
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Obszar Rodzaje Źródła

Potencjał 
społeczny

wzmocnienie potencjału 
kadrowego

Posiadanie większego grona specjalistów, 
wspólny zasób wykwalifikowanej siły 
roboczej. rozwijający się klaster jest 

atrakcyjnym rynkiem pracy przyciągającym 
wykwalifikowanych pracowników 

i absolwentów, co dla pojedynczych 
przedsiębiorstw oznacza niższe koszty 

pozyskiwania i szkolenia nowych 
pracowników

wzrost umiejętności kadr

Organizacja programów i infrastruktury 
szkoleniowej pod potrzeby klastra. wymiana 

doświadczeń i wiedzy, wykorzystanie 
specjalistycznego doradztwa, granty/wsparcia 

na szkolenia dla przedsiębiorstw, tworzenie 
specjalistycznych centrów szkolenia i rozwoju 

więzi społeczne Formalne i nieformalne spotkania

Potencjał 
zarządzania

Podniesienie jakości 
procesu decyzyjnego wiarygodniejsze analizy i oceny

stosowanie dobrych 
praktyk

stosowanie nowoczesnych metod i standardów 
przez zwiększony potencjał wykwalifikowanej 

kadry

zwiększanie zdolności 
adaptacyjnych 

przedsiębiorstwa do 
zmieniającego się 

otoczenia

nawiązywanie celowych kontaktów, 
interakcje biznes– biznes, wspomaganie 

jako odpowiedź na newralgiczne zagrożenia 
i warunki rynkowe, koncentracja na 

indywidualnych mocnych stronach podsektora  
w podregionie i usprawnienie wspólnych 

działań  
oraz wiedzy na konkretnym obszarze, 

powiązanie zyskownej produkcji 
i zwiększenie potencjału dla przedsiębiorstw.

Oddziaływanie na władze lokalne, w tym 
instytucje edukacyjne, lub regionalne – na 
realizowane przez nie działania, strategie, 

kierunki wydatkowania funduszy 
publicznych, inwestycje w infrastrukturę itp.
skuteczny lobbing przedsiębiorców klastra 
zasadza się na zidentyfikowaniu wspólnego 

interesu i wspólnym występowaniu 
o uzyskanie oczekiwanej zmiany

Źródło:  opracowanie na podstawie: r. Żuber, zarządzanie rozwojem 
przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, warszawa 2008, s. 6–97; 
B. Mikołajczyk, A. kurczewska, J. Fila, klastry na świecie. studia przy-
padków, Difin, warszawa 2009, s. 23–25; inicjatywy klastrowe: skute-
czne działanie i strategiczny rozwój, red. M. koszarek, PArP, warszawa 
2011, s. 9–10.

cd. tabeli 1. korzyści ze współpracy przedsiębiorstw w ramach klastra
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2. Charakterystyka kosztów transakcyjnych

Przegląd dorobku naukowego w obszarze kosztów transakcyjnych wska-
zuje na ich związek z zawieraniem transakcji, przenoszeniem praw własności 
i układem instytucjonalnym. stanowią one ważny przedmiot rozważań nowej 
ekonomii instytucjonalnej (r. coase, O. williamson), wskazującej na trwałe 
ich istnienie w stosunkach gospodarczych w przeciwieństwie do teorii neo-
klasycznej, która koszty transakcyjne traktuje jako pewną aberrację rynkową 
lub wręcz je pomija. Obydwa nurty łączy jednak postulat minimalizacji oraz 
redukcji tych kosztów. teoria kosztów transakcyjnych rozwijana na gruncie 
nowej ekonomii instytucjonalnej wskazuje je jako koszty zastosowania me-
chanizmu cenowego towarzyszącego przenoszeniu praw własności5. kosz-
ty te, związane z realizacją umów gospodarczych różnych typów oraz z nie-
pełnością zawieranych kontraktów, określają proporcje zakresu oddziaływa-
nia państwa, rynku i przedsiębiorstw jako mechanizmów alokacji zasobów6.

zgodnie z poglądami williamsona koszty transakcyjne można uznać za 
ważny czynnik przesadzający o założeniu przedsiębiorstwa, wyborze lub 
zmianie struktury organizacyjnej i form kooperacji. istnieją tam, gdzie dzia-
łania regulowane są przez instytucje formalne lub nieformalne i stanowią 
obok kosztów produkcyjnych składnik łącznych kosztów działalności, ma-
jących wpływ na efektywność podejmowanych działań. zależą one zatem 
od otoczenia, jak i samego przedsiębiorstwa. cechą charakterystyczną tych 
kosztów jest to, że są trudno uchwytne, a zatem trudne do zmierzenia, co sta-
nowi podstawowy problem ich oszacowania, podziału kosztów całkowitych 
na koszty produkcji i koszty transakcyjne, a także określenia udziału kosz-
tów transakcyjnych w kosztach łącznych (globalnych, ogólnogospodarczych).

koszty transakcyjne rozpatruje się, przyjmując dwa podstawowe założenia 
behawioralne: zachowanie ludzkie charakteryzuje oportunizm i ograniczona 
racjonalność, w literaturze podawane jako źródła ich pochodzenia7. Oportunizm 

5 r.H. coase, The nature of the firm, „economica” 1937, no. 4, s. 386–405, cyt. za 
B. zbroińska, koszty transakcyjne skarbowości. analiza instytucjonalna kontraktów skarbo-
wych, wydawnictwo uniwersytetu Jana kochanowskiego w kielcach, kielce 2011, s. 42.

6 z. staniek, uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, w: 
szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. w. Pacho, szkoła Główna Handlowa w warszawie, 
warszawa 2005, s. 149.

7 O.e. williamson, ekonomiczne instytucje kapitalizmu, wydawnictwo naukowe Pwn, 
warszawa 1998, s. 58.
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wynika ze skłonności uczestników transakcji do przedkładania własnych celów 
nad cele transakcji. wiąże się to z niekompletnością ujawnianych informacji lub 
świadomym ich zniekształceniem, podejmowaniem wysiłków, by wprowadzić 
drugą stronę w błąd lub zataić pewne fakty. zachowaniem człowieka często 
kieruje egoizm, który nie zawsze pozwala mu być uczciwym i prawdomównym. 
z oportunizmu wynika również łatwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wypeł-
niania zobowiązań zawartych w umowach, jeśli to nie jest korzystne. Ograniczona 
racjonalność wiąże się z ograniczonymi możliwościami rozwiązywania złożonych 
problemów lub przewidywania rozwoju sytuacji. racjonalność zachowania czło-
wieka ograniczają zdolności poznawcze i percepcyjne, a także umiejętność doboru 
informacji i wnioskowania oraz rozumienia języka, z czego wynika brak pełnego 
zakresu informacji potrzebnych do przeprowadzenia transakcji. za trzecie źródło 
generowania kosztów transakcyjnych uznaje się specyfikę aktywów wykorzysty-
wanych w transakcji związaną z potrzebą zaangażowania specjalnych – ze 
względu na położenie, fizyczność, kwalifikację siły roboczej i przeznaczenie – 
zasobów potrzebnych do realizacji transakcji oraz niepewność i częstotliwość. 
niepewność wynika z nieprzewidywalności państwowej oraz ze zdolności do 
efektywnego podejmowania decyzji, a częstotliwość związana jest z powtarzal-
nością i wykorzystywaniem doświadczenia w organizacji transakcji.

Główne rodzaje kosztów transakcyjnych wyróżnia się w zależności od typu 
współpracy i pozycji prawnej podmiotów. należą do nich koszty transakcyjne 
rynkowe (przetargowe), menedżerskie (zarządzania) i publiczne (racjonujące)8. 
koszty transakcyjne rynkowe związane są z zawieraniem i realizacją umowy 
między niezależnymi uczestnikami rynku i obejmują nakłady na pozyskiwa-
nie informacji (dotyczących produkcji i sprzedaży, jakości produktu, wysoko-
ści cen) związanych z zawarciem transakcji, jej trwania oraz egzekwowania. 
Menedżerskie koszty transakcyjne związane z zarządzaniem powstają w przed-
siębiorstwie i w każdej organizacji o strukturze hierarchicznej w związku 
z umową między przełożonym i podwładnym, w której dochodzi do wymiany 
wolności jednostki na dochód oraz ustalane są powiązania i zależności organi-
zacyjne. zalicza się do nich: koszty nadzoru właścicielskiego, logistyki 
wewnątrz organizacji, organizowania pracy i kontroli9. koszty transakcyjne 
publiczne to koszty otoczenia instytucjonalnego dla podmiotów gospodarczych 

8 z. staniek, uwarunkowania i…, s. 25–26. 
9 B. zbroińska, koszty transakcyjne…, s. 46.
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związane z podejmowaniem decyzji politycznych dotyczących dostarczania 
dóbr publicznych, takich jak: porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne, eduka-
cja, ochrona zdrowia, stanowienie prawa, sądownictwo.

ze względu na fazę realizacji umów (kontraktów) koszty transakcyjne 
dzieli się na koszty poszukiwań i koszty kontraktacji, czyli koszty przygoto-
wania i doprowadzenia do transakcji, które można uznać jako koszty ex ante; 
oraz koszty koordynacji występujące podczas realizacji warunków umowy, 
czasem określane „kosztami zabezpieczenia”, to inaczej koszty ex post10. 
koszty ex ante i ex post kontraktu są współzależne.

3. Specyfika kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących  
w klastrze

Przedsiębiorstwa będące uczestnikami klastra reprezentują branżę kluczo-
wą oraz branże wspierające będące dostawcami maszyn, materiałów, kompo-
nentów i różnego rodzaju usług. istotą współpracy przedsiębiorstw w ramach 
klastra jest wzajemne wykorzystywanie umiejętności i zasobów niezbędnych 
do ich funkcjonowania i rozwoju, wiążące się z jednej strony z coraz większą 
eksternalizacją działalności pojedynczych przedsiębiorstw, a z drugiej strony 
z internalizacją w ramach klastra. Bowiem, zgodnie z coraz częściej stosowaną 
organizacją procesów gospodarczych, znaczna część wykorzystywanych za-
sobów znajduje się poza przedsiębiorstwem, a zapewnienie ciągłości funkcjo-
nowania i realizacji zamierzeń strategicznych wymaga budowania opartych na 
zaufaniu, konsekwencji i elastyczności długotrwałych relacji z partnerami biz-
nesowymi uczestniczącymi w różnych fazach procesu.

Funkcjonując w klastrze przedsiębiorstwa, poza obszarem, w którym są 
dla siebie konkurentami, wchodzą w relacje kupujący – sprzedający, relacje 
kooperacyjne i relacje dzielenia się zasobami11. występują zatem w roli pod-
wykonawcy – zleceniodawcy/odbiorcy w ramach zawieranych umów gospo-
darczych/kontraktów.

10 O.e. williamson, ekonomiczne instytucje…, s. 33–35; B. zbroińska, koszty transakcyj-
ne…, s. 48; z. staniek, uwarunkowania i…, s. 148.

11 G. Anderson, industry clustering for economic development, „economic Development 
review” 1994, Vol. 12, no. 2.
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kontrakt jako formalny układ między stronami, precyzujący warunki i zo-
bowiązania oraz terminy realizacji, interpretowany jest jako instytucja w całej 
strukturze instytucjonalnej współczesnego systemu społeczno-gospodarczego 
ściśle powiązana z mechanizmem rynkowym, z funkcjonowaniem transakcji 
i kształtowaniem się kosztów transakcyjnych12. rodzaje kosztów transakcyj-
nych związanych z realizacją kontraktów są zaprezentowane w tabeli 2.

tabela 2.

klasyfikacja kosztów transakcyjnych związanych z realizacją kontraktów

Rodzaje 
kosztów Istota Przykłady

Poszukiwania
ex ante

koszty znalezienia 
partnerów do współpracy

(koszty poszukiwania,
 weryfikacji i oceny ich 

wiarygodności)

zbieranie i filtracja informacji (badanie 
rzetelności), badanie reputacji kontrahentów 
(etyki biznesu, jakości usług itp.), uzyskanie 

formalnych znaków tożsamości firmy 
(pomocnych w negocjacjach): logo, marki, norm 

jakości

kontraktacji
ex ante

koszty zawarcia umowy 
(wybór partnerów 

i zawarcie końcowej 
umowy o współpracy)

koszty i czas analizy ofert, negocjacje – liczne 
spotkania i rozmowy, honoraria prawników: 

kodyfikacja praw i obowiązków stron w okresie 
obowiązywania umowy, ustalenia i gwarancje 

w kontrakcie na przyszłość, ubezpieczenie przed 
ryzykiem, wynagrodzenie pośredników, koszty 

zakupu surowców i materiałów (kontrakty 
z dostawcami)

koordynacji
ex post

koszty współpracy 
przedsiębiorstw 
z podmiotami 
zewnętrznymi  

(koszty realizacji umów) 

koszty zarządzania łańcuchem dostaw, kontrola 
i monitorowanie procesu realizacji, zakup 

aparatury pomiarowej, zużycie czasu i środków 
na testy, opłacenie rzeczoznawców, koszty 
rozliczeń między dużą liczbą kontrahentów, 

arbitraż w przypadku konfliktów z powodu 
nieprecyzyjnego określenia granic kompetencji 

między jednostkami administracyjnymi 
w państwie lub między stronami, koszty 

renegocjacji umów

Źródło:  opracowano na podstawie: O.e. williamson, ekonomiczne instytucje…, 
s. 33–35; B. zbroińska, koszty transakcyjne…, s. 48; z. staniek, uwa-
runkowania i…, s. 148; s. Łobejko s. 7–8, http://szukaj.onet.pl/wyniki.
html?qt=s_%c5%8lobejko_wykorzystanie%20_kosztów%20trans-
akcyjnych%20_jako_czynnika_rozwoju_przedsiębiorstw_sieciowych 
(5.07.2012)

12 M. Gorynia, zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. mikroekonomia 
przejścia, Ae w Poznaniu, Poznań 1999, s. 51.
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zdolność stron do realizacji zobowiązań rozpatruje się z punktu widze-
nia: struktury instytucjonalnej przenikającej system prawa kontraktowego, 
wiarygodności uczestników, występowania pewnych gwarantów realizacji 
kontraktu świadczących o determinacji stron oraz kar ponoszonych w przy-
padku jednostronnej decyzji o zerwaniu kontraktu13.

Badania nad kontraktami pozwoliły zidentyfikować następujące cechy 
wskazujące na ich niedoskonałość14:

 – brak kompletności wynikający z niemożności ustalenia obecnych 
i przyszłych sytuacji, co oznacza, że większość kontraktów nie jest 
zamknięta,

 – brak jednoznaczności wynikający z różnej interpretacji przez strony, 
spowodowany na przykład niedoskonałością języka, co powoduje ko-
rzystanie z pomocy arbitrażu lub sądu,

 – występowanie ograniczonej racjonalności działań ludzkich, spowo-
dowanej niepełną wiedzą o warunkach działania, swoich potrzebach 
i błędnej ocenie sytuacji,

 – istnienie możliwości zachwiania bezpieczeństwa stron, co oznacza, 
że mogą nie tylko implikować pozytywne koszty transakcji, ale rów-
nież pociągać za sobą koszty negatywne dla jednej ze stron, wynika-
jące na przykład z uchylenia się od wykonania kontraktu, zachowania 
oportunistycznego, jeżeli jedna ze stron widzi w tym interes, z kosz-
tów egzekucji kontraktu lub stwarzania sytuacji przymusowych itp.

w aspekcie tych cech zawierane kontrakty w praktyce rzadko są ideal-
nie spójną całością zawierającą wszystkie składowe i elementy w wymiarze  
czasowym oraz przestrzennym i wypełnioną właściwą informacją, a zatem 
często są niekompletne15. właśnie niekompletność zawieranych kontraktów 
generuje większe koszty transakcyjne.

Dlaczego struktury klastrowe umożliwiają redukcję kosztów transakcyj-
nych?

13 tamże, s. 106.
14 t. Gruszecki, współczesne teorie przedsiębiorstwa, wydawnictwo naukowe Pwn, 

warszawa 2002, s. 256–258.
15 w. stankiewicz, ekonomia instytucjonalna. zarys wykładu, wyd. 3 uzupeł., warszawa 

2012, s. 99.
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Podejmując próbę odpowiedzi na to pytanie, można wyjść od stwierdze-
nia williamsona, zgodnie z którym ludzi cechuje nie tylko ograniczona racjo-
nalność, ale także oportunizm, który jednak nie wyklucza możliwości tworze-
nia przez nich aliansów, jeśli tylko partnerów cechuje odrobina dalekowzrocz-
ności i potencjalnych korzyści w dłuższej perspektywie czasu16.

właśnie współpraca i osiąganie korzyści w dłuższym czasie, będące 
podstawową ideą klastra, sprzyjają tworzeniu „modelu biznesowego” oparte-
go na pewnym nowym zbiorze norm i zasad oraz nowej kulturze biznesowej 
polegającej na zaufaniu i otwartości. zmniejsza to poziom oportunizmu zwią-
zanego z chęcią przedkładania własnych celów nad celami transakcji, co 
w dużym stopniu wyklucza świadome zatajanie lub zniekształcanie informa-
cji, a także utrudnia podjęcie decyzji o odstąpieniu od wypełniania zobowią-
zań zawartych w umowach, jeśli to nie jest korzystne.

współpraca przedsiębiorstw w ramach klastra zmniejsza również poziom 
ograniczonej racjonalności w wyniku rozwoju wspólnej wiedzy, opracowy-
wania własnego języka porozumiewania się i większego dostępu do stworzo-
nych baz informacji potrzebnych do przeprowadzania transakcji. zmniejsza 
to nakłady związane z poszukiwaniem, pozyskiwaniem i analizą informacji, 
sprzyja trafniejszym decyzjom oraz powoduje wzrost przewidywalności 
zdarzeń, zmniejszenie ryzyka i niepewności, to w konsekwencji wpływa na 
obniżenie kosztów transakcyjnych.

silne powiązania między przedsiębiorstwami funkcjonującymi w klastrze 
– przejawiające się na przykład w regularnie powtarzających się dostawach 
określonych zasobów do klienta, dostawach sprzętu dostosowanego do prefe-
rencji klienta czy projektowaniu – są najważniejszym źródłem redukcji 
kosztów transakcyjnych17.

regularność powtarzających się transakcji zmniejsza nie tylko koszty 
poszukiwania kontrahenta (zbieranie i filtracja informacji, badanie rzetelno-
ści i reputacji kontrahentów, jakości usług itp.), ale również koszty transakcyj-
ne kontraktacji, gdyż część czynności związanych z zawarciem kontraktu 
(analiza ofert, negocjacje, honoraria prawników, pewne ustalenia na przy-

16 O.e. williamson, ekonomiczne instytucje…, s. 391.
17 B. Johansson, B.c. karlsson, geographical Transaction costs and specialization 

opportunities of small and medium-sized regions: scale economies and market extension, 
w: Theories of endogenous regional growth. lessons for regional Policies, red. B. Johansson, 
c. karlsson, r.r. stough, springer, Berlin 2001, s. 150–157.
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szłość, kontrakty z dostawcami, wynagrodzenia pośredników) nie musi być 
ponoszona, lecz oparta na zdobytym doświadczeniu. Ponadto powtarzalność 
transakcji zmniejsza koszty transakcyjne związane z wykorzystaniem specy-
ficznych zasobów.

Doświadczenie i więzi interpersonalne wykształcone w długotrwałej 
współpracy wpływają również na obniżenie transakcyjnych kosztów koordy-
nacji związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw, kontrolą i monitorowa-
niem procesu realizacji transakcji. w przypadku nieoczekiwanych zmian lub 
z powodu nieprecyzyjnego określenia granic kompetencji między stronami 
weryfikacja przyjętych rozwiązań oparta na zaufaniu oraz elastyczności jest 
łatwiejsza i najczęściej wyklucza angażowanie arbitrażu.

Dodatkowa możliwość redukcji kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw 
funkcjonujących w klastrze, zlokalizowanym w określonej przestrzeni, 
wynika z ich bliskości geograficznej. sprzyja ona redukcji kosztów realizacji 
transakcji związanych z podróżami i transportem, co jest szczególnie ważne 
w przypadku, gdy produkt lub usługa albo podjęta aktywność są wrażliwe na 
czynnik odległości. koszty te nazywane są „geograficznymi kosztami 
transakcyjnymi”18.

Wnioski

Jedną ze zidentyfikowanych korzyści funkcjonowania przedsiębiorstw 
w klastrach jest możliwość redukcji kosztów transakcyjnych związanych 
z realizacją kontraktów stanowiących główne narzędzie relacji biznesowych 
między podmiotami gospodarczymi. koszty transakcyjne są istotnym elemen-
tem ogólnych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. na poziom 
tych kosztów wpływa przede wszystkim niekompletność zawieranych 
kontraktów wynikająca z ich różnorodności i niedoskonałości, a wiążąca się 
z oportunizmem i ograniczoną racjonalnością zachowań ludzkich, stosowa-
niem specyficznych zasobów oraz ryzykiem i niepewnością realizowanych 
transakcji.

Podstawowym źródłem redukcji kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw 
funkcjonujących w klastrze są silne powiązania między nimi wynikające 

18 M. Grynia, B. Jankowska, klastry a…, s. 32–33.
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z długotrwałej współpracy, relacje umożliwiające wypracowanie modelu 
biznesowego opartego na wspólnej wiedzy, doświadczeniu i wzajemnym 
zaufaniu oraz geograficzna bliskość.

wykorzystanie wspólnej wiedzy i doświadczenia wpływa na obniżenie 
poziomu kosztów transakcyjnych we wszystkich fazach realizacji transakcji: 
w poszukiwaniu, kontraktacji i koordynacji. Powtarzalność transakcji elimi-
nuje wiele czynności związanych z ich realizacją, a wykonywanie innych ze 
względu na zwiększoną zdolność stron do wypełniania zobowiązań jest 
efektywniejsze.

znaczenie poziomu kosztów transakcyjnych dla racjonalizacji działalno-
ści przedsiębiorstw powoduje wzrost zainteresowania nimi zarówno nauki, jak 
i praktyki gospodarczej. Jednakże występujące problemy związane z jedno-
znaczną identyfikacją tych kosztów utrudniają ich pomiar. Dlatego zgodnie 
z twierdzeniem williamsona: „oszczędzanie kosztów transakcyjnych polega 
na szczegółowym przemyśleniu kosztów planowania, adaptowania i monito-
rowania transakcji oraz określeniu struktur zarządzania najbardziej wydaj-
nych dla poszczególnych rodzajów transakcji”19.
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REDuCtION OF tRANSACtION COStS OF ENtERPRISES AS ONE OF 

tHE BENEFItS OF FuNCtIONINg WItHIN CLuStERS

Summary

the author of the article presents significant circumstances on the establishment 
and development of clusters, these are the benefits – and the transaction costs – which 
can be achieved by the enterprises. the article analysis the fields of these costs as 
well as ways on how these costs can be reduced. the analysis was preceded by the 
presentation of the identified benefits for enterprises/ entities establishing the cluster 
and the main theoretical aspects of transaction costs.

Translated by katarzyna walczyk-matuszyk
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Wprowadzenie

w dzisiejszej gospodarce zdolność firm do konkurowania i utrzymy-
wania długookresowej przewagi konkurencyjnej zależy w znaczącym stop-
niu od umiejętności skutecznego kreowania wiedzy i innowacji. w sytuacji 
rosnącej konkurencyjności innych regionów świata skuteczne zarządzanie  
regionem ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej produktywności  
i innowacyjności podmiotów w nim zlokalizowanych. koncepcja klastrów sta-
nowi nowy sposób myślenia o kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw,  
a zarazem instrument utrzymywania długookresowego wzrostu gospodar-
czego regionu. Jej zasadniczym elementem jest stymulowanie współpracy 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami życia gospodarczego oraz przyśpie-
szanie procesów innowacyjnych poprzez jednoczesną konkurencję i koopera-
cję podmiotów zlokalizowanych w obrębie klastra. 

rosnąca w Polsce i na świecie popularność klastrów i inicjatyw klastrowych, 
jako narzędzi stymulowania rozwoju, jak też znaczący wymiar interwencji pu-
blicznych skierowanych na ich wsparcie, stawia zagadnienie ewaluacji w linii 
kluczowych obszarów zainteresowania nie tylko naukowców, ale również pań-
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stwa. skuteczna ewaluacja polityki klastrowej dostarcza bowiem odpowiedzi na 
pytania o zasadność inwestowania w rozwój inicjatyw klastrowych lub organiza-
cji klastrowych zarówno z funduszy publicznych, jak i prywatnych, a także stwa-
rza możliwość zidentyfikowania inicjatyw o największym potencjalne rozwoju. 
zastosowanie prawidłowej metodologii ewaluacji ma również kluczowe znacze-
nie dla zarządzania strategicznego państwa i regionu, w szczególności dla projek-
towania ex ante polityki klastrowej i oceny jej skuteczności. 

celem niniejszego opracowania jest przedstawienie założeń polityki roz-
woju opartej na klastrach, a w szczególności roli ewaluacji oddziaływania tej 
polityki dla skutecznego zarządzania regionem. 

1. Pojęcie klastra i inicjatywy klastrowej oraz wpływ klastrów na 
rozwój regionu

termin klaster zgodnie z definicją twórcy koncepcji M.e. Portera oznacza 
„geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych 
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych 
sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jedno-
stek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dzie-
dzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”1.

Przyjmując za punkt odniesienia klasyczną definicję M.e Portera, warto 
wyróżnić kilka charakterystyk klastra występujących w większości definicji: 
przestrzenną koncentrację przedsiębiorstw, wspólną trajektorię rozwoju oraz 
równoległą konkurencję i kooperację firm wchodzących w skład klastra2.

w literaturze przedmiotu wyróżnia się szereg klasyfikacji klastrów bio-
rących pod uwagę różne kryteria3. zdaniem r. Johnstona różnorodność kla-
syfikacji wynika z faktu, iż nie ma jednego, uniwersalnego modelu klastra, 
który byłby idealnie dostosowany do wszystkich gospodarek. każdy kraj czy  

1 M.e. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, za: koncepcja klastrów 
a konkurencyjność przedsiębiorstw, t. Brodzicki, s. szultka, „Organizacja i kierowanie” 2002, 
nr 4 (110), s. 2.

2 t. Brodzicki, s. szultka, P. tomanowicz, Polityka wspierania klastrów. najlepsze prak-
tyki i rekomendacje dla Polski, niebieskie księgi 2004. rekomendacje nr 11, iBnGr, Gdańsk 
2004, s. 7.

3 szerzej w: t. Brodzicki, s. szultka, koncepcja klastrów…., s. 5–6.
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region stworzył swoje własne typy klastrów wynikające m.in. ze specyficznych 
uwarunkowań historycznych czy kulturowych4. zróżnicowanie klastrów może 
być również wynikiem ich wieku i poziomu rozwoju, wówczas możemy mó-
wić o klastrach embrionalnych, ustabilizowanych, dojrzałych i upadających5. 

Literatura prezentuje szereg opracowań związanych z oddziaływaniem 
klastrów na rozwój regionu, zanim jednak przejdziemy do ich omówienia, 
warto rozróżnić pojęcie klastra od inicjatywy klastrowej. inicjatywy kla-
strowe (cluster initiatives) to zorganizowane wysiłki skierowane na rozwój 
klastra oraz zwiększenie jego znaczenia i konkurencyjności w regionie,  
podejmowane przez firmy wchodzące w skład klastra, władze regionalne, 
społeczność badawczo-naukową, a także organizacje publiczno-prywatne6. 
Ponadto w ramach inicjatywy często wyraźnie rysuje się istnienie organiza-
cji klastrowej koordynującej działania podejmowane w jej obrębie.

Do głównych celów inicjatyw klastrowych można zaliczyć: ekspansję  
klastra, rozwój biznesowy, współpracę handlową, innowacje i rozwój technolo-
giczny, poprawę środowiska biznesowego oraz rozwój zasobów ludzkich. cele te 
są zatem zbieżne z ogólnymi celami polityki regionalnej, o których będzie mowa 
w dalszej części niniejszego opracowania, tworząc naturalny związek pomię-
dzy tymi dwoma procesami. tak więc cała działalność inicjatyw klastrowych  
powinna być skierowana na maksymalizację korzyści płynących z funkcjono-
wania klastrów dla zlokalizowanych w nim pomiotów, jak i całego regionu7. 

Jedną z najistotniejszych korzyści z funkcjonowania klastrów jest ich rola 
w generowaniu i dyfuzji wiedzy, a w następstwie kreowaniu innowacyjności 
przedsiębiorstw. Bliskość przestrzenna podmiotów umożliwia częstsze i bar-
dziej bezpośrednie interakcje pomiędzy nimi, przyczyniając się do wzrostu 
wzajemnego zaufania, a tym samym do powstania atmosfery współdziała-
nia i partnerstwa oraz przyśpieszenia procesu wymiany wiedzy i dyfuzji in-
nowacji, na skutek m.in. występowania efektu rozprzestrzeniania (spill-over). 
również zintensyfikowana konkurencja pomiędzy firmami w klastrze może 

4 r. Johnstone, clusters: a review. Department of education, science and technology 
(Dest), canberra, March 2003, s. 9.

5 Dti, a Practical guide to cluster Development: a report to the Department of Trade 
and industry and the english rDa, Dti, London 2004, s. 64.

6 ch. ketels, G. Lindqvist, Ö. sölvell, The cluster initiative greenbook, stockholm 2003, s. 9.
7 ch. ketels, G. Lindqvist, Ö. sölvell, cluster and cluster initiatives, center for strategy 

and competitiveness stockholm school of economics, 2008, s. 6.
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być źródłem rozwoju lub też innowacji. koncentracja przestrzenna podmio-
tów wpływa ponadto korzystnie na intensywność inwestycji publicznych w re-
gionie, zwiększając jego atrakcyjność. Lokalizacja w sąsiedztwie dużej licz-
by przedsiębiorstw sprzyja redukcji kosztów transakcyjnych, obniżce cen  
w wyniku oddziaływania efektu skali, powstawaniu nowych firm na skutek 
ograniczania barier wejścia oraz usprawiedliwia wszelakie działania wspie-
rające ze strony instytucji akademickich i rządowych, pobudzające rozwój.  
korzystny wpływ klastra na otoczenie przejawia się również powstaniem  
innych efektów zewnętrznych, takich jak: wzrost dostępności usług okołobiz-
nesowych, łatwość dostępu do wyspecjalizowanych zasobów ludzkich i do-
stawców, większe inwestycje w infrastrukturę oraz wzrost dochodów ludności8.

Liczni badacze w swoich rozważaniach teoretycznych i badaniach  
empirycznych potwierdzają występowanie tych korzystnych skutków9. z ko-
lei sceptycznie do roli klastrów w kreowaniu przewagi konkurencyjnej i sty-
mulowaniu rozwoju odnoszą się między innymi r. Martin i P. sunley (2003)10, 
wskazując na znaczący wpływ innych czynników niezwiązanych z klastrem, 
a mających wpływ na konkurencyjność, to jest między innymi dominacja sie-
ci i łańcuchów dostaw o charakterze globalnym nad powiązaniami o charak-
terze regionalnym. Podobne rozbieżności dotyczą opinii na temat zasadności 
wsparcia inicjatyw klastrowych i podejmowanych interwencji publicznych11.

sprzeczności te mają zasadnicze źródło w niedostatecznym zapleczu me-
todologicznym oraz braku odpowiednich narzędzi i technik ewaluacyjnych 
pozwalających na jednoznaczną ocenę skuteczności tego typu oddziaływa-
nia i stanowią uzasadnienie do podjęcia rozważań będących przedmiotem ni-
niejszego opracowania.

8 A. Malmberg, D. Power, (how) do (firms in) clusters create knowledge, the DruiD 
summer conference 2003 on creating, sharing and transferring knowledge. the role of 
Geography, institutions and Organizations, copenhagen 2003, June 12–14, s. 2–6.

9 M.in. european commision, innobarometer on cluster’ s role in facilitating innova-
tion in europe. analytical report, eurobarometer 2006; european commission, innovation 
clusters in europe, a statistical analysis and overview of current policy support, DG enterprise 
and industry report 2007.

10 r. Martin, P. sunley, Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?, 
„Journal of economic Geography” 2003, no. 3(1), s. 5–35.

11 iBnGr, wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyj-
nej i technologicznej państwa. rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów 
w Polsce, Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i innowacje, iBnGr, Gdańsk 2009, s. 12.
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2. Zarządzanie rozwojem regionalnym i cele strategiczne polityki 
regionalnej

zarządzanie rozwojem regionalnym jest procesem analogicznym do 
zarządzania przedsiębiorstwem i dokonuje się poprzez realizację czterech 
podstawowych funkcji, takich jak: planowanie, organizowanie, motywowanie 
i kontrolowanie12. skuteczne spełnianie tych funkcji ma na celu identyfikację 
słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju regionu, a następ-
nie maksymalizację silnych stron i możliwości w odniesieniu do wszystkich 
jego dostępnych zasobów: ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyj-
nych. zgodnie z założeniami krajowej strategii rozwoju regionalnego 
2010–2020: regiony, Miasta, Obszary wiejskie13, przyjętej 13 lipca 2010 roku, 
celem strategicznym polityki regionalnej jest długookresowy wzrost i konku-
rencyjność, spójność oraz sprawność, a w szczególności: wspomaganie konku-
rencyjności regionu; budowanie spójności terytorialnej państwa i przeciw-
działanie marginalizacji obszarów problemowych oraz tworzenie warunków 
dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukie-
runkowanych regionalnie14. 

Biorąc pod uwagę założenie o autonomiczności i otwartości regionu na 
warunki zewnętrzne, można wyróżnić dwie zasadnicze orientacje w stymu-
lowaniu rozwoju regionu15:

 – zewnętrzną (egzogeniczną), stymulowanie wzrostu w oparciu o ze-
wnętrzne źródła finansowania, dotacje inwestycyjne, wdrażanie nowo-
czesnych technologii i rozwiązań pochodzących spoza regionu;

 – wewnętrzną (endogeniczną), stymulowanie oddolne regionu i budo-
wanie jego potencjału w oparciu o wykorzystywanie jego zasobów 
wewnętrznych.

12 M kordiasz, zarządzanie lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym, w: zarządzanie roz-
wojem regionalnym i lokalnym, red. e. Bojar, B. Plago, nauka–edukacja, warszawa 2000, s. 101.

13 krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiej-
skie, warszawa 13.07.2010 r., www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/
ksrr_13_07_2010.pdf, (30.07.2012).

14 tamże, s. 5.
15 M. skarzyński, wpływ zarządzania rozwojem regionalnym na system poradnictwa zawodo-

wego w województwie podlaskim, http://www.bfkk.pl/libs/ckfinder/userfiles/files/ (30.07.2012), s. 3.
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w ostatnich latach w procesie zarządzania regionem można zaobserwować sze-
reg przemian zarówno w jego ujęciu praktycznym i teoretycznym, wskazujących 
na przewartościowanie metod, jak też paradygmatu odnoszącego się do stymulo-
wania rozwoju regionu. Model rozwojowy przyjęty w krajowej strategii rozwoju 
regionalnego kieruje wysiłki na rzecz wzmacniania i wykorzystania wewnętrzne-
go, specyficznego dla danych regionów potencjału oraz rozwijania mechanizmów 
wzmacniających rozprzestrzenianie procesów rozwojowych z głównych ośrodków 
wzrostu (głównie dużych ośrodków miejskich) na całe obszary województw. stra-
tegia wprowadza zasadnicze zmiany mające na celu jakościowe przeformułowa-
nie dotychczasowego modelu prowadzenia polityki regionalnej. Pierwszą z nich 
jest „nowy paradygmat polityki regionalnej”, oznaczający m.in.: odejście od trady-
cyjnej redystrybucji środków w kierunku wzmacniania i wykorzystania potencja-
łów regionalnych; przyjęcie wspólnej polityki w odniesieniu do całości terytorium 
i wyznaczenie wspólnych celów dla wszystkich podmiotów publicznych; przyję-
cie wielosektorowego podejścia do działań rozwojowych, skierowanych na integra-
cję i koordynację polityk publicznych, zbieżnych z celami polityki regionalnej16. 
strategia przewiduje, iż wspomaganie rozwoju gospodarczego zostanie oparte na 
specjalizacjach regionalnych i lokalnych. wsparcie obejmie w szczególności kla-
stry i inicjatywy klastrowe o największym potencjale konkurencyjnym w regionie, 
w szczególności działania B+r, internacjonalizację przedsiębiorstw, rozwój kapita-
łu ludzkiego w przedsiębiorstwach, stymulowanie powstawania nowych przedsię-
biorstw. Działania w ramach prowadzonej polityki regionalnej będą skierowane na 
wzma cnianie potencjału konkurencyjnego i przekształcanie skupisk firm w dyna-
miczne klastry charakteryzujące się wysokim poziomem konkurencji i współpracy 
oraz generujące pożądane z punktu widzenia regionu efekty zewnętrzne17.

Proponowana polityka uwzględnia ponadto założenia unijnej strategii europa 
2020, w szczególności postulat komisji europejskiej, koncepcję smart specialisa-
tion, zakładającą specjalizację gospodarczą krajów i regionów w dziedzinach o istot-
nym potencjale innowacyjnym, w których region posiada rzeczywiste kompetencje 
i zasoby, które mogą generować doskonałość i konkurencyjność w skali globalnej18. 

16 krajowa strategia…, s. 8.
17 tamże, s. 110–111.
18 D. Foray, understanding „smart specialisation”, w: The Question of r&D 

specialisation: Perspectives and policy implications, red. D. Pontikakis, D. kyriakou, r. van 
Bavel, Office for Official Publications of the european communities, Luxembourg 2009, s. 22.
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strategia uwzględnia również strategiczne wyzwania dla rozwoju całego 
kraju sformułowane w dokumencie Polska 203019, na które to polityka regio-
nalna również musi odpowiadać, a które obejmują m.in. lepsze wykorzysta-
nie potencjałów najważniejszych obszarów miejskich do kreowania wzrostu 
i zatrudnienia oraz stymulowania rozwoju pozostałych obszarów; zapewnie-
nie spójności wewnętrznej regionu; zwiększenie potencjału do tworzenia, 
dyfuzji i absorpcji innowacji; pełniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich 
i poprawa jakości kapitału ludzkiego, zwiększenie zdolności instytucjonalnej 
do zarządzania rozwojem regionalnym20. Środkiem do osiągnięcia pożąda-
nych rezultatów realizacji strategii powinny być działania skierowane na 
wzmocnienie powiązań gospodarczych, społecznych i przestrzennych (tak 
zwane sieciowanie) oraz samorządności (decentralizacja, silniejsze partner-
stwo i właściwa subsydiarność). Ponadto rola władz regionalnych musi ewolu-
ować z pełnienia funkcji dystrybutora środków unijnych do świadomego 
i aktywnego zarządcy procesów rozwoju regionalnego. Dla zapewniania 
skutecznych warunków do spełniania tej funkcji niezbędne jest stworzenie 
adekwatnego mechanizmu monitorowania i ewaluacji prowadzonych polityk. 

3. Polityka rozwoju oparta na klastrach

w ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania tworze-
niem i rozwojem klastrów wśród organizacji międzynarodowych (ue, OecD), 
władz poszczególnych państw, czy też samych regionów21. efektem tego jest 
powstanie koncepcji tak zwanej polityki opartej na klastrach (cluster-based 
policy), definiowanej jako zespół działań i instrumentów wykorzystywanych 
przez władze różnych szczebli dla podnoszenia poziomu konkurencyjności 
gospodarki poprzez stymulowanie rozwoju istniejących lub tworzenie nowych 
systemów klastrowych, przede wszystkim na szczeblu regionalnym22. stanowi 

19 Polska 2030, www.premier.gov.pl/files/file/Dokumenty/PL_2030_wyzwania_rozwojo-
we.pdf (30.07.2012).

20 krajowa strategia…, s. 24.
21 c.H.M. ketels wspomina o 250 tego rodzaju inicjatywach na świecie, w: tenże, The 

Development of the cluster concept – present experiences and further developments, nrw 
conference on clusters, Duisburg, Germany, 5 Dec 2003, s. 17. 

22 t. Brodzicki, Polityka wspierania…, s. 16.
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to nowy element polityki gospodarczej, która odchodzi od tradycyjnego stero-
wania gospodarką na rzecz pośredniego wpływu na jej rozwój. Duża liczba 
krajów i samorządów regionalnych sformułowała i wdrożyła ten nowy typ 
polityki gospodarczej opartej na rozwoju klastrów, widząc w niej instrument 
do trwałego podniesienia poziomu konkurencyjności lokalnej, regionalnej 
i narodowej gospodarki.

wsparcie rozwoju klastrów jest również ważnym elementem polityki 
unijnej, mającej na celu realizację podstawowego założenia, jakim jest pod-
niesienie konkurencyjności gospodarki ue. za zastosowaniem tej polityki 
przemawia wiele korzyści, które nie odnoszą się wyłącznie do podmiotów 
funkcjonujących w klastrze, lecz obejmują cały region, a nawet kraj. zaan-
gażowanie władz może przybierać postać bezpośredniego lub pośredniego 
oddziaływania, określając tym samym sposób i zakres prowadzonej polity-
ki, i być wynikiem inicjatywy odgórnej – władz samorządowych, lub oddol-
nej – środowisk biznesowych23.

istnieje kilka sposobów klasyfikacji modeli polityki klastrowej, z któ-
rych dwa są najbardziej popularne. uwzględniając swoje specyficzne uwa-
runkowania, poszczególne kraje dokonują najbardziej optymalnego dla sie-
bie modelu polityki. Pierwszy z proponowanych modeli został przedstawiony  
w raporcie dla holenderskiego Ministerstwa Gospodarki i wyróżnia cztery 
rodzaje polityki opartej na klastrach24:

 – politykę kreowania przewagi konkurencyjnej w zakresie kluczowych 
sektorów gospodarki,

 – politykę podnoszenia konkurencyjności sektora MŚP,
 – politykę rozwoju regionalnego, której celem jest stymulowanie po-

szczególnych regionów, zwiększanie ich konkurencyjności i atrakcyj-
ności,

 – politykę intensyfikacji współpracy przemysłu ze sferą badań i stymu-
lowania innowacji.

Drugi sposób klasyfikacji modeli polityki klastrowej, z punktu widzenia 
jej kierunku i złożoności interakcji w systemie innowacyjnym, przedstawio-

23 k. Przybylska, Polityka rozwoju klastrów, zeszyty naukowe nr 6 wyższej szkoły 
ekonomicznej w Bochni, 2007, s. 84.

24 tamże, s. 84.
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ny został w raporcie komisji europejskiej – Trend chart report 25. raport ten 
wyróżnia trzy rodzaje polityki rozwoju opartej na klastrach, a mianowicie:

 – politykę skierowaną na wzmacnianie interakcji pomiędzy podmiota-
mi potrójnej helisy,

 – politykę skoncentrowaną na zależnościach pomiędzy przedsiębior-
stwami oraz przedsiębiorstwami a instytucjami B+r,

 – politykę nastawioną na stymulowanie wszystkich typów interakcji po-
między przedsiębiorstwami zarówno wewnątrz klastra, jak i w jego 
otoczeniu.

wybór modelu polityki opartej na klastrach w znacznym stopniu wpływa 
na podział ról pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Jednakże 
zebrane doświadczenia wskazują, iż sektor prywatny zdecydowanie powinien 
odgrywać funkcje lidera sterującego funkcjonowaniem klastra. rola władz 
publicznych jako inicjatora działań we wstępnym etapie jego powstawania 
z czasem powinna słabnąć, ustępując miejsca sektorowi prywatnemu. 
Działania władz mają z kolei zasadnicze znaczenie przy dostarczaniu dóbr 
publicznych i w niwelowaniu skutków niedoskonałości mechanizmu rynko-
wego. M.e. Porter wskazuje cztery podstawowe obszary tak zwanego diamen-
tu przewagi konkurencyjnej26, w których zalecane jest działanie władz 
publicznych skierowane na podniesienie konkurencyjności klastra: obszar 
kształtowania czynników produkcji, obszar sektorów pokrewnych i wspoma-
gających, obszar warunków popytu, obszar strategii i rywalizacji przedsię-
biorstw. w zakresie kształtowania pierwszego z tych czynników działania 
władz powinny zostać skierowane na rozwój ogólnej i wyspecjalizowanej 
infrastruktury, organizowanie programów szkoleniowych, wspieranie prac 
B+r w dziedzinach związanych z obszarem funkcjonowania klastra w jednost-
kach naukowych. w obszarze sektorów pokrewnych i wspomagających rola 
władz publicznych powinna obejmować organizowanie i współfinansowaniu 
spotkań uczestników klastra, tworzenie instytucji proinnowacyjnych. 
w obszarze warunków popytu zaleca się, aby władza publiczna wywierała 
nacisk na tworzenie skutecznych przepisów stymulujących innowacyjność 
firm, a ponadto poprzez zamówienia publiczne stawała się istotnym nabywcą 

25 european Trend chart on innovation, Thematic report-cluster Policies, european 
commission 2003, s. 33.

26 c.H.M. ketels, The Development… , s. 7.
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produktów klastra. w obszarze strategii i rywalizacji przedsiębiorstw działa-
nia władzy publicznej powinny zmierzać do eliminacji barier konkurencji 
w środowisku lokalnym oraz eksponowania zdolności eksportowych poszcze-
gólnych klastrów27.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, należy stwierdzić, że rola władz 
publicznych powinna przejawiać się w stymulowaniu przepływu  
informacji pomiędzy aktorami klastra, poprzez gromadzenie informacji 
o potrzebach biznesu i podmiotów sektora nauki oraz działalność promocyj-
ną i uświadamiającą znaczenie innowacji i postępu technologicznego. 
kolejnym obszarem zainteresowań władz publicznych powinna być działal-
ność edukacyjna, skupiająca się na lepszym dostosowaniu kierunków kształ-
cenia do potrzeb gospodarki. w zakresie inwestycji zagranicznych zdaniem 
władz powinno być przyciąganie inwestorów, mających znaczenie dla maksy-
malizacji lokalnego potencjału naukowo-gospodarczego klastra. władze 
publiczne mogą również wspierać potencjał rozwojowy i zdolności eksporto-
we klastra, poprzez wsparcie organizacyjne lub finansowe promocji lokal-
nych firm na rynkach zagranicznych oraz kreowanie pozycji regionu jako 
producenta wysokiej jakości produktów, zwiększając tym samym popyt na 
produkty regionalne i atrakcyjność regionu dla nowych inwestorów. rola 
władz publicznych powinna być także znacząca w tworzeniu dogodnych 
warunków rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności chodzi o: przygotowa-
nie terenów dla rozwoju przedsiębiorstw, rozbudowę infrastruktury komuni-
kacyjnej i teleinformatycznej, usprawnienie procedur administracyjnych oraz 
zmniejszenie barier biurokratycznych. wsparcie publiczne może przybrać 
również formę pomocy finansowej, poprzez zwolnienia podatkowe lub bezpo-
średnie wsparcie finansowe podejmowanych działań28.

w Polsce polityka rozwoju oparta na klastrach nie została dotychczas 
formalnie określona. Działania skierowane na wsparcie struktur klastrowych 
i klastrów stanowią obecnie element polityki innowacyjnej, zawartej między 
innymi w dokumencie „kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na 
lata 2007–2013” , zaś same klastry postrzegane są jako narzędzie kreowania 
innowacyjności i przedsiębiorczości. Brak samodzielnej polityki oznacza, że 
na poziomie krajowym możemy mówić jedynie o instrumentach polityki 

27 t. Brodzicki, s. szultka, P. tamowicz, Polityka wspierania.., s. 26.
28 tamże, s. 24.
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klastrowej, ukierunkowanych na stymulowanie rozwoju klastrów, obejmują-
cych między innymi działanie 5.1. Programu Operacyjnego innowacyjna 
Gospodarka „wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregio-
nalnym”, działanie 1.4. „Promocja i współpraca” (wsparcie tworzenia i rozwoju 
klastrów) Programu Operacyjnego rozwój Polski wschodniej oraz działania 
podejmowane przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości (PArP) 
(m.in. badania i analizy, szkolenia, doradztwo, promocja, intensyfikacja 
współpracy międzynarodowej). Ponadto możemy również wskazać pośrednie 
instrumenty wsparcia odwołujące się do istotnych elementów rozwoju 
klastrów, na przykład budowanie partnerstw, współpraca badawcza między 
gospodarką a jednostkami badawczymi29.

na poziomie regionalnym polityka klastrowa również nie została wyraź-
nie wyodrębniona. wyjątek w tym względnie stanowi „regionalny program 
wspierania klastrów na lata 2009-2015”30, przyjęty przez województwo 
pomorskie, stanowiący pierwszy tego typu program w Polsce. zgodnie z zało-
żeniami programu wsparcie obejmuje klastry kluczowe, subregionalne/lokalne 
i embrionalne/sieci technologiczne. klastry kluczowe, cechujące się istotnym 
udziałem w gospodarce regionu, wysoką dynamiką lub potencjałem wzrostu 
i międzynarodową konkurencyjnością, wybrane w drodze konkursu mają 
możliwość uzyskiwania dodatkowych punktów w ramach procedur konkur-
sowych na poziomie regionalnym. Ponadto strategie rozwoju regionalnego, 
regionalne strategie innowacji i/lub regionalne programy operacyjne trzech 
województw (podlaskiego, podkarpackiego, opolskiego) definiują prioryteto-
we branże lub klastry, alokując na ich wsparcie środki w ramach funduszy 
strukturalnych31. 

Analiza oferowanego wsparcia w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych wskazuje na różnorodność podejść poszczególnych regionów do wspar-

29 M. Dzierżanowski, raport otwarcia nt. polityki klastrowej opracowany na potrzeby 
prac grupy roboczej ds. polityki klastrowej w ramach przedsięwzięcia Polskiej agencji rozwoju 
Przedsiębiorczości „Polskie klastry i polityka klastrowa”, http://www.pi.gov.pl/PArPFiles/
file/klastry/tresci_stale/raport_otwarcia_nt__polskiej_polityki_klastrowej.pdf (23.08.2012),  
s. 17–18.

30 regionalny Program wspierania klastrów dla województwa Pomorskiego na lata 
2009–2015, załącznik nr 1 do uchwały nr 742/223/09 zarządu województwa Pomorskiego 
z dnia 18 czerwca 2009 roku, Gdańsk, czerwiec 2009.

31 M. Dzierżanowski, raport otwarcia…, s. 22
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cia klastrów. w przypadku czterech regionów (świętokrzyskie, wielkopolskie, 
mazowieckie, warmińsko-mazurskie) środki skierowane na wsparcie klastrów 
z funduszy strukturalnych zostały bezpośrednio wyodrębnione poprzez stwo-
rzenie osobnych działań. z kolei w jedenastu innych województwach (podkar-
packim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, łódzkim, dolnośląskim, śląskim, 
opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim) działania wspierające 
klastry zostały włączone w działania wspierające przedsiębiorczość, badania, 
rozwój instytucji otoczenia biznesu lub budowę współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. w przypadku województwa 
zachodniopomorskiego możemy mówić o braku bezpośrednich możliwości 
wspierania inicjatyw klastrowych i klastrów32. 

Obecnie w Polsce trwają prace nad przygotowaniem dziewięciu strategii 
stanowiących podstawę nowego układu strategicznego zarządzania polityką 
rozwoju kraju, wśród których koncepcja polityki rozwoju gospodarczego 
opartego na klastrach ma stanowić istotny element. zakończone zostały prace 
grupy roboczej ds. polityki klastrowej, powołanej przez PArP, skierowane na 
sformułowanie rekomendacji na temat kształtu polityki klastrowej. Jednym 
z postulatów przejawiających się w tych pracach jest zapewnienie wsparcia 
klastrów charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju w ramach 
wydzielonej linii finansowania. elementem umożliwiającym dokonanie selek-
cji najbardziej konkurencyjnych klastrów w skali krajowej i międzynarodo-
wej oraz skoncentrowanie wsparcia publicznego, w szczególności pochodzą-
cego z funduszy strukturalnych na wsparciu klastrów kluczowych, będzie 
system akredytacji określony odrębnie dla poziomu kraju i regionu33. O zasad-
ności wprowadzenia takiego podejścia z pewnością zadecydują dalsze kroki 
związane z ustaleniem szczegółowych kryteriów wyboru klastrów kluczo-
wych, w szczególności na poziomie regionów, oraz działania systemowe skie-
rowane na gromadzenie danych niezbędnych do procesu oceny klastrów 
i inicjatyw.

32 tamże, s. 21.
33 szerzej w: kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. rekomendacje 

grupy roboczej ds. polityki klastrowej, red. M. Dzierżanowski, warszawa 2012.
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4. Ewaluacja polityk klastrowych

ewaluacja to systematyczne badanie, prowadzone z wykorzystaniem zróż-
nicowanych metod badawczych, obejmujące proces gromadzenia danych, 
analizę, ocenę zbierania oraz informowanie o wynikach. celem ewaluacji jest 
określenie jakości i wartości procesu oraz efektów wdrażania interwencji 
publicznych w odniesieniu do uprzednio określonych kryteriów34. Dla celów 
niniejszego artykułu przez pojęcie ewaluacji polityki klastrowej rozumiane 
będą ewaluacje efektów interwencji programów bezpośrednio wspierających 
powstawanie i rozwój klastrów oraz inicjatyw klastrowych, podejmowane 
z wykorzystaniem publicznych środków finansowych35.

Diamond i spence, rozważając zagadnienie ewaluacji polityki regio-
nalnej w zależności od zastosowanego podejścia do badań ewaluacyjnych, 
wyróżniają pojęcia: efektów (rezultatów); skuteczności (porównanie rezul-
tatów z celami), efektywności (kosztowej) oraz działań jednocześnie efek-
tywnych i skutecznych (efficacy), które stanowią formę porozumienia pomię-
dzy sprzecznymi celami lub naciskami politycznymi i administracyjnymi36. 
w każdym z wymienionych przypadków ewaluacji poddawane jest inne za-
gadnienie.

w zależności od etapu procesu decyzyjnego, na którym podejmowana 
jest ewaluacja, możemy wyróżnić trzy jej rodzaje37:

 – ewaluacja ex ante – przeprowadzona przed wdrażaniem programu, 
jej zadaniem jest racjonalizacja planów podejmowanych interwencji 
w fazie ich projektowania;

 – ewaluacja mid-term – przeprowadzana w trakcie wdrażania interwen-
cji (mniej więcej w połowie realizacji programu), obejmuje weryfikację 
osiągniętych na tym etapie efektów i ocenę dotychczasowej realizacji 
programu w celu usprawnienia dalszego wdrażania programu;

34 k. Olejniczak, M. kozak, B. Ledzion, ewaluacja interwencji publicznych – podręcznik 
akademicki, wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, warszawa 2008, s. 22.

35 metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, red. 
M. stawicki, w. Pander, Prace naukowe – szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego, nr 47, 
s. 87–88.

36 J. Bachtler, Quot erat demonstrandum? ewaluacja polityki regionalnej, „studia 
regionalne i Lokalne” 2001, nr 4 (7), s. 44.

37 metody ewaluacji…., s. 97–98.
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 – ewaluacja ex post – przeprowadzana po zakończeniu realizacji pro-
gramu, jej zadaniem jest ocena rzeczywistych efektów zakończonych 
interwencji oraz wspieranie decydentów w podejmowaniu decyzji na 
temat kolejnych działań.

z kolei w zależności od celu podejmowanej ewaluacji polityk publicznych 
możemy wyróżnić następujące typy ewaluacji38:

 – pomiar efektywności poniesionych nakładów – weryfikacja zasadno-
ści i prawidłowości wykorzystania środków publicznych;

 – pomiar skuteczności w osiąganiu celów – ocena stopnia osiągnięcia 
zakładanych celów polityki w odniesieniu do przyjętych uprzednio 
założeń;

 – ocena procesu, wprowadzanie ulepszeń i zmian – weryfikacja sposo-
bu wdrażania i wykonania polityki, a także pomiar efektywności me-
tod działania w celu doskonalenia procesu;

 – generowanie wiedzy – ocena skuteczności ewaluowanych programów 
pozwala sformułować rekomendacje na temat przyszłych działań;

 – wzmocnienie instytucjonalne systemu – stymulowanie rozwoju kla-
stra poprzez rozwój sieci, gron i regionów przy zastosowaniu podej-
ścia: od dołu do góry. Gromadzone w trakcie ewaluacji dane umożli-
wiają realizację podejścia partycypacyjnego i dostosowanie podejmo-
wanych działań do potrzeby beneficjentów.

J. Bachtler, wskazując przesłanki podejmowania ewaluacji polityk pu-
blicznych, wymienia dodatkowo następujące przyczyny39: 

 – zachowanie transparentności wydatków publicznych, kluczowe 
z punktu widzenia rozliczeń ponoszonych wydatków, ich kontroli, jak 
też dostarczania argumentów na rzecz alokacji środków publicznych;

 – weryfikacja założeń polityki, obowiązujących paradygmatów, zało-
żeń teoretycznych. Prowadzenie badań ewaluacyjnych pomaga w do-
stosowaniu teorii i praktyki rozwoju regionalnego do zmieniających 
się warunków gospodarczych i politycznych.

zagadnienie ewaluacji w obszarze tematyki klastrów nie zostało dotych-
czas wystarczająco rozwinięte w literaturze przedmiotu. Dokonany przegląd 

38 c. Aragón, M.J. Aranguren, c. iturrioz, ewaluacja polityk klastrowych kraju Basków, 
PArP, warszawa 2011, s. 23–24.

39 J. Bachtler, Quot erat…, s. 44–48.
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wskazuje nieliczne publikacje naukowe podejmujące tę problematykę, wśród 
których dominują raporty z badań zleconych przez instytucje rządowe, komisję 
europejską, OecD itp. Ponadto istniejące opracowania odnoszące się do tema-
tyki ewaluacyjnej wprowadzają swoisty zamęt pojęciowy, utożsamiając ewalu-
ację klastrów z ewaluacją programów klastrowych, polityk klastrowych, inicja-
tyw klastrowych, organizacji klastrowych, jak też programów i polityk jedynie 
pośrednio zorientowanych na wsparcie inicjatyw klastrowych. za działania 
ewaluacyjne często mylnie uznaje się również mapowanie klastrów tzw. 
mapping exercises, skierowane na identyfikację potencjału do powstania i/lub 
rozwoju klastra, najczęściej w ujęciu regionalnym40.

ewaluacja polityk klastrowych rodzi szereg trudności wynikających 
z charakteru podejmowanych interwencji publicznych, jak też specyfiki dzia-
łania struktur klastrowych. zasadnicze problemy wynikają między innymi 
z następujących kwestii41:

1. Brak jednolitej, powszechnie uznanej metodologii badania wyżej 
wymienionych obszarów, opartej na jednoznacznym i ogólnie przyjętym  
podejściu do problemu oraz wspólnych założeniach. wypracowanie porozu-
mienia w tej kwestii zapewniłoby międzyregionalną porównywalność prze-
prowadzanych ewaluacji. 

2. zróżnicowanie czynników determinujących sukces klastra, inicjaty-
wy klastrowej i miękkiego charakteru części tych czynników (jednym z pod-
stawowych zasobów i elementem napędowym klastrów jest transfer wiedzy  
niekodyfikowanej, dokonujący się między zaangażowanymi aktorami). skutecz-
ne funkcjonowanie tego typu zasobów niematerialnych jest trudne do oszacowa-
nia, a ponadto zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników, często deter-
minowanych przez szereg różnych procesów, np. stopień otwartości danej spo-
łeczności, jej duch przedsiębiorczości lub skłonność do podejmowania ryzyka.

3. Problemy z doborem odpowiednich wskaźników pozwalających na 
skuteczny pomiar efektów interwencji. Obecnie zdecydowana większość sto-
sowanych przy ewaluacji wskaźników dotyczy wyłącznie ekonomicznych 
efektów klastra, często z wykorzystaniem danych wtórnych, nie dostarcza-
jąc informacji o mechanizmach leżących u podstaw sukcesu/porażki kla-
stra czy podejmowanej interwencji. Prawidłowy pomiar efektów interwencji 

40 metody ewaluacji…, s. 87.
41 Por. tamże, s. 98–102. c. Aragón, M.J. Aranguren, c. iturrioz, ewaluacja polityk…, s. 24.
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wymaga zastosowania szerokiego zestawu wskaźników, obejmującego rów-
nież wskaźniki miękkie (soft indicators), pozwalającego na pomiar specyficz-
nych aspektów działalności klastra, jak na przykład rozwój sieci czy kapitału 
ludzkiego, które dotychczas nie zostały odpowiednio określone lub mierzone 
w sposób właściwy i regularny. 

4. trudności w zebraniu danych odnoszących się do poszczególnych 
wskaźników, dotyczy to między innymi ewaluacji inicjatyw powstałych na 
poziomie tak zwanych nuts 3 – podregionów, powiatów, dostępność tych 
danych jest znacząco ograniczona.

5. Braki istniejące w metodyce badania samego zjawiska klastra. Ta-
kiego stanu rzeczy należy upatrywać w nadal niepełnej wiedzy o złożonej, 
społeczno-ekonomicznej naturze zjawiska klastra oraz o tych mechanizmach 
jego rozwoju, które explicite objaśniałyby przebieg rozwoju klastra będący 
wynikiem kombinacji czynników ekonomicznych i społecznych.

6. złożoność struktury instytucjonalnej inicjatywy klastrowej (wie-
lość podmiotów o różnych celach, zadaniach i profilach działalności – to jest 
przemysł prywatny, organy publiczne, uniwersytety i organizacje publiczne  
i publiczno-prywatne, organizacje klastrowe) oraz relacji i powiązań pomię-
dzy poszczególnymi podmiotami klastra – od relacji pionowych w strukturze 
łańcucha wartości (na przykład dostawca – odbiorca) do relacji poziomych (na 
przykład współrealizator projektu). 

7. różnice w poziomie rozwoju, osiągniętej fazie cyklu życia poszcze-
gólnych inicjatyw klastrowych oraz klastrów.

8. trudności w oddzieleniu wpływu wywieranego na klastry przez po-
wszechne efekty rynkowe od skutków określonych działań podejmowanych 
w ramach programów wsparcia klastrów czy inicjatyw klastrowych; trud-
ności w doborze grupy kontrolnej. Problem pomiaru efektów interwencji, 
uchwycenia specyficznych związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy 
na przykład interwencją programu klastrowego, interwencją organów pu-
blicznych, działaniami podejmowanymi przez inicjatywę a obserwowalnymi 
efektami. wynika to w szczególności z faktu występowania wielości czyn-
ników, które mogą wpływać na dany efekt oraz trudności w uchwycenia ich 
wzajemnych powiązań, jak też złożoności samych interwencji.

9. Brak precyzyjnego określenia sukcesu inicjatywy klastrowej i polity-
ki klastrowej. 
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10. niska użyteczność prowadzonych ewaluacji dla poszczególnych inte-
resariuszy klastra. Obecnie większość analiz nie znajduje bezpośredniej apli-
kacji w formie rekomendacji dotyczących usprawnień dla koordynatora 
klastra, władz publicznych, pozwala ponadto decydentom na dokonanie 
porównań pomiędzy efektami działania poszczególnych inicjatyw, umożli-
wiając wyłonienie tak zwanych excellent clusters (doskonałych) czy też doko-
nanie oceny finansowej zasadności interwencji. 

11. trudności w określeniu pośredniego wpływu interwencji na podmio-
ty klastra wynikające z braku odpowiedniej metodologii, jak też dostępności 
danych. 

w ostatnich latach podjęto szereg inicjatyw zorientowanych na dosko-
nalenie metodologii prowadzenia badań klastrów, wypracowanie wspólnych 
sposobów postępowania i podejść do ich badania, często wykraczających 
poza badania stricte ewaluacyjne. za takie inicjatywy można z pewnością 
uznać działania europejskiego Obserwatorium klastrów, dostarczającego 

decydentom, koordynatorom i aktorom klastrów informacji na temat  
europejskich klastrów i polityk klastrowych, ogólnoświatowe badanie inicja-
tyw klastrowych (Global cluster initiative survey) przeprowadzone w 2003 
roku oraz projekt MeriPA (Methodology for european regional innovation 
Policy Assessment), którego celem jest stworzenie metodologii i narzędzi  
szacowania wpływu i przeprowadzania benchmarkingu. istotną rolę przy 
ewaluacji programów klastrowych odgrywa również OecD, o czym świad-
czy między innymi publikacja Boosting innovation – the cluster approach, 
zawierająca część poświęconą zagadnieniom ewaluacji klastrów oraz roli  
polityk klastrowych42. Pomimo tych działań wymienione powyżej trudności 
w przeprowadzaniu ewaluacji w opiniach części autorów podważają zasad-
ność i rzetelność prowadzonych badań43.

w Polsce dotychczasowe doświadczenia związane z ewaluacją polityk 
klastrowych są stosunkowo niewielkie, wynika to głównie z braku wyraźnej 
polityki państwa i regionów w tym zakresie. Jako nieliczny przykład można 
wymienić ewaluację ex ante regionalnego Programu wspierania klastrów 
dla województwa Pomorskiego na lata 2009–2015, przygotowaną przez eks-
pertów cAse-Doradcy na zlecenie urzędu Marszałkowskiego wojewódz-

42 tamże, s. 103–104.
43 J. Bachtler, Quot erat…, s. 45.



360 Dominika walec

twa Pomorskiego. Ocena dokumentu przeprowadzona przez doradców i sfor-
mułowane rekomendacje miały służyć do ulepszenia programu, a w konse-
kwencji do poprawy skuteczności jego realizacji44. za przykład badań ewalu-
acyjnych można również uznać raport ocena funkcjonowania klastrów wo-
jewództwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji rPo wł. 
Przeprowadzona analiza objęła inwentaryzację działalności klastrów w wo-
jewództwie oraz ich wpływ na rozwój konkurencyjności i innowacyjności re-
gionu w celu opracowania założeń polityki klastrowej w regionie oraz zwięk-
szenia trafności i skuteczności interwencji w ramach działania 3.4. „rozwój 
otoczenia biznesu” rPO wŁ45.

znacząca intensyfikacja działań ewaluacyjnych typu ex post powinna na-
stąpić po roku 2015, kończącym obecny okres programowania. wymaga to 
podjęcia szeregu działań przygotowawczych ze strony władz regionu. Po-
mysłem do rozważania jest włączenie działań ewaluacyjnych do zakresu ba-
dań realizowanych przez obserwatoria gospodarcze46, powstające w części 
województw w naszym kraju. Biorąc pod uwagę powszechnie występujące  
deficyty, w tym instytucjonalne w zakresie badań i oceny jakości interwen-
cji i polityk publicznych, wykorzystanie tych tworzących się instrumentów 
byłoby niezwykle pożądane. włączenie w działalność obserwatoriów zadań 
związanych z monitoringiem i ewaluacją stanowiłoby ponadto uzupełnienie  
rekomendacji sformułowanych przez grupę roboczą do spraw polityki klastro-
wej PArP o zalecenia dotyczące sposobów gromadzenia danych niezbędnych 
z punktu widzenia wyboru klastrów kluczowych w regionach. Braki w tym 
zakresie mogą podważyć koncepcję wparcia klastrów kluczowych i zwiększać  
ryzyko nadużyć.

Organizacja sieci obserwatoriów w regionach mogłaby ponadto sprzyjać 
pewnej koordynacji istotnej w uzgadnianiu kryteriów wyboru klastrów klu-
czowych na poziomie regionalnym.

44 http://www.case-doradcy.com.pl/zrealizowane-projekty/klastry-w-wojewodztwie-po-
morskim (23.08.2012)

45 Policy & Action Group uniconsult sp. z o.o., ocena funkcjonowania klastrów woje-
wództwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji rPo wł. raport końcowy, 
urząd Marszałkowski województwa Łódzkiego, Łódź, listopad 2009.

46 J. woźniak, obserwatoria Polityki rozwoju jako element systemu strategicznego za-
rządzania regionem, www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/ekspertyzy/
Documents/Obserwatoria_polityki_rozwoju_9.pdf (30.07.2012).
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Wnioski

Artykuł stanowił próbę podjęcia tematyki znaczenia ewaluacji polityk 
klastrowych i samych klastrów dla skuteczności zarządzania regionem. 
kompleksowość i wielopłaszczyznowość zagadnienia klastrów i towarzyszą-
cej im polityki wsparcia stanowi o złożoności problemu skonstruowania 
adekwatnej metodologii badania rozwoju klastrów i ewaluowania skuteczno-
ści działań skierowanych na ich wsparcie. Potrzeba opracowania tego typu 
narzędzi badawczych i mechanizmów wynika z silnego oddziaływania 
klastrów na poziom rozwoju danego regionu, jak też ze znaczącego udziału 
działań skierowanych na wsparcie klastrów i inicjatyw klastrowych oferowa-
nych w ramach funduszy unijnych. Przeznaczanie znaczących środków na 
rzecz wsparcia tych inicjatyw wymusza monitorowanie postępów i ocenę ich 
efektów, będącą elementem właściwego zarządzania tymi funduszami. tego 
typu mechanizm ewaluacyjny – jak też szerzej: narzędzie do stałego monito-
rowania rozwoju klastrów w regionie – mógłby istotnie wspierać decydentów 
w podejmowanych przez nich decyzjach, a także znacząco usprawnić proces  
zarządzania regionem. 

Przełomowym okresem dla zastosowania ewaluacji klastrów w Polsce 
powinien być rok 2015, stanowiący moment ewaluacji ex post programów 
operacyjnych, w ramach których wsparcie inicjatyw klastrowych było finan-
sowane, oznacza to konieczność intensyfikacji działań skierowanych na opra-
cowanie mechanizmów przeprowadzania tego typu badań. Jednym z możli-
wych wariantów postępowania jest włączenie działań ewaluacyjnych do 
zakresu badań obserwatoriów gospodarczych. Badania podejmowane przez 
obserwatoria mogłyby zostać ponadto skierowane na monitoring klastrów 
i inicjatyw klastrowych w celu zachowania przejrzystości wyboru klastrów 
kluczowych w regionach czy identyfikacji zalążków klastra w kolejnym 
okresie programowania.
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tHE IMPORtANCE OF CLuStER POLICY EVALuAtION  
FOR tHE EFFECtIVE StRAtEgIC MANAgEMENt OF tHE REgION

Summary

Growth of popularity of clusters and cluster initiatives as tools for shaping 
the competitiveness of enterprises, innovation and development of the region 
and economic policy instruments, as well as a significant dimension of public 
intervention aimed at supporting them, places the reliability of the cluster policy 
evaluation in a centre of key areas of researchers and the public authorities interest. 
the effective evaluation of cluster policies is crucial for the strategic management of 
the region, in particular for designing of the ex-ante cluster policy and probability of 
its effectiveness. the results of the evaluation, allow not only to gain the knowledge 
required to facilitate operations in the future but also provide the legitimacy of 
investing in the development of cluster initiatives and cluster organizations from 
both public and private funds. the appropriate methodology of evaluation may also 
create opportunities for identifying initiatives with the greatest potential to develop 
in the region – the excellent clusters, in reference to the recent recommendations 
for cluster policy in Poland. the paper aims to present the main assumptions of 
the cluster based policy and examine the role of the reliability and accuracy of the 
conducted policy evaluations for decision-making process and the effective strategic 
management of the region.

Translated by Dominika walec
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StRAtEgIA ROZWOJu gOSPODARkI MORSkIEJ 
WOJEWÓDZtWA ZACHODNIOPOMORSkIEgO  

W ASPEkCIE WSPÓłPRACY kLAStROWEJ

słowa kluczowe: gospodarka morska, porty morskie, klastry.

Wprowadzenie

województwo zachodniopomorskie z racji swojej lokalizacji i wynikają-
cych z niej uwarunkowań gospodarczych jest jednym z dwóch regionów Polski 
czerpiących największe korzyści z dostępu do morza. Przekłada się to na 
rozwój przedsiębiorstw i instytucji zaliczanych do tak zwanych obszarów 
gospodarki morskiej. Podmioty te, zajmujące się produkcją i usługami zwią-
zanymi z portami, transportem morskim i rybołówstwem, w większości prze-
żywają od końca pierwszej dekady XXi wieku głęboki kryzys gospodarczy. 
wynika to w dużej mierze z recesji na rynkach światowych, spadku produk-
cji i handlu międzynarodowego przekładających się na niekorzystne zmiany 
na rynku żeglugowym. nowe strategie gospodarcze i logistyczne skutkują 
przeniesieniem produkcji stoczniowej do krajów azjatyckich, eksploatacją 
coraz większych statków oceanicznych i marginalizacją małych i przestarza-
łych technologicznie portów morskich. nadmierna eksploatacja łowisk euro-
pejskich i dostęp do taniej ryb azjatyckich są najważniejszymi przyczynami 
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ograniczeń w rozwoju rybołówstwa morskiego i przemysłu przetwórczego. 
Jednym z nielicznych obszarów gospodarki morskiej, który stopniowo rozwija 
się, pomimo światowej recesji gospodarczej, jest turystyka morska. Popyt na 
usługi turystyczne jest w większym stopniu uzależniony od kondycji gospo-
darki krajowej i regionalnej.

Podsumowując krótką charakterystykę stanu gospodarki morskiej, można 
stwierdzić, że poprzez swoje silne powiązania międzynarodowe w dużo więk-
szym stopniu odczuła ona złą koniunkturę na świecie i odstaje dziś w rozwoju 
w porównaniu z innymi działami gospodarki Polski. Mniejszy popyt na 
produkcję i usługi spowodował złą kondycję przedsiębiorstw, które cierpią na 
brak kapitału i opóźnienie technologiczne. Dobra sytuacja nielicznych przed-
siębiorstw z branży morskiej, do których należą Polska Żegluga Morska, 
terminal Promowy w Świnoujściu oraz importerzy ryb, nie jest stabilna i ich 
rozwój w krótkiej perspektywie czasowej może być spowolniony lub nawet 
zatrzymany.

Jednym z podstawowych zadań stojących przed rządem i samorządem  
lokalnym jest stworzenie ram prawnych i organizacyjnych dla rozwoju przed-
siębiorstw gospodarki morskiej. kierunki strategiczne w tym względzie dla 
województwa zachodniopomorskiego zostały wyznaczone w dokumencie 
o randze programu wojewódzkiego pod nazwą „strategia rozwoju gospodar-
ki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015”1, który 
został zaktualizowany pod koniec 2010 roku. Aktualizacja wiązała się z dosto-
sowaniem do nowych kierunków polityki morskiej i transportowej unii 
europejskiej i Polski, a także kierunków rozwoju województwa zachodniopo-
morskiego. Dokument ten jest jedynym kompleksowym i aktualnym opraco-
waniem pokazującym realne możliwości wykorzystania potencjału gospodar-
ki morskiej dla regionu. Biorąc pod uwagę wytyczone cele strategiczne, 
wyznaczono szereg działań, które będą realizowane przez podmioty gospo-
darki morskiej i instytucje samorządowe. istotne wydaje się pytanie, czy te 

1 strategia rozwoju – „długookresowy (...) plan działania, określający strategiczne cele 
rozwoju oraz przyjmujący takie kierunki i priorytety działania (cele operacyjne i zadania re-
alizacyjne), a także alokację środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji przyję-
tych celów i zadań” – M. ziółkowski, Proces formułowania strategii rozwoju gminy, instytut 
Przedsiębiorczości i samorządności, warszawa 2000. strategia rozwoju gospodarki morskiej 
w województwie zachodniopomorskim do roku 2015, aktualizacja programu wojewódzkiego, 
uMwz, szczecin 2010.
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działania strategiczne są możliwe do realizacji i jakie będą ich skutki? czy 
realizacja wytyczonych zadań pozwoli na zmianę niekorzystnych tendencji 
i przełamanie regresu gospodarki morskiej?

celem artykułu jest charakterystyka celów o zasięgu strategicznym, które 
przyczynią się do poprawy kondycji gospodarczej przedsiębiorstw gospodar-
ki morskiej działających w województwie zachodniopomorskich. szczególna 
uwaga dotyczyć będzie możliwości wykorzystania synergii działań na rzecz 
realizacji wspomnianych celów strategicznych poprzez regionalną współpra-
cę klastrową2. 

1. kluczowe obszary gospodarki morskiej województwa zachodnio-
pomorskiego

współczesne pojęcie gospodarki morskiej jest bardzo szerokie i nie 
można go utożsamiać jedynie z transportem morskim, rybołówstwem, stocz-
niami i portami. w niebieskiej księdze – zintegrowana polityka morska3 
z 2007 roku komisja europejska zaprezentowała nowatorskie, zintegrowane, 
interdyscyplinarne i komplementarne podejście do polityki morskiej unii 
europejskiej, które powinno przełożyć się na wytyczenie szerszych granic 
obszarów gospodarki morskiej, których ta polityka dotyczy. zintegrowana 
polityka morska obejmuje między innymi takie obszary działalności, jak: 
badania, bezpieczeństwo, biotechnologia, dziedzictwo narodowe, edukacja, 
ekologia, energia, informatyka, klastry, medycyna, morskie planowanie prze-
strzenne, nauka, obronność, oceanologia, oceanografia, prawo, sport, teleko-
munikacja, turystyka, zasoby surowcowe, zasoby siły roboczej, zarządzanie 
przestrzenne morze – ląd, zlewiska. Można zatem poszerzyć obszary gospo-
darki morskiej, dodając do tradycyjnych sektorów (transport morski, trans-
port wodny śródlądowy, porty morskie, przemysł okrętowy, eksploatacja 
morskich zasobów naturalnych, rybołówstwo morskie, rybactwo i przetwór-
stwo ryb, administracja morska i śródlądowa) sektory komplementarne, 

2 współpraca klastrowa – elastyczna forma współpracy horyzontalnej między podmio-
tami zrzeszonymi w klastrze: przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami publicznymi 
– kierunki rozwoju klastrów w Polsce – koncepcja klastra, Ministerstwo Gospodarki, www.
mg.gov.pl (18.07.2012).

3 niebieska księga – zintegrowana polityka morska, cOM (2007) 575.
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pokazujące współczesne oblicze gospodarki morskiej. Do tych ostatnich 
możemy zaliczyć:

 – badania naukowe i edukację na potrzeby gospodarki morskiej,
 – dziedzictwo morskie i świadomość morską społeczeństwa,
 – turystykę morską i śródlądową.

wymienione trzy sektory gospodarki morskiej mają charakter mniej 
znanych, lecz dynamicznie rozwijających się obszarów działalności gospodar-
czej. Badania naukowe i szkolnictwo, rozumiane jako działalność naukowa 
i edukacyjna wykonywana w ścisłej współpracy z przemysłem morskim, obej-
mują takie zagadnienia jak: klimatologia, oceanologia, oddziaływanie na 
środowisko morskie, zarządzanie środowiskiem morskim, planowanie prze-
strzenne obszarów morskich, ekonomika gospodarki morskiej, biotechnolo-
gia, technologie morskie, oceanografia, odnawialne źródła energii, bionika4. 
Działania na rzecz dziedzictwa morskiego i zwiększające społeczną świado-
mość morską obejmują: wpieranie muzealnictwa morskiego, kształtowanie 
prawodawstwa chroniącego zabytki morskie i kultywowanie tradycji morskiej 
z użyciem współczesnych środków i narzędzi organizacyjnych. wreszcie tury-
styka morska i śródlądowa – są to zintegrowane działania zmierzające do 
rozwoju morskiej żeglugi pasażerskiej promowej, przybrzeżnej i jachtowej 
oraz śródlądowej żeglugi pasażerskiej, jachtowej i kajakowej5.

Biorąc pod uwagę zakres wszystkich sektorów morskich i klasyczną defi-
nicję gospodarki6 oraz modyfikując definicję zawartą w oficjalnym dokumen-
cie komisji europejskiej z 2010 roku7, można przyjąć współczesną definicję 
gospodarki morskiej. „Gospodarka morska to »system działalności gospodar-
czej i jej skutków, związany ze środowiskiem morza i jego zlewisk, polegają-
cy na produkcji i przetwórstwie, podziale oraz konsumpcji dóbr i usług«, jak 
również morskim planowaniu przestrzennym”. 

4 scenarios and drivers for sustainable growth from the oceans, seas and coasts, Official 
Journal s99, 22.05.2010.

5 strategia rozwoju polskiej gospodarki morskiej do roku 2015, rada Ministrów, 
11.10.2005. 

6 Gospodarka – działalność polegającą na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgod-
nie z potrzebami społeczeństwa. 

7 „Maritime sectors should be understood as industrial or service-related activities that 
either directly or indirectly produce economic or non-economic value from use of the sea or sea 
resources”. strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim…
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Jeśli chodzi o gospodarkę morską województwa zachodniopomorskiego, 
można przyjąć, że obejmuje ona wszystkie wymienione powyżej sektory 
gospodarcze. Gospodarka ta, choć z nazwy dotyczy obszaru jednego woje-
wództwa, ma duże znaczenie ponadregionalne. Jak wcześniej wspomniano, 
powiązania handlowe przedsiębiorstw gospodarki morskiej mają charakter 
globalny. sam obszar Morza Bałtyckiego przyległy do granic województwa 
zachodniopomorskiego nie podlega lokalnym władzom samorządowym, lecz 
administracji rządowej lub międzynarodowej. kluczowymi obszarami 
geograficznymi, w których skupione są podmioty gospodarki morskiej woje-
wództwa zachodniopomorskiego reprezentujące poszczególne sektory 
morskie, są porty morskie. Dwa porty o podstawowym znaczeniu dla gospo-
darki narodowej to szczecin i Świnoujście, a porty o znaczeniu regionalnym 
obejmują: Police, kołobrzeg i Darłowo. Dodatkowo istotną rolę odgrywają 
liczne małe porty, na przykład: stepnica, Mrzeżyno, trzebież, nowe warpno. 
w ośrodkach miejskich, strefie przygranicznej, pasie nadmorskim i w ośrod-
kach leżących nad morskimi wodami przybrzeżnymi skoncentrowana jest 
większość potencjału gospodarczego województwa. są to obszary koncentra-
cji aktywności ekonomicznej województwa i obszary względnie szybkiego 
rozwoju wiodących działów gospodarki, w tym związanych z turystyką 
morską i nadmorską.

2. Stan gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego

Światowy kryzys finansowy i gospodarczy wpłynął negatywnie na 
społeczno-gospodarczą kondycję przedsiębiorstw branży morskiej 
w zachodniopomorskiem. w 2009 roku została zamknięta stocznia 
szczecińska „nowa”, czego konsekwencją było zahamowanie produkcji 
i zwolnienia pracownicze w wielu mniejszych firmach kooperujących ze 
stocznią. wraz z upadkiem stoczni szczecińskiej nowa nastąpiły działania 
stabilizacyjne i osłonowe ze strony rządu, choć ich skalę należy ocenić jako 
niewystarczającą, między innymi z przygotowanego specjalnie programu 
szkoleń skorzystał niewielki odsetek stoczniowców tracących pracę8.

8 strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, szczecin 2010.
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Światowy kryzys gospodarczy miał również bardzo duży wpływ na porty 
morskie. w roku 2009 porty w szczecinie, Świnoujściu i Policach obsłużyły 
14,8 mln t ładunków, czyli o 6,1 mln t mniej w stosunku do roku 2005, co 
oznacza spadek przeładunków o 29,2% (rysunek 1). sytuacja zmieniła się na 
korzyść w 2010 roku, gdy omawiane porty przeładowały 20,4 mln t, głównie 
za sprawą dużego importu węgla poprzez Port Świnoujście9. należy jednak 
pamiętać, że wahania wielkości przeładunków węgla i rudy świadczą o dużym 
ryzyku gospodarczym związanym z tymi ładunkami. zupełnie inna sytuacja 
panuje na rynku drobnicowym. Obserwujemy stopniowy wzrost przeładun-
ków drobnicy promowej obsługiwanej przez terminal Promowy w Świnoujściu 
oraz powolny wzrost przeładunków jednostek kontenerowych przez terminal 
kontenerowy w szczecinie. tego typu zjawiska rynkowe, o długotrwałym 
i konsekwentnym charakterze, w pierwszej kolejności powinna uwzględniać 
strategia rozwoju portów w regionie.
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rysunek 1.  Przeładunki w głównych portach województwa zachodniopomor-
skiego w latach 2005–2010 (tys. t)

Źródło:  opracowano na podstawie: Transport – wyniki działalności…

9 Transport – wyniki działalności w 2005–2010 r., Gus, warszawa 2005–2010.
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Do niekorzystnych zjawisk w gospodarce morskiej, które odnotowano 
w ostatnich kilku latach, zaliczyć można stale spadającą liczbę podmiotów 
gospodarczych i jednostek pływających w sektorze rybackim. Proces ten ma 
częściowy związek z programem złomowania kutrów i łodzi rybackich, który 
gwarantował rybakom zapomogi za złomowanie swoich jednostek. w latach 
2007–2010 flota rybacka zmniejszyła się z 867 do 793 sztuk, które w zdecy-
dowanej większości należą do rybaków prowadzących własną działalność 
gospodarczą10.

w zakresie żeglugi śródlądowej ciągle opóźnia się realizacja programu 
„Odra 2006”. niestety, zaniedbania w tej gałęzi transportu są nie tylko 
poważnym problemem dla rozwoju gospodarki morskiej, ale ze względu na 
zagrożenie powodziowe powodują obniżenie bezpieczeństwa ludności miesz-
kającej na obszarach nadrzecznych. Przewoźnicy śródlądowi przenieśli 
główną część swojej działalności operacyjnej na rynek niemiecki, głównie ze 
względu na brak żeglowności Odry i rzek w jej dorzeczu. w miarę regular-
ny ruch odbywa się jedynie w dolnym odcinku rzeki Odry w relacji szczecin– 
– niemcy.

Dane statystyczne potwierdzają systematyczne spowolnienie rozwoju  
gospodarki morskiej również w stosunku do konkurencyjnych województw 
Polski. Przy zachowaniu obecnego trendu udział przychodów ze sprzedaży 
produkcji przez przedsiębiorstwa branży morskiej w województwie zachod-
niopomorskim w stosunku do sprzedaży ogółem w Polsce wyniesie w 2015 
roku zaledwie 8%, zmniejszając się z poziomu 27% odnotowanego 
w 2007 roku11.

Opisany skrótowo zły stan gospodarki morskiej w województwie zachod-
niopomorskim wymaga wdrożenia działań naprawczych. Działań o charakte-
rze celowym, strategicznym i skoordynowanym. Aktualne cele i zadania stra-
tegiczne zostały sformułowane w dokumencie „strategia rozwoju gospodarki 
morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015” z 2010 r., stąd 
dalsza analiza będzie w dużej mierze odnosiła się do tego dokumentu.

10 Transport – wyniki działalności…
11 istniejące klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomor-

skim, uMwz, szczecin – Gdańsk 2011.
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3. Cele strategiczne dla gospodarki morskiej oraz nadzór nad ich 
realizacją

zweryfikowane cele strategiczne warunkujące rozwój gospodarki morskiej 
województwa zachodniopomorskiego są zgodne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. zestawienie celów wraz z ich odpowiednią hierarchią podaną 
w „strategii rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomor-
skim do roku 2015” przedstawiono w tabeli 1.

Dla realizacji celów strategicznych sporządzona została również lista prio-
rytetowych projektów, zadań i inwestycji, które przyczynią się do realizacji 
poszczególnych celów i dzięki którym będzie możliwe zdynamizowanie 
rozwoju gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego. realizacja 
inwestycji odbywać się będzie w dużym stopniu w oparciu o środki budżetu 
państwa, środki unii europejskiej w ramach prowadzonych przez nią polityk 
(polityk spójności, programów ramowych) oraz kredyty bankowe oraz inne 
pożyczkowe instrumenty finansowe. 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację strategii jest samo-
rząd województwa, a podmiotami współuczestniczącymi w tym procesie są 
jednostki lokalnego samorządu terytorialnego, miast i gmin nadmorskich oraz 
ich związki, samorządy gospodarcze, podmioty administracji morskiej, 
jednostki naukowo-badawcze, podmioty dialogu społecznego, a także partne-
rzy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. współpraca podmiotów 
gospodarczych i instytucji związanych z regionalną gospodarką morską przy 
realizacji celów strategicznych jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Przeszkód, 
i to poważnych, jest kilka: duże rozdrobnienie podmiotowe, brak mechani-
zmów i narzędzi współpracy oraz częsta sprzeczność interesów. rozwiązaniem 
mogą być organizacje klastrowe. klastry w gospodarce morskiej są szeroko 
rozpowszechnione w krajach europy zachodniej. w szczególności dotyczy to 
tych krajów, w których współpraca społeczna, związki zawodowe i zrzesze-
nia pracodawców mają długą tradycję i są powszechnie akceptowane. 
Przykładem mogą być w szczególności kraje skandynawskie, w których 
związki, stowarzyszenia i klastry branżowe mają ogromną siłę polityczną 
i wywierają znaczny wpływ na gospodarkę. Polska jest pod tym względem 
w początkowej fazie budowania nowych jakościowo platform współpracy 
gospodarczej.
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tabela 1.

cele strategiczne dla gospodarki morskiej w woj. zachodniopomorskim

Nr Cele strategiczne

 1 rozwój Środkowoeuropejskiego korytarza transportowego (cetc–rOute 65) jako 
głównej osi rozwoju transportu współmodalnego

 2 Poprawa konkurencyjności portów morskich

 3 równoważenie systemu transportowego poprzez wzmocnienie pozycji 
konkurencyjnej żeglugi śródlądowej w województwie zachodniopomorskim

 4 Działania na rzecz transportu morskiego
 5 zdynamizowanie rozwoju małych portów morskich zachodniopomorskiego wybrzeża

 6 wspieranie inicjatyw zmierzających do wykorzystania w sektorze gospodarki 
morskiej potencjału przemysłu stoczniowego

 7 kształcenie i wychowanie wysoko wykwalifikowanej kadry dla potrzeb gospodarki 
morskiej i śródlądowej

 8 Prowadzenie badań rozwojowych w obszarze gospodarki morskiej
 9 Poprawa stanu środowiska morskiego oraz ochrona brzegu morskiego
10 Poprawa bezpieczeństwa morskiego
11 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju
12 zrównoważony rozwój rybołówstwa morskiego
13 zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego
14 Planowanie przestrzenne polskich obszarów morskich i nadmorskich
15 rozwój turystyki morskiej i śródlądowej
16 koordynacja współpracy na rzecz gospodarki morskiej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: strategia rozwoju gospodarki mor-
skiej…

4. klastry morskie w województwie zachodniopomorskim

klastry to „geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm (...) działa-
jących w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (...), konkurują-
cych między sobą, ale również współpracujących”12. Mogą one mieć charakter 
zarejestrowanych podmiotów prawnych lub też funkcjonować w mniej sforma-
lizowanych ramach organizacyjnych, jako tzw. inicjatywy klastrowe. rozwój  
klastrów morskich w województwie zachodniopomorskim można charakteryzo-
wać, biorąc pod uwagę różne kryteria analizy. Poniżej dokonano analizy z per-
spektywy historycznej, podmiotowej oraz biorąc pod uwagę kryterium celu.

12 istniejące klastry i inicjatywy klastrowe…
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Biorąc pod uwagę kryterium historyczne, należy stwierdzić, że proces 
rozwoju inicjatyw klastrowych rozpoczął się po 1989 roku i dynamicznego 
przyśpieszenia nabrał dopiero po wejściu Polski do unii europejskiej. Poli-
tyka rozwoju regionalnego ue i programy pomocy branżowej kładą nacisk 
na rozwój klastrów, jako niezależnych podmiotów o charakterze reprezenta-
tywnym, opiniotwórczym, integracyjnym i koordynującym rozwój poszcze-
gólnych obszarów gospodarki. Organizacje klastrowe w branży morskiej  
w województwie zachodniopomorskim próbują zmierzyć się z tymi niewąt-
pliwie trudnym zakresem działań.

Biorąc pod uwagę kryterium podmiotowe, w 2012 roku można mówić 
o trzech klastrach działających w szeroko pojętej gospodarce morskiej w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. Podmioty te są aktywne, mają trwały cha-
rakter i stopniowo rozwijają się zarówno pod względem zakresu działań, jak 
i podmiotów, które zrzeszają. Omawiane klastry noszą nazwy:

 – klaster Morski Pomorza zachodniego,
 – transgraniczny klaster turystyczny „szlak wodny Berlin – szcze-

cin – Bałtyk”,
 – zachodniopomorski klaster Morski.

tabela 2.

charakterystyka klastra Morskiego Pomorza zachodniego

Nazwa klaster Morski Pomorza Zachodniego

założenie 2011

Organizacja konsorcjum zrzeszające kilkanaście instytucji, uczelni i dużych spółek 
(głównie portowych)

Deklarowane  
cele

stworzenie więzi partnerskich pomiędzy udziałowcami klastra, stworzenie 
bazy danych i forum wymiany informacji pomiędzy podmiotami klastra,
tworzenie zbiorów najlepszych praktyk, benchmarking, wprowadzanie 

rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii,
Przygotowanie i prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,

komercjalizacja osiągnięć naukowych,
efektywne kształcenie kadr operacyjnych i zarządzających w odpowiedzi na 

potrzeby zgłaszane na forum klastra,
Przyciąganie interesujących firm i młodych talentów do regionu,

Promocja firm działających w obrębie klastra oraz wspólnych przedsięwzięć,
Lobbing, współtworzenie polityki morskiej państwa i jej uregulowań prawnych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: klastry w województwie zachodnio-
pomorskim, PArP, warszawa 2010.
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tabela 3. 

charakterystyka klastra szlak wodny Berlin – szczecin – Bałtyk

Nazwa transgraniczny klaster turystyczny  
„Szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk”

założenie 2008

Organizacja stowarzyszenie zrzeszające jednostki samorządowe i stowarzyszenia gmin 
oraz ponad 20 osób fizycznych

Deklaro-
wane  
cele

Promocja i rozwój produktów turystycznych,
stanowienie prawa w zakresie turystyki,

Opracowanie strategii rozwoju branży turystycznej,
tworzenie projektów i zarządzanie projektami,

Doradztwo i analizy

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: klastry w województwie zachodnio-
pomorskim…

tabela 4. 

charakterystyka zachodniopomorskiego klastra Morskiego

Nazwa Zachodniopomorski klaster Morski

założenie 2008

Organi-
zacja

stowarzyszenie zrzeszające ponad 60 firm powiązanych z gospodarką morską 
(głównie stoczniowych); członek european network of Maritime clusters

Deklaro-
wane  
cele

tworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw i instytucji gospodarki morskiej,
transfer wiedzy i technologii między członkami klastra,

Pozyskiwanie kontraktów dla członków klastra,
Pozyskiwanie dotacji na zwiększenie możliwości produkcyjnych 

i zatrudnienia członków klastra,
inicjowanie zmian przepisów prawnych,

Modelowanie współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
Lobbing na rzecz przedsiębiorstw z regionu zachodniopomorskiego

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: klastry w województwie zachodnio-
pomorskim…
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Liczba trzech klastrów morskich wydaje się o tyle istotna, że w woje-
wództwie zachodniopomorskim możemy mówić we wszystkich branżach 
zaledwie o siedmiu liczących się inicjatywach klastrowych13. klastry te 
podkreślają morski charakter regionu ujścia Odry, a ich oddolny charakter 
potwierdza potrzebę wspólnego działania na rzecz gospodarki morskiej bory-
kającej się ze światowym kryzysem. krótką charakterystykę klastrów 
morskich przedstawiono w tabelach 2, 3 i 4. 

zestawienie trzech klastrów morskich pokazuje różnice w podmiotowo-
ści, organizacji i zakresie działalności poszczególnych organizacji klastro-
wych. ich cechą wspólną jest znajdowanie się w początkowej fazie rozwoju 
i chęć współpracy ponad podziałami. Analiza członków poszczególnych 
klastrów pokazuje wiele przypadków przedsiębiorstw i osób fizycznych zaan-
gażowanych w dwa różne klastry. współpraca między klastrami została sfor-
malizowana w 2012 roku, kiedy to przedstawiciele klastra Morskiego 
Pomorza zachodniego i zachodniopomorskiego klastra Morskiego podpisa-
li list intencyjny deklarujący współpracę i tworzenie jednego silnego środo-
wiska interesów morskich14.

Biorąc pod uwagę kryterium celu, należy stwierdzić, że wszystkie orga-
nizacje klastrowe deklarują szeroki zakres działań będących celem współpra-
cy klastrowej. charakterystyczna jest strategia projektowa, tzn. chęć pozyski-
wania dotacji i środków z programów ue na rzecz podmiotów będących 
członkami klastra. widoczny jest też nacisk na współpracę w zakresie promo-
cji oraz lobbing branżowy. co istotne, dwa klastry deklarują rozwój badań 
i transfer nowoczesnych technologii, a więc znakomicie wpisują się w aktual-
ne priorytety polityki gospodarczej ue 

wszystkie cele deklarowane przez klastry morskie nie są w sprzeczności 
z celami strategicznymi określonymi w omawianej wcześniej strategii rozwoju 
gospodarki morskiej. w szczególności deklarowane cele są zbieżne z realiza-
cją celu strategicznego, jakim jest koordynacja współpracy na rzecz gospodar-
ki morskiej15.

13 Oprócz wspomnianych klastrów morskich inicjatywy obejmują: klaster zielona 
chemia, klaster Metalowy Metalika, klaster Przetwórców szkła Budowlanego, klaster ict 
Pomorze zachodnie. Transport – wyniki działalności…

14 informacje na ten temat zostały rozpowszechnione m.in. w branżowych portalach inter-
netowych.

15 cel ujęty pod numerem 16 w tabeli 1.
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5. Rola klastrów w realizacji strategii rozwoju gospodarki morskiej

cel strategiczny, jakim jest koordynacja współpracy na rzecz gospodar-
ki morskiej, powinien być realizowany przez wszystkie podmioty związa-
ne z gospodarką morską. Organizacje klastrowe mogą stanowić skuteczną 
platformę współpracy tychże podmiotów. zgodnie ze strategią realizacja tego 
celu obejmuje następujące działania:

 – utworzenie Ośrodka Gospodarki Morskiej Pomorza zachodniego, 
skupiającego ekspertów z zakresu wszystkich dziedzin gospodarki 
morskiej,

 – wsparcie inicjatyw klastrowych w obszarze gospodarki morskiej,
 – inicjowanie i wdrażanie regulacji prawnych umożliwiających zwięk-

szenie dostępności środków finansowych dla przedsiębiorstw gospo-
darki morskiej,

 – polityka niedyskryminacji podmiotów gospodarczych.
Działania deklarowane przez wszystkie trzy klastry są w dużym stop-

niu zgodne z przedstawionymi działaniami strategicznymi. Po pierwsze, każ-
dy z klastrów kładzie nacisk na tworzenie projektów badawczo-rozwojowych 
i rozwój przedsięwzięć innowacyjnych. tego typu działania mają najwięk-
szą szansę na pozyskanie finansowania zewnętrznego ze środków budże-
tu Polski i programów unii europejskiej. Po drugie, wszystkie klastry chcą 
być wyrazicielami opinii członków, które zrzeszają i próbują mieć wpływ na 
procesy krajowe i europejskie legislacyjne. Po trzecie, podstawą współpracy  
klastrowej jest zasada równego traktowania podmiotów gospodarczych, bez 
niej klastry byłyby organizacjami kastowymi i nie miałyby szans na zrzesza-
nie i reprezentowanie szerokiego spektrum firm branży morskiej.

Działanie, jakim jest utworzenie Ośrodka Gospodarki Morskiej Pomorza 
zachodniego, wymaga inicjatywy i koordynacji instytucji samorządowej, to 
jest urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego. 
Ośrodek Gospodarki Morskiej będzie grał rolę niezależnego podmiotu dorad-
czego dla instytucji samorządowych i podmiotów gospodarczych w obszarze 
gospodarki morskiej. w tym celu ośrodek będzie skupiał ekspertów z wszyst-
kich dziedzin gospodarki morskiej i na bieżąco śledził zmiany zachodzące 
w tym obszarze gospodarczym. rola klastrów w tworzeniu prac ośrodka 
i zarządzaniu nimi musi być w dużym stopniu neutralna, gdyż przedsiębior-
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stwa zrzeszone w klastrach będą głównymi lennodawcami i beneficjentami 
jego działań. w pełni uzasadnione jest włączenie się klastrów w proces 
tworzenia Ośrodka Gospodarki Morskiej i zarządzania nim poprzez ścisłą 
współpracę reprezentantów klastrów z marszałkiem województwa. 

niewątpliwie ogólnemu rozwojowi klastrów morskich, ich wzajem-
nej współpracy i uczestnictwu w realizacji celów strategicznych wojewódz-
twa zachodniopomorskiego pomogłyby dwa istotne czynniki o charakte-
rze nieformalnym, które wydają się słabością obecnych organizacji klastro-
wych. Pierwszy czynnik to właściwy wybór koordynatora klastra, który ma 
autorytet, chce i umie zintegrować środowisko, które często konkuruje ze 
sobą na rynku gospodarki morskiej. taka charyzmatyczna postać może być  
dobrą wizytówką klastra i gwarantem jego skuteczności na zewnątrz. Dru-
gi czynnik, który wydaje się równie trudny do spełnienia jak pierwszy, to za-
chowanie apolityczności klastra. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla pro-
jektów i lobbing na rzecz zmian prawnych wymagają kontaktu z politykami 
i ugrupowaniami politycznymi, dla których klastry wydają się atrakcyjnymi 
przedstawicielami szerokiej grupy wyborców. Podmioty gospodarcze zrze-
szone w klastrach muszą być tego świadome i stworzyć wewnętrzne proce-
dury uniemożliwiające wykorzystywanie ich jako narzędzia gry politycznej.

Wnioski

w wyniku niekorzystnej koniunktury na świecie kondycja ekonomiczna więk-
szości przedsiębiorstw zaliczanych do gospodarki morskiej jest trudna. w woje-
wództwie zachodniopomorskim ten sektor gospodarki narodowej jest jednym 
z ważniejszych i przez to strategia rozwoju gospodarczego województwa musi 
przedstawić zintegrowany program rozwoju branży morskiej. Program ten powi-
nien pomóc nie tylko w zachowaniu miejsc pracy, ale powinien dać impuls do 
rozwoju całego województwa. wyznaczenie nowych priorytetów rozwoju jest 
konieczne z dostosowaniem ich do nowych kierunków polityki morskiej i trans-
portowej ue oraz gospodarki Polski. realizacja celów strategicznych i kierunko-
wych zawartych w dokumencie „strategia rozwoju gospodarki morskiej w woje-
wództwie zachodniopomorskim do roku 2015” daje szansę na zmianę niekorzyst-
nej tendencji i stopniową odbudowę potencjału gospodarki morskiej. 
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spójność, kompleksowość i skuteczność działań są konieczne dla osią-
gnięcia zamierzonych celów. instytucje państwowe i samorządowe muszą 
współdziałać w tym względzie z przedsiębiorstwami prywatnymi, których 
w polskim sektorze gospodarki morskiej jest coraz więcej. zniknęły z mapy 
województwa duże państwowe spółki stoczniowe i portowe. Przeważają małe 
spółki stoczniowe, spedycyjne i okołoportowe, które mają ograniczoną szansę 
na skuteczną walkę o swoje interesy. spółki, rozumiejąc to, same postanowi-
ły stworzyć swoją reprezentację w postaci inicjatyw klastrowych. Obecnie 
działające trzy klastry morskie są w fazie budowy, lecz zrzeszają już ponad 
sto spółek i instytucji z branży morskiej. wydaje się oczywiste, że organiza-
cje te będą ulegać przekształceniom organizacyjnym, a nawet docelowo mogą 
połączyć się w jeden klaster morski. Potrzebne jest powołanie koordynatorów 
klastrów, którzy byliby sprawnymi menadżerami i skupiali wokół siebie 
środowisko branżowe. klastry wkrótce powinny trwale zmienić niekorzyst-
ny obraz branży morskiej w oczach społeczeństwa, polityków oraz samych 
podmiotów sektora gospodarki morskiej.

w interesie wszystkich zainteresowanych rozwojem gospodarki morskiej 
jest wspieranie inicjatyw klastrowych i włącznie istniejących klastrów 
w program realizacji wyznaczonych celów strategicznych. Przedstawiciele 
klastrów powinny uczestniczyć w działaniach samorządów i lobbować na 
rzecz swojego środowiska, lecz muszą ustrzec się zbyt łatwych kompromisów 
i uzależnienia od koniunktury politycznej. Polska gospodarka morska jest 
częścią gospodarki światowej i integracja z innymi zagranicznymi organiza-
cjami klastrowymi daje duże szanse przejęcia dobrych praktyk w tym 
względzie.
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StRAtEgY FOR tHE DEVELOPMENt OF tHE WESt POMERANIAN 
MARItIME ECONOMY IN tERMS OF CLuStER COOPERAtION

Summary

the article explains the temporary concept of maritime economy, and defines the 
areas of maritime economy. the status of the maritime economy in the west Pomera-
nian Voivodeship and socio-economic determinants of its further development are 
described. Later in the author gives the strategic objectives for the maritime industry 
to 2015 and explains the role of clusters in the implementation of these objectives. 
Article ends with conclusions relating to the factors affecting the efficiency of the 
west Pomeranian marine clusters.

Translated by Bogusz wiśnicki
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BuDOWANIE RELACJI BIZNES – NAukA – SAMORZĄD  
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Wprowadzenie

Powszechne zainteresowanie klastrami wynika z zaakceptowania po-
glądu, że klaster jest formą organizacji produkcji o wysokim potencjale in-
nowacyjnym, a tym samym odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu konku-
rencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczym. nowy sposób kreowania  
konkurencyjności przedsiębiorstw, jaki stanowi koncepcja klastrów, jest  
skuteczną drogą poszukiwania efektów synergii wynikających ze współpra-
cy poszczególnych podmiotów wchodzących w skład tzw. potrójnej helisy  
(triple helix). współpraca ta odnosi się do przedsiębiorców, ludzi nauki i władz 
publicznych. Analizując doświadczenia światowe w tworzeniu i rozwoju  
klastrów, należy zauważyć, że powstają one we wszystkich sektorach gospo-
darki, tak w przemyśle, jak i usługach, chociaż dominują w działalności opar-
tej na zaawansowanych technologiach.

za twórcę idei klasteringu powszechnie uznaje się autora książki The 
competitive advantage of nations (konkurencyjna przewaga narodów) 
M. Portera. zgodnie z jego klasyczną już definicją klaster to „geograficz-
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ne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach 
i związanych z nimi instytucji (np.: uniwersytetów, stowarzyszeń branżo-
wych, jednostek normalizacyjnych). Podmioty działające w ramach klastra 
konkurują ze sobą, wchodzą we wzajemne interakcje (formalnie i nieformal-
nie), ale przede wszystkim znajdują pewne obszary do współpracy”1. tak 
więc amerykański badacz struktur gospodarczych uznał, że kluczową rolę 
w rozwoju nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale także ich otoczenia, 
odgrywają sieci współpracy, swoiste powiązania gospodarcze między róż-
nymi aktorami funkcjonującymi na rynku. w kontekście tego można mówić 
o zmianie paradygmatu obowiązującego w globalnej gospodarce, polegają-
cej na przejściu z bezwzględnej rywalizacji i konkurencji do rozbudowanej 
współpracy, kooperacji i partnerstwa. koncepcja klastra stanowi zatem punkt 
wyjścia dla nowego sposobu myślenia o kreowaniu konkurencyjności gospo-
darki (narodowej, jak i regionalnej).

inicjatywy klastrowe, jakie pojawiły się w Polsce, stanowią więc nową 
formę współpracy obejmującą instytucje wsparcia biznesu, uczelnie wyż-
sze, samorządy oraz przedsiębiorstwa i mają być czynnikiem wpływającym 
na rozwój gospodarczy kraju. Perspektywa sukcesu, budowana na wysokiej  
jakości konkurencji, powoduje zbliżenie do siebie tych środowisk i mobili-
zuje do działania w kierunku tworzenia klastrów. z tego względu kluczowe  
znaczenie ma wzmacnianie różnego rodzaju interakcji – między sektorem 
przemysłowym i naukowo-badawczym oraz samorządowym, gdyż jak wska-
zują badania, skłonność do współpracy jest jeszcze relatywnie niska. wśród 
barier implementacji koncepcji rozwoju regionalnego opartego na teorii kla-
strów w Polsce wskazuje się między innymi: niski poziom zaufania społecz-
nego, brak otwartości na współpracę z parterami zagranicznymi, niechęć 

1 M.e. Porter, Porter o konkurencji, Pwe, warszawa 2001, s. 246. Próby zdefiniowania 
terminu klaster możemy znaleźć również w polskim prawie, np. w § 13 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. u. z 2006 r. nr 226 poz. 
1651 z późn. zm.), w którym klaster określa się jako przestrzenną i sektorową koncentrację 
co najmniej dziesięciu podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowa-
cyjności. wykonując działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich woje-
wództw, konkurują i współpracują ze sobą w tych samych lub pokrewnych branżach oraz są 
powiązane rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co 
najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w klastrze stanowią przedsiębiorcy.
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do członkostwa w stowarzyszeniach, niedostateczne kwalifikacje kapitału 
ludzkiego oraz sporadyczne działania wspólne sektora biznesu i nauki, stąd  
celem artykułu jest wskazanie potrzeby oraz możliwości budowania partner-
skich relacji między podmiotami, które będą sprzyjać pogłębianiu współpra-
cy i rozwojowi klastrów. 

1. kapitał społeczny a kształtowanie partnerskich relacji między 
podmiotami w klastrze 

stymulowanie przez klaster konkurencyjności i innowacyjności zależy od 
jakości relacji pomiędzy jego podmiotami. rozwinięta sieć stosunków opar-
tych na kooperacji, konkurencji i koopetycji2 wyzwala efekt synergii. kla-
ster staje się więc strukturą o wielu przewagach konkurencyjnych opartych 
na zasobach, kompetencjach, strategii, pozycji rynkowej, wiedzy, potencjale 
relacyjnym i innowacyjnym. zdaniem ekspertów klaster potrzebuje około 10 
lat, aby się rozwinąć. korzyści wynikające ze współpracy w klastrze też nie  
pojawiają się automatycznie i natychmiast, ale zależą od bardzo wielu czyn-
ników, m.in. specyfiki sektora, poziomu innowacyjności, ilości i jakości  
powiązań z otoczeniem oraz sposobu zarządzania firmą. w sytuacji coraz 
bardziej dynamicznie zmieniającego się i konkurencyjnego rynku pozycja 
rynkowa przedsiębiorstwa uzależniona jest nie tylko od posiadanych przez 
niego zasobów ekonomicznych, technologicznych, organizacyjnych czy ludz-
kich, ale także od zdolności do przewidywania zmian i identyfikowania  
oczekiwań klientów oraz umiejętności kształtowania stałej współpracy z in-
nymi podmiotami rynkowymi. Jest to szczególnie istotne w klastrach, gdzie 
współdziałanie oparte na zasadach partnerskich coraz częściej staje się dla 
przedsiębiorstw, uczelni i jednostek samorządowych jednym z warunków 
sprawnego funkcjonowania. realizacja wymaga jednak wykształcenia oso-
bistych więzi, wzajemnej kompatybilności oraz odpowiadania na potrzeby 

2 koopetycja traktowana jest jako uczestniczenie aktorów w interakcji opartej na czę-
ściowej zgodności interesów i celów. z jednej strony jest to zachowanie strategiczne, z drugiej 
zaś współdziałanie w celu maksymalizacji wartości, a później konkurencji o jak największy 
w niej udział dla każdego z aktorów. w. czakon, koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania 
wartości, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 12, s. 13.
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partnera3, co wiąże się z kształtowaniem kapitału społecznego wymagające-
go doskonalenia jakości stosunków międzyludzkich, umiejętności współpra-
cy, norm, klimatu organizacyjnego i zaufania. 

Przestrzeganie tych zasad pozwala łączyć siły firm działających w ra-
mach klastra i sieci współpracy takich w obszarach, jak4:

 – badania i rozwój – badania podstawowe i zaawansowane,
 – produkcja – łączenie produktów i usług różnych firm,
 – surowce – wspólny zakup,
 – szkolenia z zakresu zarządzania oraz szkolenia specjalistyczne,
 – badania trendów technologicznych,
 – marketing i sprzedaż – badania marketingowe, wspólna marka pro-

duktów, wspólne kanały dystrybucji5,
 – logistyka – wspólne magazyny, transport.

 takie zachowania podmiotów w dużej mierze uzależnione są od zacho-
dzących w otoczeniu przemian rynkowych, nowych tendencji i zjawisk, któ-
re mogą sprzyjać upowszechnianiu się związków partnerskich w gospodarce 
lub też stanowić bariery hamujące chęć dążenia do współpracy. 

choć teoria klastrów dotyczy przede wszystkim zagadnień ekonomicz-
nych, to proces powstawania i działania inicjatyw klastrowych związany jest 
w zasadniczym stopniu z tworzeniem atmosfery zaufania pomiędzy partne-
rami, budowy kapitału społecznego, wyzwalaniem aktywnych postaw i zaan-
gażowania6. Pojęcie kapitału społecznego zaczęło robić karierę za sprawą 
między innymi r. Putnama7, P. Bourdieu i F. Fukuyamy8 pod koniec XX 
wieku. w rozumieniu r. Putnama kapitał społeczny oznacza ogół norm, sieci 
wzajemnego zaufania, lojalności i poziomych sieci zależności w danej grupie 

3 A. sulejewicz, Partnerstwo strategiczne, w: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, 
wydawnictwo sGH, warszawa 1997, s. 38.

4 klastry. Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach, Ministerstwo Gospodarki, 
europa 2020.

5 Por. J. witek, marka jako narzędzie kreowania wartości klastra, w: tworzenie warto-
ści w klastrze, red. M. Frankowska, PArP, warszawa 2012.

6 M. koszarek, inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PArP, 
warszawa 2011 , s. 35.

7 r.D. Putnam, samotna gra w kręgle, wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
warszawa 2008. 

8 F. Fukuyama, zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Pwn, warszawa – 
wrocław 1997. 
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społecznej. znanym kontynuatorem tej szkoły definiowania kapitału społecz-
nego jest F. Fukuyama, według którego w odniesieniu do społeczeństwa 
kapitał społeczny oznacza umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie 
grup i organizacji w celu realizacji własnych interesów. warto więc podkre-
ślić, że w świetle tych teorii (potwierdzanych empirycznie) najważniejsze 
czynniki sukcesu nie mają charakteru czysto finansowego czy organizacyjne-
go, choć niewątpliwie na pewnym etapie tworzenia powiązania kooperacyj-
nego są to kwestie bardzo istotne. Polscy badacze klastrów również podkre-
ślają znaczenie kapitału społecznego, czynników kulturowych oraz wiedzy 
w budowaniu klastrów. w badaniach nad kapitałem społecznym wyróżniono 
sześć jego wyznaczników9: 

 – „uczestnictwo w sieciach. kluczową sprawą w tworzeniu kapitału 
społecznego jest istnienie mniej lub bardziej gęstych, przeplatających 
się sieci powiązań pomiędzy jednostkami lub grupami. Ludzie wcho-
dzą w relacje z innymi poprzez związki na różnych poziomach, które 
muszą być dobrowolne i równe. kapitał społeczny nie może być two-
rzony poprzez indywidualne działanie na własną korzyść. Jest więc 
uzależniony od skłonności jednostek do działania w zbiorowości, do 
generowania nowych powiązań, kontaktów, a docelowo sieci. 

 – wzajemność. kapitał społeczny oznacza działanie jednych osób dla 
korzyści innych nawet kosztem interesu własnego, oczekując, że to 
działanie zostanie w przyszłości odwzajemnione. krótkoterminowy 
altruizm przeplata się z długoterminowym zapatrywaniem na osią-
gnięcie korzyści własnych. w organizacjach, w których wzajemność 
jest silna, ludzie dbają o cudze interesy. 

 – zaufanie. Obecność zaufania wywołuje skłonność do podejmowa-
nia ryzyka przez uczestników organizacji, wynikającą z założenia, 
że inni zachowają się zgodnie z oczekiwaniami i będą się nawzajem 
wspierać. zaufanie dodatnio wpływa na poczucie bezpieczeństwa 
uczestników organizacji, sprzyjając otwartości informacyjnej. 

 – normy społeczne. są one źródłem wewnętrznej, nieformalnej kon-
troli społecznej, która znosi potrzebę wprowadzenia do sieci sankcji 
bardziej formalnych i instytucjonalnych. normy społeczne są niepisa-

9 P. Bullen, J. Onyx, measuring social capital in five communities in nsw, cyt. za: 
A. sulejewicz, Partnerstwo… 
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nymi, ale powszechnie zrozumiałymi prawami, które określają, jakie 
formy zachowania są pożądane, wartościowane i aprobowane w da-
nym kontekście społecznym. 

 – wspólnota. Mieszanka zaufania, sieci, norm i wzajemności tworzy 
silną społeczność, gdzie istnieje wspólnie podzielana własność zaso-
bów. każdy uczestnik sieci ma dostęp do zasobów, ale nikt nie posia-
da ich na własność.

 – Proaktywność. rozwój kapitału społecznego wymaga chętnego  
i aktywnego zaangażowania się ludzi we wspólne uczestnictwo 
w działaniu w obrębie wspólnoty. Ludzie proaktywni to obywatele 
organizacji. Proaktywność oznacza, że kapitał społeczny definiuje  
ludzi jako twórców efektywności, nie jako jej ofiary”.

Jak widać, źródłem kapitału społecznego są więzi społeczne, w jakich 
uczestniczą i jakie mają do dyspozycji grupy i jednostki na polu ekonomii10. 
stanowią go czynniki, które kształtują jakość ludzkich interakcji, zlokalizo-
wane w jednostkach i ich obopólnych relacjach, wiążące oraz łączące ludzi ze 
sobą, co ułatwia współdziałanie, kooperację i wymianę.

w coraz większym stopniu przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje samo-
rządowe tworzące klastry zauważają potrzebę nawiązywania współpracy na 
zasadach partnerskich i coraz częściej są w taką współpracę zaangażowane, 
dostrzegając wynikające z niej korzyści materialne i niematerialne. za najważ-
niejsze z nich uznać można: efektywniejsze zarządzanie, zmniejszenie 
kosztów działalności i zwiększenie przychodów operacyjnych, czerpanie 
z doświadczeń i kontaktów partnera, wspólne ponoszenie ryzyka i kosztów 
działalności, możliwość pozyskania kapitału na finansowanie działalności 
oraz lepsze dopasowywanie się do zmian i wymogów rynkowych11. czynniki 
te stanowić mogą źródło konkurencyjnej przewagi podmiotów na rynku 
i jednocześnie przekładają się na gospodarczy rozwój regionu, w tym zwłasz-
cza rozwój infrastruktury, lepszą promocję regionu i większe możliwości 
przyciągania inwestorów. z drugiej zaś strony rozwój partnerstwa w klastrze 

10 w. stypułkowski, kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego w projektach 
finansowanych z funduszy europejskich, studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, r. 14, 
nr specjalny/2010.

11 Por.: M. Moszoro, Partnerstwo publiczno-prywatne. kapitał prywatny w finansowaniu 
inwestycji infrastrukturalnych, Prace naukowe Akademii ekonomicznej we wrocławiu nr 963, 
wrocław 2002, s. 284.
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ograniczany być może przez bariery tkwiące zarówno w otoczeniu podmio-
tów (np. niekorzystne przepisy prawne, zły przepływ informacji, niski poziom 
rozwoju instytucji koordynujących współdziałanie podmiotów, trudności ze 
znalezieniem odpowiednich partnerów), jak i wynikające z ich nie najlepszych 
dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie, niskiej atrakcyjności wspól-
nych inicjatyw, braku odpowiednich środków finansowych czy wreszcie 
z negatywnego nastawienia i braku dobrej woli części podmiotów do nawią-
zywania partnerskich relacji. 

niezależnie od przyczyn i motywów stojących u podstaw zawiązywania 
relacji partnerskich najistotniejszym efektem partnerstwa jest możliwość inte-
gracji działań umożliwiających optymalną efektywność ekonomiczną proce-
sów gospodarowania. w polityce klastrowej, przy niewystarczającej ilości 
środków finansowych, w oddziaływaniu na jakość środowiska biznesowego 
w coraz szerszym zakresie można i należy wykorzystywać instrumenty 
niematerialne. szczególna rola w tym zakresie powinna przypaść udostępnia-
niu informacji, doradztwu oraz stymulowaniu i tworzeniu sieci powiązań 
ekonomicznych. Podkreślić jednak należy, że współpraca pomiędzy podmio-
tami powstaje wówczas, kiedy obie strony dojdą do wniosku, że powodzenie 
wyznaczonych celów zależy w większym stopniu od współdziałania niż od 
indywidualnych działań, a zasada równorzędności w relacjach partnerskich 
nie pozwoli na narzucanie warunków współpracy, pozostawiając suwerenność 
w podejmowaniu niezależnych decyzji. w tym celu należy dążyć do wymiany 
myśli oraz informacji, tworzenia programów działania oraz budowy kapitału 
zaufania przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów.

Parafrazując myśl F. Fukuyamy, można powiedzieć, że oprócz wiedzy 
i umiejętności znaczną część potencjału ludzkiego powinna stanowić zdol-
ność łączenia się w grupy dla realizacji założonego celu, a umiejętność współ-
tworzenia poglądów i wartości kształtujących zaufanie powinna być istotną 
i wymierną wartością ekonomiczną.

szczególnie ważna w tym aspekcie jest umiejętność partnerskiego współ-
działania wszystkich podmiotów, pomimo naturalnej sprzeczności ich celów 
rozwoju, konfliktów interesów czy też różnych dążeń, bowiem współdziała-
nie, współpraca, równość praw i obowiązków, szanowanie autonomii, zaufanie,  
wykształcenie osobistych więzów i odpowiadanie na potrzeby partnera stanowią 
główne cechy partnerstwa. w praktyce życia gospodarczego partnerstwu sprzy-
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jają zwłaszcza takie czynniki, jak: większe możliwości ekspansji rynkowej, ko-
rzystanie z wiedzy i doświadczeń partnera, wzrost konkurencyjności (dla przed-
siębiorstw) oraz możliwość pozyskania informacji i dodatkowych źródeł finan-
sowania działalności, możliwość promocji regionu i rozwoju jego infrastruktury 
(dla samorządów), które to przekładają się na określone wymierne i niewymierne 
korzyści dla uczestników partnerskich relacji w klastrze. Jednocześnie perspek-
tywy rozwoju partnerstwa uzależnione są od likwidacji bądź ograniczania barier 
wynikających głównie z niejednoznaczności odpowiednich zapisów prawnych 
regulujących sposoby i zakres tworzenia powiązań pomiędzy uczestnikami kla-
stra i zabezpieczających partnerów przed ewentualną nieuczciwością. istotnym 
problemem jest również zły przepływ informacji pomiędzy podmiotami, zwłasz-
cza w relacji: przedsiębiorstwa – samorządy – uczelnia, ograniczający znacz-
nie zakres i możliwości współpracy między nimi. wspólne przedsięwzięcia czę-
sto nie dochodzą do skutku z powodów finansowych. należałoby także zmienić  
negatywne nastawienie uczestników klastra do partnerstwa wynikające ze złych 
dotychczasowych doświadczeń czy też braku ich wiary w celowość takich przed-
sięwzięć lub wreszcie z powodu nieumiejętności oceny korzyści z takiej współ-
pracy lub postrzegania ich wyłącznie przez pryzmat materialny. Dlatego po-
szukując optymalnego modelu polityki rozwoju opartego na klastrach, warto  
rozstrzygnąć charakter i intensywność relacji między poszczególnymi akto-
rami powiązania gospodarczego, a w szczególności między sektorem prywat-
nym reprezentowanym przez przedsiębiorców a sektorem publicznym (szczebel  
samorządowy). w świetle polityki wspierania rozwoju klastrów zwraca się uwa-
gę, że rozwój systemu klastrowego wymaga rozbudowanego partnerstwa, w któ-
rym liderem powinien być czynnik prywatny, natomiast czynnik publiczny  
powinien być katalizatorem rozwoju12. niemniej jednak obecność sektora 
publicznego wydaje się wskazana z uwagi na fakt „tworzenia jak najlepszych  
warunków do rozwoju przedsiębiorczości, takich jak usuwanie ograniczeń  
w rozwoju firm czy rozwijanie potrzebnej infrastruktury. samorządy, pozostając 
w ścisłym kontakcie z lokalnymi przedsiębiorcami, wspierają także dostosowy-
wanie programów kształcenia w szkołach wszystkich szczebli pod kątem obec-
nych i przyszłych kwalifikacji potrzebnych w klastrze”13. zacieśnienie współ-

12 Polityka wspierania klastrów. najlepsze praktyki. rekomendacje dla Polski, instytut 
Badań nad Gospodarką rynkową, Gdańsk 2004, niebieskie księgi 2004, rekomendacje nr 11.

13 A. Grycuk, klastry jako instrument polityki regionalnej, w: „infos” 2010, nr 13.
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pracy między przedsiębiorstwami, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi 
oraz lokalnymi i regionalnymi władzami powoduje, że wzrasta innowacyjność,  
obniżają się koszty produkcji, przedsiębiorstwa szybciej reagują na zmiany rynku 
i dostosowują się do nowych wymogów technologicznych. klastry jako skutecz-
ny sposób stymulowania współpracy środowisk naukowych z przedsiębiorcami 
mogą stanowić efektywny kanał przepływu wiedzy i transferu technologii. ich 
struktury ułatwiają komercjalizację rezultatów badań naukowych, które w posta-
ci produktów i usług konkurują na globalnym rynku. 

2. Nowa rola wyższych uczelni wobec wyzwań cywilizacyjnych

Polityka wspierania klastrów jest w Polsce prowadzona od niedawna 
i w znacznym stopniu dotyczy stymulowania współpracy między gospodar-
ką i światem nauki, często jest traktowana jako element polityki innowacyj-
nej. tu jednak należy dodać, że przykłady klastrów można odnaleźć zarów-
no w sektorach o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, jak 
i w sektorach tradycyjnych.

konieczność wspierania i rozwoju klastrów w Polsce została uwypuklo-
na w dokumencie strategicznym pt. „kierunki zwiększania innowacyjności  
gospodarki na lata 2007–2013”, który został przyjęty przez rząd w dniu  
4 września 2006 roku. w kierunku „infrastruktura dla innowacji” podkreślo-
no znaczenie wspierania wspólnych działań przedsiębiorców o charakterze 
sieciowym, ukierunkowanych na realizację przedsięwzięć innowacyjnych. 
Działania te miały być realizowane m.in. poprzez14:

 – zwiększenie świadomości przedsiębiorców dotyczących korzyści pły-
nących ze współpracy z jednostkami naukowymi oraz innymi przed-
siębiorstwami,

 – ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego,
 – zapewnianie warunków do współpracy sieciowej,
 – wsparcie rozwoju klastrów,
 – wsparcie rozwoju platform technologicznych w zaawansowanych 

technologicznie sektorach.

14 kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, warszawa 2009.
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Ośrodki akademickie odgrywają kluczową rolę w tym zakresie. coraz 
częściej postrzeganie ich jako instytucji szkolnictwa wyższego ustępuje 
miejsca na rzecz odgrywania przez nie kluczowej roli w kreowaniu wzrostu 
ekonomicznego w skali regionalnej, krajowej bądź międzynarodowej. Do 
niedawna misja uczelni wyższych sprowadzała się głównie do prowadzenia 
działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, natomiast obecnie ośrodki 
akademickie, by stały się konkurencyjne na rynku usług edukacyjnych, muszą 
wyznaczyć sobie kolejny obszar działania, którym jest kreowanie przedsię-
biorczej aktywności wśród studentów, jak i absolwentów, nawiązywać kontak-
ty ze środowiskiem przedsiębiorców oraz samorządami. 

Przedsiębiorcy realizujący ideę przedsiębiorczości akademickiej identyfi-
kują ją z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a samo zjawisko 
definiują jako przedsiębiorczość realizowaną przy udziale ośrodków akade-
mickich, ich wsparciu i współpracy z nimi i kojarzą je przede wszystkim 
z inicjatywami uczelnianymi sytuowanymi poza głównym badawczo-dydak-
tycznym nurtem działalności uczelni, lecz w ścisłym z nią powiązaniu orga-
nizacyjnym i często lokalowym. za modelowe inicjatywy tego typu uważa się 
przede wszystkim inkubatory przedsiębiorczości, następnie zaś parki techno-
logiczne i biura karier. trzy czwarte aktywnych na polu prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej wyraża pełną akceptację dla zjawiska komercjali-
zacji wyników prac badawczych. 

Odnosząc się do przedsiębiorczości akademickiej w innych krajach, można 
wskazać, że stymulowanie zachowań przedsiębiorczych przy wykorzystaniu 
ośrodków akademickich tworzących przedsiębiorstwa spin-off są na przykład 
w stanach zjednoczonych znane od dawna. w usA jednym z celów uczelni 
wyższych, zaraz po badaniach i nauczaniu, jest „służenie społeczności”, z czym 
wiąże się długa tradycja zapoczątkowana poprzez ustawę Morrilla (morrill 
act) w roku 1862. ustawa ta sprzyjała zakładaniu uczelni państwowych, 
których długofalowy rozkwit i sukces uzależniony był od ich reagowania na 
potrzeby społeczności lokalnej15. Misja ta została wzmocniona poprzez stop-
niowe wsparcie ze strony rządu. typowym tego przykładem jest choćby Dolina 

15 D. Mowery, r. nelson, B. sampat, A. ziedonis, ivory tower and industrial innova-
tion. university-industry technology transfer before and after the Bayh-Dole act, stanford 
Business Books, stanford 2004, s. 11, cyt. za: M. szarucki, Transfer wiedzy z uczelni wyższych 
do przemysłu w wielkiej Brytanii i usa, www.naukaigospodarka.pl.
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krzemowa. Ale również w europie tą droga podążają m.in. uniwersytety 
w Belgii czy w Holandii. Jednakże współpraca ta między sferą nauki a gospo-
darką ani w Polsce, ani w europie nie przynosi nadmiernych efektów. Jedynie 
w usA to współdziałanie owocuje większymi sukcesami na polu gospodarki 
i dlatego z tego wzorca należy czerpać. Przedsiębiorstwa, aby się rozwijać, 
osiągać próg umożliwiający dalszy rozwój, potrzebują wsparcia. Bez tej współ-
pracy przedsiębiorstwa nawet nie będą miały wiedzy o tym, jaką możliwość 
ona daje. z drugiej strony środowiska naukowe, które nie mają dostępu do 
biznesu, skazują się na stopniową alienację, a w konsekwencji eliminację 
z rynku, bo przecież rynek usług edukacyjnych, będąc poważną dziedziną 
gospodarki, tego wymaga. konieczne jest zatem uruchomienie przynajmniej 
kooperacji wyjściowej pozwalającej określić obszary wzajemnego zaintereso-
wania i możliwości obu tych środowisk, zapotrzebowania na usługi i zlecenia. 
w przypadku klastra działającego w sektorach wysokich technologii duże 
znaczenie odgrywa włączenie w jego struktury ośrodka naukowo-badawcze-
go/uczelni o profilu zbieżnym z zakresem funkcjonowania klastra. w takim 
przypadku realny potencjał naukowy ośrodka akademickiego w dużym stopniu 
decyduje o konkurencyjności klastra, przy czym współpraca z jednostkami 
naukowymi ma większe przełożenie na potencjał innowacyjny podmiotów 
w przemyśle przetwórczym niż w sektorach usługowych16.

 w tym względzie nie można zapominać też o bardzo znaczącej roli samo-
rządu, który powinien stymulować rozwój gospodarczy, poprzez stwarzanie 
jak najlepszych warunków współpracy między sferą biznesu a nauki. 
niezmiernie istotnym elementem, który może mieć wpływ na zawiązywanie 
współpracy w gospodarce i jej otoczeniu, jest administracja publiczna, która 
powinna być moderatorem tego rodzaju kontaktów. to rola trochę niekonwen-
cjonalna, wychodząca niejako poza prawne kompetencje samorządów, ale 
bardzo ważna. władze regionalne i lokalne mają do spełnienia zadanie abso-
lutnie fundamentalne w tej sferze, stymulując kontakty zatomizowanych prze-
cież podmiotów gospodarczych17. Jest szereg przykładów w praktyce organi-
zacyjnego i finansowego angażowania się samorządów w tworzenie wspiera-

16 H. Loof, A. Brostom, Does knowledge diffusion between university and industry in-
crease innovativeness?, „Journal of technology transfer” 2008, Vol. 33, s. 73–90.

17 J. witek, samorząd terytorialny w Polsce, w: relacje między samorządem terytorial-
nym i podmiotami rynku regionalnego (wybrane problemy), red. J. karwowski, wydawnictwo 
naukowe uniwersytetu szczecińskiego, szczecin 2003.
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jących biznes agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, w budowę parków 
przemysłowych, gdzie początkujące firmy znajdują dogodne warunki funk-
cjonowania, parków przemysłowych i ośrodków transferu technologii. te 
działania sprawiają, że o władzy samorządowej z pełną odpowiedzialnością 
można mówić: władza przedsiębiorcza, czerpiąca z doświadczeń biznesowych 
w animowaniu rozwoju miasta, gminy czy regionu. 

uczelnie wyższe powinny zatem tworzyć stałe, ścisłe związki ze społecz-
nością biznesową i samorządową. Jest to dodatkowa szansa dla zwiększenia 
możliwości działania uczelni jako instytucji społecznie odpowiedzialnej. 
celowe jest ukierunkowanie instrumentów wspierania klastrów na wzmacnia -
nie interakcji i współpracy między podmiotami gospodarczymi funkcjonują-
cymi w regionach. w literaturze identyfikuje się cały szereg interakcji stano-
wiących istotne kanały transferu wiedzy w obrębie klastra. Do najważniej-
szych można zaliczyć18: grupy benchmarkingowe działające w obrębie klastra, 
centra badawczo-rozwojowe oraz uczelnie zajmujące się edukacją i szkolenia-
mi pracowników, ponadto prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojo-
wych, inicjowanie działań koordynujących czy i zarządzanie tymi 
procesami.

efektywne działanie struktur klastrowych może napotkać szereg barier, 
tzw. twardych (fizyczne, techniczne, regulacyjno-administracyjne i legislacyj-
ne) i miękkich (przede wszystkim bariery mentalnościowe). szereg badań, 
w tym przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez instytut 
Badań nad Gospodarką rynkową, wskazuje, że skłonność do współpracy 
polskich przedsiębiorstw między sobą, jak i ze sferą nauki i otoczeniem 
biznesu jest niska. w polskich specyficznych uwarunkowaniach szczególną 
rolę odgrywają szeroko definiowane bariery miękkie występujące w kontak-
tach i współpracy zarówno samych przedsiębiorstw, jak i współpracy między 
podmiotami gospodarczymi a przedstawicielami instytucji naukowo-  
-badawczych. Jest to z pewnością pochodną stosunkowo krótkiego okresu 
rozwoju sektora prywatnych przedsiębiorstw, charakteryzującego się silną 
konkurencją przede wszystkim na rynku lokalnym. sytuacja taka ma jednak 
również wyraźne podłoże mentalne – przyczyną tego stanu rzeczy jest bark 
zaufania pomiędzy partnerami.

18 P. Morosini, industrial clusters, knowledge integration and Performance, world 
Development 2004, Vol. 2, s. 305–326.
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Pokonanie barier mentalnych wydaje się kluczowe dla rozwoju klastrów 
w Polsce. Brak zaufania, nieumiejętność prowadzenia dialogu i uciekanie od 
bezpośrednich kontaktów utrudniają rozwój klastrów w Polsce. klastry należy 
więc budować także na poziomie społecznym, a nie tylko techniczno- 
-organizacyjnym. konieczne staje się więc wykreowanie nowego źródła, które 
stanowić powinna z jednej strony nowoczesna technologia i innowacje, 
z drugiej – wiedza i współpraca.

Wnioski 

wpływ innowacji, transferu i komercjalizacji wiedzy oraz powiązań biz-
nesu, samorządów i nauki na rozwój przedsiębiorstw, regionów i gospodarek 
staje się centralnym obszarem polityki ekonomiczno-społecznej oraz rozwa-
żań i koncepcji badawczych. Problematyka transferu i komercjalizacji tech-
nologii ma szczególne znaczenie strategiczne dla polskiej gospodarki – waż-
ne jest, by w coraz większym stopniu wyniki badań, publikacje i patenty  
naukowców przekładały się na rynkowe zastosowania w nowych produktach, 
technologiach i usługach. 

O ile sektor biznesu, nauki, jak i administracji publicznej dysponował 
będzie niezbędnym kapitałem społecznym, to na tej bazie uda się wcielić 
w życie tzw. ideę triple helix, gdyż do powodzenia inicjatywy klastrowej 
konieczne jest zaangażowanie każdego z trójki głównych aktorów. zrozu-
mienie współczesnych wyzwań i mechanizmów gospodarki opartej na in-
nowacyjnym wzroście sprzyja zainteresowaniu klastrami jako jednymi  
z podstawowych narzędzi aktywizujących tego rodzaju rozwój. Do sukcesu 
klasteringu dochodzi w wyniku rozpowszechnienia się kultury współpracy 
i świadomej strategii uznającej inwestycje z obszaru innowacji i technologii 
(oparte na kapitale ludzkim) za jeden z najbardziej wartościowych rodzajów 
inwestycji. klastry są zatem doskonałą formułą dla realizacji tego typu inno-
wacyjnych przedsięwzięć.
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BuILDINg RELAtIONSHIP BuSINESS – EDuCAtION-gOVERNMENt 
tHE IMPACt ON tHE DEVELOPMENt OF CLuStERS

Summary

the cluster concept is a new way of thinking about creating a competitive busi-
ness. the aims of clusters is to stimulate cooperation between different actors of 
economic life such as universities, local authorities, business support institutions, 
r&D and enterprises. Purpose of the article is to show that there are the needs and 
ways to build partnerships among stakeholders, which will encourage the develop-
ment of clusters based on social capital.

Translated by Jolanta witek
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ROZWÓJ EuROPEJSkICH CENtRÓW I kLAStRÓW 
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słowa kluczowe: usługi logistyczne, centrum logistyczne, klaster logistyczny.

Wprowadzenie

inicjatywa powstawania klastrów na rzecz współpracy przedsiębiorstw 
z jednej branży nie jest nowa. Przykłady skutecznego współdziałania gospo-
darczego wielu lokalnych przedsiębiorców o podobnej specjalizacji znane są 
od czasów starożytnych1. natomiast teoretyczne podwaliny na temat istoty, 
zasad funkcjonowania i znaczenia klastrów w rozwoju społeczno-gospodar-
czym miast i regionów powstały znacznie później. Jednym z prekursorów 
wskazującym na istotę i ekonomiczne korzyści lokalnego współdziałania firm, 
które wynikają z możliwości podziału pracy i wiedzy, dostępności wyspecja-
lizowanej siły roboczej oraz wspólnej bazy dostaw. był A. Marshall. ten 
brytyjski ekonomista już w 1920 roku w swoich zasadach ekonomiki2 wska-

1 ch. Jiang, D. chen, research on urban logistics infrastructure: an empirical study of 
china, „Journal service science & Management” 2009, no. 2, s. 80–91.

2 A. Marshall, Principles of economics, An introductory volume, 8th ed, the MacMillan, 
London 1920, http://www.econlib.org/library/Marshall/marP2.html#Bk.i,ch.ii (17.08.2012).
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zywał na znaczenie tzw. zewnętrznych korzyści skali, które dopiero pod 
koniec lat 90. posłużyły M. Porterowi3 do opisu istoty klastrów i korzyści, 
jakie mogą osiągać firmy działające w danej branży i zlokalizowane w niewiel-
kiej odległości. klastry były postrzegane jako sposób na wzrost efektywności 
ekonomicznej oraz przyśpieszony i zrównoważony rozwój regionu. Mogło to 
nastąpić poprzez interaktywne i wspólne działania w celu czerpania korzyści 
ekonomicznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, dostawców, użytkowni-
ków łańcucha dostaw, a także wspólnego zarządzania informacją4.

celem niniejszego referatu jest analiza istoty, rodzajów oraz roli klastrów 
i centrów logistycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów i miast 
europejskich. na podstawie doświadczeń zdobytych w 2009 roku, w ramach 
wizyty studialnej w Hiszpanii członków Polskiego towarzystwa 
Logistycznego, podjęto również próbę sformułowania praktycznych rekomen-
dacji, które powinny być przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
budowy centrów logistycznych i ich funkcjonowania w ramach organizacji 
klastrowych. 

1. Rola i funkcje centrów logistycznych

w ostatnich kilkunastu latach wzrosło zapotrzebowanie na usługi trans-
portowo-spedycyjne, które zostały obudowane szeregiem czynności towarzy-
szących składających się na kompleksowy pakiet usług logistycznych. wiele 
firm transportowo-spedycyjnych rozszerzyło zakres świadczonych usług, 
stając się przedsiębiorstwami logistycznymi, które realizują zadania tzw. trze-
ciej lub czwartej strony transakcji zachodzących w łańcuchach dostaw5. 
według H.-ch. Pfohla6 usługi logistyczne realizują trzy funkcje: główne, 

3 M.e. Porter, clusters and the new economics of competition, Harvard Business 
review 1998, november/December, s. 7790.

4 w. elsner, regional service clusters and networks. Two approaches to empirical 
identification and Development. The case of logistics in the german Port city-states hamburg 
and Bremen, university of Bremen, „Discussion-Papers series” 2008, no. 006, s. 4.

5 szerzej zob. J. witkowski, zarządzanie łańcuchem dostaw. koncepcje, procedury, do-
świadczenia, Pwe, warszawa 2010, s. 14–17.

6 H-ch. Pfohl, systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka 
Logistyka, wydawnictwo iLiM, Poznań 2001, s. 270–271.
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uzupełniające lub komplementarne i specjalne. wśród funkcji głównych 
można wyróżnić dyspozycyjne i transportowe. Funkcje komplementarne to: 
usługi przeładunkowe, magazynowe, transportu zbiorczego, pakowania, 
manipulacyjne i informacyjne. Ostatnie funkcje specjalne dotyczą głównie 
promowania sprzedaży, obsługi klientów, ubezpieczenia transportu, obsługi 
celnej i kredytowania. Do podmiotów realizujących powyższe funkcje można 
zaliczyć: przewoźników, spedytorów, agentów celnych, przedsiębiorstwa prze-
ładunkowe, pakujące, banki danych, obsługę magazynów oraz maklerów. 
w tabeli 1 przedstawiono usługi świadczone przez przedsiębiorstwa logistycz-
ne w podziale na podmioty realizujące dane funkcje. usługi logistyczne reali-
zowane są najczęściej w ramach centrów logistycznych. 

tabela 1. 

Funkcje usług logistycznych w podziale na podmioty je realizujące 

Funkcje usług logistycznych
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główne funkcje
Funkcje dyspozycyjne   

Funkcje transportowe 

Funkcje uzupełniające lub komplementarne

Funkcja przeładunkowa   

Funkcja magazynowa  

Funkcja transportu zbiorczego  
(przy małych przesyłkach)  

Funkcja związana z pakowaniem   

Funkcje manipulacyjne   

Funkcje informacyjne   
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Funkcje usług logistycznych
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Funkcje specjalne
Funkcje promujące sprzedaż 
(merchandising)  

Funkcje obsługi klientów   
Funkcje ubezpieczenia transportu  
Funkcje obsługi celnej  
Funkcje kredytowe      

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: H-ch. Pfohl, systemy logistyczne…, 
s. 270–271.

centrum logistyczne to „obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i in-
frastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywa-
nie operacji na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem 
pomiędzy nadawcą i odbiorcą, w tym obsługę przewozów intermodalnych oraz 
udostępniający użytkownikom różne usługi dodatkowe”7. w tabeli 2 przedsta-
wiony jest podział centrów logistycznych w odniesieniu do różnych kryteriów. ze 
względu na formę własnościową rozróżnia się dwa rodzaje centrów: publiczno- 
-prywatne i prywatne. w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego inicja-
torem tworzenia centrum jest sektor publiczny, który wnosi jako wkład nieru-
chomości lub teren pod zabudowę. Prywatny inwestor najczęściej wnosi środki  
finansowe. kolejna klasyfikacja centrów bierze pod uwagę rodzaj obsługiwanych 
towarów. wyróżniamy tutaj centra logistyczne: uniwersalne, branżowe i specja-
listyczne. centra logistyczne uniwersalne z natury są dostosowane do większości 
towarów, centra branżowe obsługują firmy z danej branży (bądź też pokrewnej) 
oraz centra specjalistyczne tworzone są na potrzeby towarów wymagających do-
datkowych uprawnień w zakresie normalnych czynności operacyjnych. 

7 logistyka, red. D. kisperska-Moroń, s. krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, 
wydawnictwo instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009, s. 287.

cd. tabeli 1. Funkcje usług logistycznych w podziale na podmioty je realizujące
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tabela 2.

Podział centrów logistycznych według różnych kryteriów

Kryterium typ Charakterystyka

własność

Publiczno- 
-prywatne

najczęściej inicjatorem tworzenia centrum logistycznego 
jest sektor publiczny, który z reguły wnosi jako wkład 
inwestycyjny nieruchomości, decyzje administracyjne 

i uchwały gremiów kolegialnych wpływające na obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych, a także działania w otoczeniu 

inwestycji w celu rozwoju lokalnej infrastruktury 
transportu itp., z drugiej strony sektor prywatny bierze 

udział finansowy w inwestycji i z reguły piastuje funkcje 
zarządcze po jej zakończeniu

Prywatne centra logistyczne tworzone na zasadach komercyjnych, 
zazwyczaj przez jednego inwestora

rodzaj 
obsługi-
wanych 
towarów

uniwersalne centra umożliwiające przechowywanie zapasów bez 
ograniczeń względem ich natury i postaci materialnej

Branżowe
centra tworzone na potrzeby gromadzenia określonego 

asortymentu zapasów, wynikającego głownie 
z koncentracji danej branży w regionie (np. branżowe 

rozwiązania klastrowe)

specjalistyczne

centra specjalistyczne tworzone w celu gromadzenia 
towarów wymagających dodatkowych uprawnień 

w zakresie normalnych czynności operacyjnych, np. 
produkty chemiczne wymagające specjalnych procedur 
uwarunkowanych wymaganiami prawnymi związanymi 

z bezpieczeństwem w magazynowaniu i transporcie

integralność 
przestrzenna

skupione

centra logistyczne skupione na jednej przestrzeni są 
najbardziej preferowanymi przez inwestorów z powodu 

najniższych kosztów inwestycyjnych, stawiane na 
niezabudowanych dużych nieruchomościach (Green Fields), 

które zapewniają odpowiednią wielkość powierzchni, 
zaspokajające potrzeby aktualne i umożliwiające rozwój

rozproszone

w celu tworzenia centrów logistycznych rozproszonych 
wykorzystuje się nieruchomości poprzemysłowe 

wymagające rewitalizacji, na ogół niewystarczające ze 
względu na wielkość i wymagające łączenia kilku terenów 

inwestycyjnych w jedną strukturę organizacyjną

Modułowe

centrum logistyczne w obrębie strefy wyznaczającej jego 
granice podzielone jest funkcjonalnie na wyodrębnione 

moduły podporządkowane wspólnym zasadom działania, 
wyznaczonym ze względu na cel funkcjonowania 

centrum logistycznego, lecz których struktura własności, 
organizacja i metoda zarządzania mogą być zróżnicowane

Źródło:  i. Fechner, centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków 
w systemie logistycznym Polski, transport, Prace naukowe Politechniki 
warszawskiej, warszawa 2010, s. 24; logistyka, red. D. kisperska-
-Moroń, s. krzyżaniak, logistyka…, s. 293.
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kolejny podział centrów uwzględnia integralność przestrzenną. według 
tej klasyfikacji można wyróżnić centra logistyczne: skupione, rozproszo-
ne i modułowe. centra logistyczne skupione są najbardziej preferowanymi  
centrami przez inwestorów, gdyż są zlokalizowane na jednym obszarze. 
w przypadku centrów rozproszonych łączy się kilka terenów inwestycyjnych 
w jedną strukturę organizacyjną. centrum modułowe podzielone jest funk-
cjonalnie na moduły realizujące określone cele. należy zwrócić uwagę, iż 
coraz częściej tworzone są centra logistyczne branżowe w formie klastrów8. 

2. Istota i zadania klastrów w logistyce

wraz ze wzrostem konkurencji, globalizacją rynku oraz powstawaniem 
coraz to większych koncernów firmy zlokalizowane w danym regionie za-
częły dostrzegać korzyści, jakie mogą uzyskać w wyniku współpracy. w ten 
oto sposób na świecie zaczęły powstawać klastry. według europejskiego  
Obserwatorium klastrów w europie funkcjonuje ponad 2 tys. skupisk przed-
siębiorstw9. w literaturze, zarówno krajowej, jak i zagranicznej, można 
znaleźć wiele pozycji analizujących istotę klastrów (m.in. Audretsch & Feld-
man, 199610, steiner, 199811; Porter12, Austrian, 200013; Bellandi, 200314; 

8 http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=sectors;mode=one;sort=name;uid
=Logistics (09.07.2012).

9 materiały źródłowe european cluster observatory, www.clusterobservatory.eu 
(18.08.2012).

10 D.B. Audretsch, M.P. Feldman, innovative cluster and the industry life cycle, „review 
of industrial Organisation” 1996, no. 11, s. 253–273.

11 M. steiner, The Discreet charm of clusters: an introduction, w: clusters and regional 
specialisation. on geography, Technology and networks, red. M. steiner, Pion, London 1998, s. 1–17.

12 M.e. Porter, clusters and the new economics of competition, „Harvard Business 
review” 1998, s. 77–90.

13 z. Austrian, cluster case studies: The marriage of Quantitative and Qualitative 
information for action, „economic Development Quarterly” 2000, s. 97–110.

14 M. Bellandi, industrial clusters and districts in the new economy: some perspectives 
and cases, w: urban and regional Prosperity in a globalised new economy, red. r. sugden, 
e. elgar, cheltenham, uk, northampton, usA 2003, s. 196–219.
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Orsenigo, 200615; Brodzicki 200916; raport PArP17, raport civitas18; Borras & 
tsagdis 201119, saniuk 201120 itp.). 

najpopularniejsza definicja klastrów21 to ta opracowana przez M. Portera, 
zgodnie z którą klastry to „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych 
firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm 
działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przy-
kład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) 
w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również 
współpracujących”22. Powodem powstawania klastrów jest między innymi 
osiąganie korzyści skali w wyniku współpracy przedsiębiorstw z tej samej 
branży, zlokalizowanych w jednym regionie. Ponadto klastry odgrywają istotną 
rolę w tworzeniu i rozwijaniu wiedzy ekonomicznej, umożliwiają współpracę 
firmom z podobnej branży, a poprzez konkurencję motywują je do rozwoju 
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. w tabeli 3 przedstawiono kwestię 
znaczenia klastrów w regionie. klastry nie tylko przyczyniają się do rozwoju 
i lepszej wydajności przedsiębiorstw, ale również do rozwoju gospodarczego 
miast i regionów. Dzięki tego rodzaju inicjatywom nawiązują się różne powią-
zania biznesowe oraz nowe patenty. 

15 L. Orsenigo, clusters and clustering: stylized facts, issues, and Theories, w: cluster 
genesis. Technology-Based industrial Development, red. P. Braunerhjelm, M. Feldman, Oxford 
university Press, Oxford, new york 2006, s. 195–218.

16 t. Brodzicki, klaster lTD w woj. pomorskim. Potencjał i perspektywy rozwoju, instytut 
Badań nad Gospodarką rynkową, Gdańsk 2008, s. 4.

17 Benchmarking klastrów w Polsce – 2010, raport z badania, PArP, warszawa 2010, 
s. 9–184.

18 cluster report 4: logistics and goods Distribution, red. M. McDonald, r. Hall, 
A. Hickford, G. sammer, O. roider, r. klementschitz, civitas 2010.

19 s. Borras, D. tsagdis, Polityki klastrowe w europie. Przedsiębiorstwa, instytucje i za-
rządzanie, PArP 2011, s. 18–36.

20 s. saniuk, k. witkowski, s. krawczyk, Prototyping of manufacturing production net-
works in conditions of logistical constraints, Management 2011, Vol. 15, no. 2, s. 316–326.

21 wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technolo-
gicznej państwa. rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce, instytut 
Badań nad Gospodarką rynkową, Gdańsk 2009, s. 5.

22 M. Porter, location, competition and economic development: local clusters in a global 
economy, economic Development Quarterly, thousand Oaks, luty 2000, s. 15–34.
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tabela 3. 

znaczenie klastrów w mieście i regionie

Istota klastrów Charakterystyka

Dostarczanie 
wiedzy 
ekonomicznej

klastry odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i rozwijaniu wiedzy, 
we wprowadzaniu innowacji oraz podnoszeniu poziomu umiejętności. 

uczelnie często odgrywają istotną rolę w tworzeniu klastrów, jako 
skupiska talentów i źródeł cennej wiedzy. znaczenie gospodarki opartej 
na wiedzy może tłumaczyć rosnące znaczenie klastrów dla europejskiej 

polityki gospodarczej

kooperacja 
i konkurencja

Głównym celem tworzenia klastrów jest kooperacja i konkurencja 
firm zlokalizowanych na danym terenie. wbrew jednak powszechnym 

opiniom to nie współpraca, lecz konkurencja jest najważniejszym 
czynnikiem sukcesu klastrów. to konkurencja pomiędzy firmami 

w klastrze pobudza je do podejmowania działań związanych z rozwojem 
oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Firmy, instytucje naukowe 
i inne organizacje zrzeszone w klastrze wzmacniają potencjał naukowy 

i ekonomiczny regionu 

wydajność 

tworzenie klastrów przyczynia się do zwiększania wydajności produkcji, 
gdyż firmy mają większy dostęp do talentów. Ponadto firmy w klastrach 
efektywniej zarządzają łańcuchem dostaw z powodu koncentracji firm 
z podobnych branż. inne wymierne korzyści to: łatwiejszy dostęp do 

specjalistycznych informacji w klastrze oraz dóbr publicznych 

rozmiar 
i powiązania

Podczas gdy presja konkurencyjna może pomóc w rozwoju innowacji 
w klastrach, inne czynniki są również ważne. na przykład firmy 
działające w klastrach są w stanie pracować w sposób elastyczny 
i dynamiczny. Ścisły związek między zainteresowanymi stronami 

klastra pozwala firmom szybko reagować na przewidywane osiągnięcia 
badawcze i potrzeby klientów, a także ściśle i szybko współpracować 

z dostawcami. klastry często skupiają liderów rynku oraz zainteresowane 
podmioty i odbiorców, którzy są nastawieni na rozwój i potrafią szybko 

reagować na zmiany

tworzenie 
większej liczby 
firm w mieście 
lub regionie

tworzenie klastrów przyczynia się do wzmocnienia i rozwoju biznesu 
w regionie. koncentracja wielu firm i instytucji naukowych w jednym 

regionie, współpracujących między sobą, wymieniających się know-how, 
powoduje sprzężenie zwrotne, które z kolei przyczynia się do rozwoju 

regionu. Powstają nie tylko nowe firmy powiązane branżowo z klastrem, 
ale także i firmy badawcze typu spin-off będące ważnym elementem 

rozwoju gospodarczego 
Oddziaływanie 
klastrów na 
środowisko 
lokalne

Badania przeprowadzone przez stockholm school of economics 
potwierdzają tezę, że tworzenie klastrów zwiększa innowacyjność 

regionu. na przykład regiony, na których funkcjonują klastry, często 
przewyższają te bez klastrów w zakresie liczby zgłoszonych patentów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: clustering and city competitiveness 
– an introduction, eurOcities clusters working Group 2009, s. 4.

Jednym z rodzajów klastrów są klastry logistyczne, umożliwiają-
ce współpracę i rozwój firm z branży logistycznej w danym regionie. we-
dług autorów klaster logistyczny to geograficzne skupisko wzajemnie po-
wiązanych firm, konkurujących między sobą, ale także i współpracujących, 
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świadczących usługi logistyczne, jak np. transport, magazynowanie, pakowa-
nie, przeładunek, spedycja, a także firm świadczących usługi wspomagające  
procesy logistyczne, takie jak np. usługi serwisowe, finansowe, ubezpiecze-
niowe itp. oraz innych instytucji (naukowych, normalizujących, stowarzyszeń 
branżowych) w celu realizacji określonych zadań: edukacyjnych, naukowych,  
biznesowych i szkoleniowych. na świecie można znaleźć wiele zamienników 
nazwy klaster logistyczny, na przykład w stanach zjednoczonych i w Japo-
nii są to parki logistyczne (logistics parks), w niemczech – wioski towarowe 
(freight villages), w Japonii – parki dystrybucyjne (Distribution parks), 
w Hiszpanii – platformy logistyczne (logistics platforms), w Danii – cen-
tra transportowe (transport centres) oraz centra logistyczne (logistics 
centres) w pozostałych miejscach na świecie. Bez względu na to, jak klastry 
logistyczne są nazywane, to wszystkie obejmują głównie przedsiębiorstwa  
realizujące procesy logistyczne w danym regionie. wśród tych przedsię-
biorstw można wyróżnić:

 – dostawców usług logistycznych – są to: przewoźnicy, firmy obsługu-
jące magazyny, spedytorzy, firmy świadczące usług logistyczne (3th 
Party Logistics i 4th Party Logistics), agencje celne oraz wyspecjali-
zowane firmy konsultingowe i dostawcy it; 

 – przedsiębiorstwa zajmujące się wspomaganiem operacji logistycz-
nych – gdzie wartość dodana operacji może być mniejsza w sto-
sunku do działań związanych z logistyką, do firm takich zaliczyć  
można: przedsiębiorstwa zajmujące się tzw. lekką produkcją oraz 
przedsiębiorstwa zajmujące się kompletacją; 

 – przedsiębiorstwa realizujące operacje logistyczne w przedsiębior-
stwach przemysłowych (np. operacje związane z dystrybucją towa-
rów u detalistów) oraz obsługę posprzedażową (dostawcy części  
i serwisanci). 

rysunek 1 przedstawia powiązania pomiędzy firmami i organizacjami 
tworzącymi klaster logistyczny. z reguły wszystkie organizacje tworzące 
klaster współdziałają między sobą. współpraca ta jest zwłaszcza widoczna 
w zakresie realizacji działań marketingowych oraz logistycznych.
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rysunek 1.  Powiązania pomiędzy organizacjami tworzącymi klaster logistyczny

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: O. sölvell. clusters – Balancing evo-
lutionary and constructive forces. stockholm: ivory Tower Publishers, 
2009 w: clustering and city…, s. 4.

rozwój klastrów logistycznych oraz korzyści, jakie zaczęły osiągać przed-
siębiorstwa uczestniczące w klastrach, przyczyniły się do powstania w 2007 
roku europejskiego Obserwatorium klastrów (european cluster Observatory). 
Głównym celem obserwatorium jest udostępnianie informacji na temat poli-
tyki klastrowej w europie, opracowywanie analiz i raportów z badań klastrów, 
w tym w szczególności na temat regionalnych uwarunkowań konkurencyjno-
ści, ponadnarodowych sieci klastrowych, klastrów w branżach wschodzących 
i opracowań na temat lepszych praktyk w organizacjach klastrowych. 
europejskie Obserwatorium klastrów jest zarządzane przez centrum strategii 
i konkurencyjności (csc) w stockholm school of economics, a finansowane 
przez komisję europejską, Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw 
i Przemysłu, w ramach inicjatywy europe innOVA i Programu ramowego 
konkurencyjność i innowacja, którego celem jest wspieranie konkurencyjno-
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ści europejskich przedsiębiorstw23. w tabeli 4 przedstawione są wybrane plat-
formy współpracy logistycznej umieszczone w bazie europejskiego 
Obserwatorium klastrów. spośród wymienionych platform 18 działa wyłącz-
nie w sektorze logistyki. Pozostałe klastry obejmują również takie sektory, jak 
m.in.: oprogramowanie, technologie rolnicze, urządzenia medyczne, teleko-
munikacja, technologie lotnicze, środowiskowe, farmaceutyczne, morskie, 
transportowe, biotechnologie, nanotechnologie itp. 

tabela 4. 

wybrane platformy współpracy logistycznej w europie 

Nazwa Lokalizacja typ Sektory
cenTURiA 
rit - romagna 
innovazione 
tecnologia

włochy Park 
naukowy

Oprogramowanie, logistyka, technologie 
rolnicze, technologie transportowe, 

biotechnologia, technologia przemysłowa, 
urządzenia medyczne

Logistik 
Plattform szwajcaria Organizacja 

klastrowa Logistyka

sweden Logistics szwecja Organizacja 
klastrowa Logistyka

state Ministry 
for economic 
and Labour 
Affairs - 
Hamburg

niemcy Agencja 
regionalna

telekomunikacja, opieka zdrowotna, 
logistyka, technologia lotnicza, technologia 
środowiskowa, technologia farmaceutyczna, 

wydawnictwo, poszechne it, generalne 
branże twórcze, technologia morska, 

urządzenia medyczne
záhony térségi 
Logisztikai 
klaszter

węgry Organizacja 
klastrowa Logistyka 

ALiA Hiszpania Organizacja 
klastrowa Logistyka

trekantområdet 
transport Forum Dania Organizacja 

klastrowa Logistyka

sopron régió 
Logisztikai 
klaszter

węgry Organizacja 
klastrowa Logistyka 

PanLog węgry Organizacja 
klastrowa Logistyka

wallonia 
Foreign trade 
and investment 
Agency (AweX)

Belgia Park 
naukowy

Logistyka, multimedia, przetwórstwo 
spożywcze, technologia transportowa, 

przetwarzanie obrazu, nanotechnologia, 
energia odnawialna

23 http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/about-ob-
servatory/ (11.07.2012).
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Nazwa Lokalizacja typ Sektory
Distretto 
dei mezzi di 
trasporto di 
savona

włochy Organizacja 
klastrowa

Logistyka, budowa statków, aparatura 
ciężka, technologia transportowa, części 

samochodowe

Madrid Logistic 
Platform Hiszpania Organizacja 

klastrowa Logistyka

cnA niemcy Organizacja 
klastrowa Logistyka, technologie transportowe

Észak-
Magyarországi 
Logisztikai 
szolgáltató 
klaszter

węgry Organizacja 
klastrowa Logistyka

Distretto 
ortofrutticolo włochy Organizacja 

klastrowa
Logistyka, techonologia rolnicza, 

technologia procesowa

Øresund 
Logistics szwecja Organizacja 

klastrowa Logistyka

konya Ototmotiv 
yan sanayi İş 
kümesi

turcja Organizacja 
klstrowa Logistyka, transmisja energii

Distretto del 
condizionamento 
e della 
refrigerazione 
industriale

włochy Organizacja 
klastrowa Logistyka

LOGis.net niemcy Organizacja 
klastrowa Logistyka 

Dél-alföldi 
regionális 
Logisztikai 
klaszter

węgry Organizacja 
klastrowa Logistyka 

Portualità, 
intermodalità e 
logistica

włochy Organizacja 
klastrowa Logistyka, techonologie transportowe

Distretto 
padovano della 
logistica

włochy Organizacja 
klastrowa telematyka, logistyka, dystrybucja, inne

VAMOs Finlandia Organizacja 
klastrowa Logistyka, technologie transportowe

cd. tabeli 4. wybrane platformy współpracy logistycznej w europie
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Nazwa Lokalizacja typ Sektory

Logisztikai és 
szállítmányozási 
klaszter

węgry Organizacja 
klastrowa Logistyka 

Distretto 
logistico 
veronese

włochy Organizacja 
klastrowa Logistyka, ogólne usługi biznesowe

Lappeenranta 
innovation Finlandia Organizacja 

klastrowa
technologie budowlane, technologie 

energetyczne, logistyka, elektrotechnika, 
ogólne usługi biznesowe, leśnictwo

Hyvinkää–
riihimäki 
region centre  
of expertise

Finlandia Park 
naukowy technologie budowlane, logistyka

Logicity Finlandia Organizacja 
klastrowa Logistyka

Dél-Alföldi 
közlekedés-
fejlesztési 
klaszter

węgry Organizacja 
klastrowa Logistyka

consorzio zona 
industriale  
e porto fluviale  
di Padova

włochy Organizacja 
klastrowa Logistyka

clusterland 
upper Austria Austria Agencja 

regionalna

Branża samochodowa, branża spożywcza, 
logistyka, opieka zdrowotna, technologia 

środowiskowa, meblarstwo, mechatronika, 
plastiki, zasoby ludzkie, projektowanie, 

energia odnawialna

Distretto delle 
attrezzature 
alberghiere

włochy Organizacja 
klastrowa

Logistyka, rozrywka, przetwórstwo 
spożywcze, inne

zaragoza 
Logsitics centre Hiszpania Organizacja 

badawcza edukacja, logistyka, szkolenia

Dinalog Holandia Organizacja 
badawcza Logistyka, standardowe sektory

Bts strategic 
network rail 
technology 
saxony

niemcy Organizacja 
klastrowa Logistyka

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://www.clusterobservatory.
eu/index.html#!view=sectors;mode=one;sort=name;uid=Logistics 
(9.07.2012).
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spośród wymienionych klastrów w tabeli 4 na uwagę zasługuje zara-
goza Logistics centre w Hiszpanii, największe centrum logistyczne w po-
łudniowej europie24. interesujące są również doświadczenia hiszpańskie 
innych centrów logistycznych, np. w Bilbao czy Madrycie, które mogą stano-
wić źródło istotnej wiedzy dla europejskich przedsiębiorstw zamierzających 
tworzyć klaster. 

3. Rozwój centrów i klastrów logistycznych w Hiszpanii

Budowę pierwszego centrum logistycznego w Hiszpanii rozpoczęto 
w 1987 roku w portowym mieście Bilbao. trzy lata wcześniej władze lokalne 
podjęły decyzję o jego powstaniu oraz zatwierdziły projekt, który był wzoro-
wany na projekcie funkcjonującego od połowy lat 60. centrum logistycznego 
w Garonor pod Paryżem. Przy ustalaniu lokalizacji nadrzędnym celem władz 
lokalnych było dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców przez wypro-
wadzenie ruchu towarowego z coraz bardziej zatłoczonego miasta. 

Pomimo przychylności władz lokalnych centrum logistyczne w Bilbao 
powstawało aż 12 lat, a budowa pochłonęła około 42 mln euro, z których 80% 
pochodziło z budżetu państwa, a 20% z budżetu lokalnego. Powstanie centrum 
logistycznego pociągnęło za sobą rozbudowę lokalnej infrastruktury transpor-
towej i magazynowej. Opisywane centrum zajmuje powierzchnię około 
200 tys. m kw., w tym 30 tys. m kw. powierzchni magazynowej, na którą 
składa się 6 specjalistycznych magazynów o powierzchni 5 tys. m kw. każdy. 
na terenie centrum znajduje się parking dla 650 ciągników siodłowych. Do 
najpopularniejszych i najbardziej rentownych usług oferowanych przez 
centrum należy nie tylko wynajem powierzchni magazynowych w modułach 
od 500 do 1000 m kw., ale także wynajem kierowców i samochodów ciężaro-
wych. większość obsługiwanych ładunków dowożona i odwożona jest trans-
portem samochodowym, ale ze względu na lokalizację w pobliżu lotniska 
i portu morskiego centrum spełnia kryterium multimodalności25. 

szeroki wachlarz usług centrum oraz bliskość portu i lotniska spowo-
dowały, że po oddaniu centrum do użytkowania większość małych i śred-

24 http://www.zlc.edu.es (17.08.2012).
25 tamże, 2009.
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nich przedsiębiorstw z branży tsL przeniosło się na jego teren26. w 2009 
roku na terenie centrum logistycznego w Bilbao działały 44 firmy z branży 
tsL, które w sumie zatrudniały około 800 pracowników. w centrum obsłu-
giwano rocznie około 400 tys. ton ładunków. stąd też centrum logistyczne  
w Bilbao jest postrzegane przez władze miasta i regionu nie tylko jako czyn-
nik intensyfikujący rozwój społeczno-gospodarczy, ale także jako recepta 
na pogorszenie koniunktury wywołane globalnym kryzysem finansowym. 
Mimo notowanego już w 2009 roku 30-proc. spadku popytu i nadwyżki  
zdolności usługowych zarząd centrum w porozumieniu z władzami lokalny-
mi planował dalszą jego rozbudowę. celem projektu rozbudowy i moderniza-
cji opisywanego centrum było rozszerzenie promienia jego oddziaływania ze 
skali regionalnej na skalę ogólnoeuropejską. 

należy podkreślić, że takie same plany rozwoju przygotowywane były 
w konkurencyjnych klastrach logistycznych oddalonych o kilkaset kilometrów 
na południe od saragossy i Madrytu. Mimo geograficznej bliskości klastry 
logistyczne w saragossie i Madrycie już obecnie należą do największych 
w europie. nie są to już obszary zajęte tylko przez powierzchnie magazyno-
we, parkingi i place manewrowe. są w pełnym tego słowa znaczeniu dzielni-
cami miast, na których rozwijają swoje działalności zakłady produkcyjne, 
sklepy, banki, hotele, restauracje oraz instytucje kulturalno-oświatowe, które 
są niezbędne nie tylko do obsługi logistycznej ładunków, ale także pozwalają 
na podnoszenie jakości życia pracowników i klientów. Ponadto omawiane 
klastry charakteryzują się przestrzennym rozproszeniem centrów logistycz-
nych i terminali przeładunkowych, które są przystosowane do obsługi ładun-
ków dostarczanych różnymi gałęziami transportu. Przykładowo klaster logi-
styczny Aragon składa się z centrum logistycznego Plaza w zagarozie oraz 
obiektów przeładunkowo-magazynowych zlokalizowanych w pobliskich miej-
scowościach truel, Huesca i Fraga. zdaniem zarządzających dynamiczny 
rozwój klastrów logistycznych w saragossie i Madrycie był możliwy dzięki 
skutecznemu zastosowaniu modelu partnerstwa publiczno-prywatnego 
w czasie planowania i realizacji inwestycji. nie bez znaczenia dla sprawności 
funkcjonowania i finansowania projektów rozwojowych jest również harmo-
nijna współpraca zarządu i władz miejskich z przedstawicielami partii opozy-

26 informacje zebrane podczas wizyty studyjnej w Hiszpanii członków Polskiego 
towarzystwa Logistycznego, 2009.
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cyjnych, przedsiębiorcami oraz szkołami wyższymi. niestety, ze względu na 
brak przepływu informacji i brak koordynacji decyzji na szczeblu centralnym 
w ramach polityki logistycznej państwa pełna realizacja konkurencyjnych 
planów rozwojowych w Bilbao, zagarozie i Madrycie nieuchronnie doprowa-
dzi do marnotrawstwa środków finansowych w związku nadmierną rozbudo-
wą infrastruktury logistycznej w stosunku do obecnych i prognozowanych 
potrzeb. 

Wnioski

na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych oraz analizy 
doświadczeń hiszpańskich możliwe jest sformułowanie zaleceń o znaczeniu 
praktycznym. kluczowe zasady, których należy przestrzegać przy inwesto-
waniu w rozwój centrów i klastrów logistycznych w europie, można sprowa-
dzić do kilku następujących rekomendacji:

1. Decyzję o budowie, lokalizacji, wielkości i rodzaju centrum usług  
logistycznych należy podejmować nie tylko z perspektywy prognozowanych 
wyników finansowych, ale również z punktu widzenia poprawy poziomu  
jakości życia mieszkańców miasta i regionu. 

2. konieczne jest pozyskanie informacji o planach rozwojowych kon-
kurencyjnych przedsięwzięć i konieczna jest centralna koordynacja decyzji 
inwestycyjnych w ramach aktywnej polityki logistycznej państwa. 

3. wielkość potencjału usługowego regionalnych centrów i klastrów 
logistycznych powinna być dostosowana do prognozowanych potrzeb mia-
sta i regionu; nie każda lokalizacja sprzyja rozwojowi centrów logistycznych 
o zasięgu ogólnokrajowym czy kontynentalnym. 

4. spełnienie kryterium multimodalności zgodnie z celami polityki ue 
w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu zwiększa szanse rozwojowe 
centrum logistycznego oraz dofinansowanie jego budowy ze środków unij-
nych.

5. Model partnerstwa publiczno-prywatnego jest sprawdzonym sposo-
bem na finansowanie budowy obiektów infrastrukturalnych na potrzeby cen-
trów i klastrów logistycznych. 



413rozwój europejskich centrów i klastrów logistycznych...

Literatura

Audretsch D.B., Feldman M.P., innovative cluster and the industry life cyc-
le, „review of industrial Organisation” 1996.

 Austrian z., cluster case studies: The marriage of Quantitative and Quali-
tative information for action, „economic Development Quarterly” 2000.

Bellandi M., industrial clusters and districts in the new economy: some per-
spectives and cases, w: urban and regional Prosperity in a globalised 
new economy, red. r. sugden i inni, cheltenham, uk, northampton, 
usA, e. elgar 2003.

 Benchmarking klastrów w Polsce – 2010, raport z badania, PArP, warsza-
wa 2010.

 Borras s., tsagdis D., Polityki klastrowe w europie. Przedsiębiorstwa, insty-
tucje i zarządzanie, PArP 2011.

 Brodzicki t., klaster lTD w woj. pomorskim. Potencjał i perspektywy rozwo-
ju, instytut Badań nad Gospodarką rynkową, Gdańsk 2008.

 cluster report 4: logistics and goods Distribution, McDonald M., Hall r., 
Hickford A., sammer G., roider O., klementschitz r., civitas 2010.

clustering and city competitiveness – an introduction, eurOcities clu-
sters working Group 2009.

elsner w., regional service clusters and networks. Two approaches to em-
pirical identification and Development. The case of logistics in the 
german Port city-states hamburg and Bremen, university of Bremen, 
Discussion-Papers series, no. 006, Bremen 2008.

european cluster observatory, www.clusterobservatory.eu.
Fechner i., centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków 

w systemie logistycznym Polski, transport, Prace naukowe Politechni-
ki warszawskiej 2010.

logistyka, red. kisperska-Moroń D., krzyżaniak s., Biblioteka Logistyka, in-
stytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.

Marshall A., Principles of economics, Macmillan, London 1920. 
Orsenigo L., clusters and clustering: stylized facts, issues, and Theories, 

w: P. Braunerhjelm, M. Feldman, cluster genesis. Technology-Based in-
dustrial Development, Oxford, new york, Oxford university Press 2006.



414 Jarosław witkowski, maja kiba-Janiak

Pfohl H-ch., systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Bi-
blioteka Logistyka, iLiM, Poznań 2001.

Porter M., Porter o konkurencji, Pwn, warszawa 2001.
Porter M.e., clusters and the new economics of competition, Harvard Busi-

ness review1998.
rydzkowski w., usługi logistyczne, Biblioteka Logistyka, iLiM, Poznań 2004.
sheffi y., logistics intensive clusters: global competitiveness and regional 

growth, regional science Association Annual conference, Denver, cO 
2010, november 11.

sölvell’a O., clusters – Balancing evolutionary and constructive forces, 
stockholm: ivory tower Publishers, w clustering and city competiti-
veness – an introduction, eurOcities clusters working Group 2009.

steiner M., The Discreet charm of clusters: an introduction, w: clusters and 
regional specialisation. on geography, Technology and networks, red. 
M. steiner, London, Pion 1998.

w kierunku światowej klasy klastrów w unii europejskiej, komisja europej-
ska, cOM (2008) 652, Bruksela 2008.

witkowski J., zarządzanie łańcuchem dostaw. koncepcje, procedury, do-
świadczenia, Pwe, warszawa 2010.

wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i tech-
nologicznej państwa. rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju kla-
strów w Polsce, instytut Badań nad Gospodarką rynkową, Gdańsk 2009.

tHE DEVELOPMENt OF EuROPEAN LOgIStICS CENtERS  
AND CLuStERS BASED ON tHE SPANISH EXPERIENCE

Summary

in this paper there has been presented the role of clusters and logistics centers in 
the socio-economic development of regions and european cities. the Authors pre-
sented the recommendations and made an attempt to formulate practical recommen-
dations for the construction of logistics centers and their operation within the cluster 
organisations. 

Translated by maja kiba-Janiak
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