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Streszczenie 

Doświadczeniaświatowewykazują,żeprzedsiębiorstwadziałającewklastrach,dziękisieci
wzajemnychpowiązań,jakiścisłejwspółpracyzinstytucjamizesferynauki,edukacjiczy
administracji,stająsiębardziejkonkurencyjneiosiągająwiększesukcesy.Rozwójklastrów
wpływanietylkonarozwójfirm,aleicałychregionów,gdziesązlokalizowane.Pozwalają
onebowiemlepiejwykorzystaćwewnętrznepotencjałyrozwojuregionalnego,jakiprzy-
ciągać zewnętrznych inwestorów. W istocie same klastry i branże, w których działają,
możnatraktowaćjakonajważniejszyendogenicznypotencjałrozwojuokreślonychregio-
nów.Ztejperspektywywartoanalizowaćtakżemożliwościwykorzystaniaideiklastrów
dodynamizowaniarozwojuwojewództwapodlaskiego.

Badania statystyczne przy wykorzystaniu wskaźnika lokalizacji pozwalają zidentyfikować
regionalnąspecjalizacjębranżowązarównowujęciustatycznym,jakidynamicznym.Ana-
lizaprzeprowadzonawedługpowiatóworazbranżwskazujenaistotnąrolę,jakąwchwili
obecnejodgrywająwwojewództwiebranże: spożywcza, drzewno-meblowa,metalo-
wa,turystycznaorazpiekarnicza.Przyczymdwieostatniecechujewskaliwojewództwa
i poszczególnychpowiatówniewielka dynamika rozwoju lub stagnacja.Wpozostałych
przypadkach stopień koncentracji branż, jak i dynamika rozwoju, są zróżnicowane dla
poszczególnychpowiatówwojewództwapodlaskiego, jednakgeneralnie tworząobiek-
tywniekorzystnewarunkidorozwojustrukturklastrowych.Dodatkowoistotnezpunktu
widzeniaprocesówrozwojowychbranżemożnapodzielićnatrzygrupy:branżeteraź-
niejszości,branżeprzyszłościorazbranże„znakizapytania”.

Dorozwojustrukturklastrowychmogąprzyczyniać się świadomewysiłkinakierowane
napromocjęwspółpracyprzedsiębiorstwiinstytucji.Takiedziałaniaokreślasięjako„ini-
cjatywyklastrowe”.Ichpowstawanieiaktywnadziałalnośćmogąświadczyćopotencjale
rozwojowymklastrówgospodarczychnadanymterenie.Analizywykazały, iż inicjatywy
klastrowewwojewództwiepodlaskimmożnapodzielićnatrzygrupy:istniejące–rozwi-
jającesię;istniejące–uśpione;zalążkowe–bezmasykrytycznej.Należystwierdzić,iżza-
równostanilościowy,jakipoziomrozwojupodlaskichinicjatywsąniezadowalające.Idea
klasteringu i proces rozwoju struktur klastrowychnatrafiływwojewództwiepodlaskim
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naszeregbarier.Chybanajistotniejsząznichjestniedostatekwzajemnegozaufania,który
utrudniarzeczywistąpartnerskąwspółpracęregionalnychpodmiotów.Pomimoiżpromocja
ideiklasteringunaPodlasiuposiadaznaczącąjużtradycję,tonadalideataniejestdokońca
poznanaidobrzezrozumiana.Działanianaszczeblucentralnymzamiastpromowaćprostą
zasadę,żedziałającrazemmożemybyćsilniejsiiosiągnąćwięcej–doprowadziłydotego,
żeklasteringzacząłsiękojarzyćzkolejnymsposobemna„wyciągnięciepieniędzyzUnii”.
Wydajesię,żedewaluacja ideiklasteringuwwojewództwiepodlaskimodłożyłanabliżej
nieokreślonąprzyszłośćmożliwośćzbliżeniadosiebieprzedsiębiorstw,sferynaukiisamo-
rządu.Charakterprowadzonychobecniewspólnychdziałańwramachstrukturklastrowych
skupiasięprzedewszystkimnarealizacjiprojektówUniiEuropejskiejiuczestnictwiewdzia-
łaniachmiękkich,głównieszkoleniowych.

Pożądanymetapemrozwoju inicjatywzpunktuwidzeniarozwojuregionuwinnabyćre-
alizacjaprojektówinwestycyjnych,którebędąwywoływaćwzrostskaliprodukcjiprzedsię-
biorstw,wzrostzatrudnienia,poprawęjakościiwzrostkonkurencyjnościpodlaskichmarek.
Tomożezaowocowaćekspansjąponadregionalnąizagraniczną.Wówczasbędziemożna
mówićofaktycznejrolipodlaskichstrukturklastrowychjakoskutecznegoinstrumenturoz-
wojuregionu,siłynapędowejregionalnejgospodarki,awięcjakoowewnętrznympoten-
cjalerozwoju.Przyczymwaktualnychuwarunkowaniachwojewództwapodlaskiegopo-
trzebnisąobdarzeniautorytetemliderzyzachęcającydowspółpracy.Tymilideramipowinny
byćsamorządy.
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Wstęp

FundacjaBFKKdziałającod1991rokuzawszestarałasięsprostaćzmieniającymsię
wyzwaniom,przedjakimistawałnaszregion.Uczyliśmysięgospodarkirynkowej,
wchodziliśmyw strukturyUnii Europejskiej.Dzisiaj najważniejszymwyzwaniem,
przedjakimstajemyjakoregion,jestpokonaniespołeczno-gospodarczegodystan-
suPodlasia i PolskiWschodniejw stosunkudo reszty kraju iUE.WXXIwieku
niekwestionowanym,najważniejszymczynnikiemrozwojustałasięwiedza.Zatem
jedynymskutecznymsposobemdziałaniaprorozwojowegojestuczeniesięszybsze
niżinni.FundacjaBFKKchceprzyczyniaćsiędotegodziełaprzekształcaniaPodlasia
w „regionuczący się”,w szczególnościw zakresiewypracowywaniawspólnego
poglądunarozwójwwojewództwiepodlaskimiwPolsceWschodniej.Podejmuje
wysiłekidentyfikowaniakluczowychdylematówrozwojowychorazzbieraniaważ-
nychargumentównarzeczichrozwiązywania.Formą,wktórejchcemytoczynić,
jestcykliczneprzygotowywanieRaportówipoddawanieichpodkrytycznyosądregio-
nalnymliderom,abysłużyłotowypracowywaniuwspólnegomyśleniaorozwoju.

Możnaodnieśćwrażenie, iżwielośćgłosówekspertów,działaczygospodarczych
isamorządowychdotyczącychkoncepcjiikierunkówrozwojuwojewództwapod-
laskiegowniedostatecznymstopniuprzekształcasięwstanujednoliceniapoglądów
izajmowaniawspólnegostanowiska,zarównotuwewnątrz–wobecregionalnej
społeczności,jakinazewnątrz–wobecinnychregionówczywładzcentralnych.
Beztejwspólnejwizji,wspólnegorozumieniazagrożeń,aleiszansrozwojowych
Podlasianiesposóbpodejmowaćspójnedziałania,niesposóbbronićnaszychin-
teresówwprzetargunapoziomiekrajuczyna forumUniiEuropejskiej. Jedność
myśleniadajesiłępotrzebnąskutecznejpolitycerozwojuregionalnego,ale także
poszczególnympodmiotomw ichcodziennejwalcena swoich rynkach.Wydaje
się,żetemugenerowaniuwregioniewspólnychpoglądów,koncepcjiipomysłów
na rozwójpowinno służyć formułowaniekluczowychdylematów iprowadzenie
wokółnichożywionejdyskusji,alepoprzedzonejgruntownymprzygotowywaniem
danych,analiz,materiałówiargumentównarzeczichrozwiązania.Towkontekście
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najważniejszychproblemówinabazieobiektywnychdanych–niezależnieodich
subiektywnychocen–łatwiejmożekształtowaćsięnaszwspólnypogląd.Zatem
wartozacząćodstawianiapytańiprzygotowywaniadyskusji.Takiemucelowisłuży
niniejszyRaport,dotyczącymożliwości rozwojustrukturklastrowychnaPodlasiu
i ichewentualnejroli jakowewnętrznegopotencjałurozwojuregionu.Staraliśmy
sięwnimzgromadzićmateriałpozwalającydaćodpowiedźnapięćpytań/dylematów
rozwojowych:

1. Czy w województwie podlaskim są sektory/branże, które można traktować
jakoważnewewnętrznepotencjałyrozwoju?

2.CzypoziomrozwojustrukturklastrowychnaPodlasiujestadekwatnydomoż-
liwościipotrzebrozwojuregionu?

3.Jakiesąregionalneuwarunkowaniarozwojustrukturklastrowychwwojewódz-
twiepodlaskim?

4.Czystrukturyklastrowewwojewództwiepodlaskimmogąstanowićskutecznyin-
strumentrozwoju?

5.Jakiedziałaniawinnybyćpodejmowane,bystrukturyklastrowemogłysięroz-
wijaćnaPodlasiu?

Wydajesię,żesątoważnepytanianietylkozpunktuwidzeniaproblematykiklastrów,
aleprzedewszystkimzperspektywywypracowywaniawspólnegomyśleniaoroz-
wojuregionu.Ostateczneodpowiedzinasformułowanedylematystanąsiędopie-
rowtedywłaściwe,gdyudasięwokółnichzbudowaćkonsensus.Zatemniniejszy
Raportnierościsobieprawadoferowaniaostatecznychrozstrzygnięć,leczjakwy-
żejwskazano,masłużyćprzygotowaniudyskusji.Ztakąintencjąoddajemyniniejszą
publikacjępodosądkrytycznychczytelników–liderówpodlaskiegożyciaspołeczno-
gospodarczego.


Prof.nadzw.drhab.BogusławPlawgo
PrezesZarząduFundacjiBFKK
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I. Klastry jako determinanta rozwoju        
    przedsiębiorstw i regionów

Istota struktur klastrowych

Porterowskie podejście do definicji klastra, które w literaturze jest uznawane za
najbardziej oddające charakter tego zjawiska, a przez to najczęściej cytowane,
przedstawiaklastry jakogeograficzneskupiskawzajemniepowiązanych firm,wy-
specjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających
wpokrewnych sektorach i związanychznimi instytucji (naprzykładuniwersyte-
tów, jednosteknormalizacyjnych i stowarzyszeńbranżowych)wposzczególnych
dziedzinach,konkurującychmiędzysobą,aletakżewspółpracujących[M.E.Porter,
2001,s.246].

Klasternależyrozumiećjakogeograficzneskupiskawzajemniepowiązanychfirm,
wyspecjalizowanychdostawców,jednostekświadczącychusługi,firmdziałających
wpokrewnychsektorachizwiązanychznimiinstytucji(naprzykładuniwersyte-
tów,jednosteknormalizacyjnychistowarzyszeńbranżowych)wposzczególnych
dziedzinach,konkurującychmiędzysobą,aletakżewspółpracujących.

Jesttonajpopularniejszadefinicjaklastra.Wliteraturzeprzedmiotumożnaspotkaćsię
jednakzwielomainnymiokreśleniamiklastra,sformułowanymiprzezróżnychauto-
rów,aodpowiadającymipodejściuM.E.Portera.Możnawięcklasterdefiniowaćjako
[M.Gorynia,B.Jankowska,s.34-35]:

−geograficzneskupiskowyspecjalizowanychfirm(główniemałychiśrednich)dzia-
łającychwpokrewnychsektorach,powiązanychsieciąpublicznychiprywatnych
instytucjiwspierającychichaktywność.Pomiędzyprzedsiębiorstwamiwystępują
powiązaniarynkoweipozarynkowewynikającezwymianydóbriinformacji.Za-
chowaniaposzczególnychfirmdeterminowanesąprzezpoczuciewięziiwspól-
noty z innymi firmami z pokrewnych sektorów, działającymi w tej lokalizacji
[por.R.Rabelotti];

−geograficzneskupiskofirmdziałającychwpokrewnychsektorach,funkcjonujących
nalokalnymrynkupracy,współpracującychbądźwinnysposóbpowiązanychze
sobą, świadczącychsobiekomplementarneusługi i korzystającychzewspólnej
infrastrukturyorazwyspecjalizowanychdostawców[por.S.Rosenfeld];

K
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−geograficzne skupisko firm, pomiędzy którymiwystępują powiązania poziome
ipionowe,firmytewspółpracująikonkurujązesobąwramachokreślonegoseg-
menturynku,korzystajązewspólnejlokalnejinfrastrukturyiutożsamiająsięztą
samąwizjąrozwojubranżyiregionu[por.P.Cooke];

−gęstesieciprzedsiębiorstwiorganizacji,którychłańcuchywartościsąpowiąza-
neipowiązaniateniezawszewynikajązzawieranychtransakcji[M.P.vanDijk,
A.Sverisson].

Aspektgeograficznejbliskościpodkreślanyjestwdefinicjachprzejętychprzezinsty-
tucjeeuropejskie.WraporcieKomisjiEuropejskiejdotyczącymstrukturklastrowych
–RegionalClustersinEurope,klasterregionalnydefiniowanyjestjakokoncentracja
powiązanychzesobąfirm,funkcjonującychwtejsamejlubpokrewnejbranży,zloka-
lizowanychnamałymobszarzegeograficznym[RegionalClustersinEurope,s.14].

Zatempostrzeganieklastrówmożnainterpretowaćjakosposóbanalizygospodarki
narodowej,regionalnejilokalnej.Specyfikategopodejściapolegaprzedewszystkim
nazwróceniuuwaginawzajemnerelacjeinowąrolęfirm,władziinnychinstytucji
dążącychdowzmocnieniakonkurencyjności[B.Plawgo2006].

Na całym świecie pojawiają się tendencje do podejmowania działań na rzecz
wspierania rozwoju tych struktur.Wwielu krajachwyłoniła się też tzw. polityka
rozwojuklastrów (cluster-basedpolicy),przejawemktórej jest realizacja inicjatyw
nakierowanych na rozwój klastrów (cluster initiatives) [T. Brodzicki, S. Szultka,
P.Tamowicz,s.13].

Inicjatywyklastrowesątodziałaniapodejmowaneprzezwielegruppodmiotów,
celemtworzenialubpoprawysiłyklastra,którychdziałaniamogązależećodsiebie
na różne sposoby [T.Andersson,S. Serger, J. Sörvik,E.W.Hansson, s.7]. Inna
definicjamówi,żeinicjatywyklastrowetoświadomiepodejmowanewysiłkicelem
poprawy konkurencyjności, poprzez angażowanie dowspółdziałania firm,władz
rządowych i samorządowych oraz uniwersytetów i instytucji B+R w zakresie
związanymzwytwarzaniemokreślonychproduktówczyusług[B.Plawgo,2007,
s.406].Przyczympodkreślasię,iżinicjatywyrozwojuklastramusząopieraćsięna
zasobachlokalnejgospodarki,jejwidocznymlubukrytympotencjale[T.Brodzicki,
S.Szultka,P.Tamowicz].

Inicjatywaklastrowatoświadomiepodejmowanewysiłki,celempoprawykon-
kurencyjności,poprzezangażowaniedowspółdziałania firm,władzrządowych
i samorządowych oraz uniwersytetów i instytucji B+R w zakresie związanym
zwytwarzaniemokreślonychproduktówczyusług.
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Podobniejakwprzypadkufunkcjonowaniaklastra,takwprzypadkuzawiązaniaini-
cjatywyklastrowejposzczególnijejuczestnicyzyskująszeregkorzyści.

Dokluczowychczynnikówwarunkującychpowodzenierozwojustrukturklastro-
wychnależyzaliczyć[E.Wojnicka,s.22]:

a)wysokipoziomkompetencjiijakościzasobówludzkich,
b)przyjazneotoczenieinstytucjonalno-regulacyjne,
c)wzajemnezaufaniewrelacjachpomiędzyuczestnikamiklastra,
d)zorientowaniestrukturyklastrowej„nazewnątrz”,anie„dowewnątrz”,
e)elastycznośćijaknajmniejszypoziomsformalizowaniastruktury,
f)tworzeniestrukturklastrowychwobszarachdziałalności,któremająperspekty-

wyrozwoju.

Wwieluprzypadkachwskazujesiędwiegrupyczynników.Mianowicieczynnikien-
dogeniczne–związanezhistorycznymiigeograficznymiuwarunkowaniamiregionu
orazczynnikiegzogeniczne–wynikającezeświadomychtendencjiudziałuwkreacji
strukturklastrowych[J.Piaseczny,s.90-92].Wpierwszejgrupieczynnikówwyróż-
niasiętakiejak:korzystnepołożeniewrazzdobrympołączeniemkomunikacyjnym;
wysokipoziominfrastrukturytechnicznej;tradycjeprodukcyjnelubusługowewda-
nejdziedzinie;wysokakulturapracyipoziomwiedzyzdanejdziedziny;rozwinięta
baza naukowo-badawcza w danej dziedzinie [J. Piaseczny, s. 90-92]. Powyższe
elementy stanowią obiektywne czynniki wzrostu konkurencyjności podmiotów
istanowićmogąwdanymregionieźródłokreacjiklastra,czyteżwfaziewstępnej
–podstawyrozwoju inicjatywyklastrowej.Natomiastwgrupieczynnikówegzo-
genicznychwymieniasięwgłównejmierzedziałaniawładz lokalnych,ośrodków
wsparcia przedsiębiorczości i innych podmiotów na rzecz powstania i rozwoju
tegotypustruktur,m.in.poprzeztworzenieiwspółtworzenieinicjatywklastrowych
wdanychsektorachibranżach.Wszczególnościtegotypudziałaniawydająsiębyć
niezwykleważne,gdywdanymregionieniewystarczająca jest liczba lubpoziom
„wyposażenia”regionuwwymienionepowyżejczynnikiendogeniczne.Wówczas
rolątychżepodmiotówjesttworzeniepodstawdorozwojustrukturklastrowych.
Wszczególnościchodziowytworzeniewięzipomiędzypodmiotamidanejbranży
przestrzenniezlokalizowanyminadanymobszarze.
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Wymienioneczynnikidecydująceopowodzeniudanejstrukturyklastrowejniewy-
czerpująichpełnegozbioru.Wartowzwiązkuztymzaproponowaćniecoinnypo-
dział,uwzględniającydwiegrupyczynników:wewnętrzneizewnętrzne.Dopierw-
szejgrupynależączynnikidecydująceopowodzeniurozwojustrukturklastrowych,
takiejak[B.Plawgo,M.Citkowski]:
−liczbapodmiotów,
−rodzajpodmiotówiichpotencjałindywidualny,
−sposóbzorganizowania,
−czasfunkcjonowaniainicjatywy,
−sposóbpowiązańkooperacyjnych,
−dotychczasowedoświadczeniapodmiotówwewspółpracy.

Wramachczynnikówzewnętrznychmożnanatomiastwyróżnić:
−potencjałrozwojowybranży,wktórejpowstałainicjatywa,
−konkurencyjnośćbranży,
−poziomrozwojugospodarczegoobszarulokalizacjiinicjatywy,
−politykawładzsamorządowychwzakresiewsparciastrukturklastrowych,
−możliwościpozyskiwaniazewnętrznychźródełfinansowania.

Wyżej wymienione czynniki wydają się być stosunkowo czytelnym wskaźnikiem
elementówwarunkującychpowodzenieirozwójdanejinicjatywyrozwojuklastra.
Jednakżewwieluprzypadkachpodkreślasię,iżjednymznajbardziejistotnychczyn-
nikówwpływającychnapowodzeniepowiązańkooperacyjnychw ramachdanej
strukturyklastrowejjestwzajemnezaufaniewobecpodmiotówtworzącychpoten-
cjalnyklaster.

Wramachuwarunkowańpowstawaniairozwojuklastrawymieniasięszeregele-
mentów.Najczęściejwskazywanesąte,dziękiktórymmożnaokreślićmożliwość
powstanianadanymobszarzeklastra,jakteżmożliwośćjegoidentyfikacjiwdanej
chwiliwrazzokreśleniemjegopotencjału.S.Rosenfeldwyróżniłdwanaścieczyn-
ników,któreobejmują[S.Rosenfeld]:


1)B+R–czyistniejedostępdopodmiotówzwiązanychzesferąbadawczo-ro-
zwojowąwzakresiebranżtworzącychklaster,

2)wiedzaiumiejętności–czywiedzaiumiejętnościsiłyroboczejsądopasowa-
nedopotrzebklastraorazczypozawiedzątechnicznąsiłaroboczaposiada
wiedzęiumiejętnościzzakresuspecyfikibranżyiprzedsiębiorczości,

3)rozwójzasobówludzkich–czyistniejąmożliwościdokształcaniapracow-
nikówiprzygotowywaniaichdozmiantechnologicznychiorganizacyjnych
zachodzącychwramachklastra,

4)dostępnośćkapitału–czyregionalneinstytucjefinansowe,wszczególności
banki,partycypująwprocesiepowstawaniairozwojuklastrainailejestdo-
stępnykapitałpotrzebnydorozwojuklastrów,
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5)bliskośćdostawców–czyoferencimateriałówikomponentówdoprodukcjisą
zlokalizowaniwpobliżu,jakczęstomająmiejsceinterakcjezdostawcami,

6)dostępdowyspecjalizowanychusług– czynadanym tereniewystępują in-
stytucjepublicznedziałające jako centra rozwoju technologii, centra rozwo-
jumałych i średnich przedsiębiorstw (MSP), organizacje publiczneoferujące
wsparciewdziałalnościeksportowej;czysądostępneusługiświadczoneprzez
projektantów,prawników,księgowych,

7)producencimaszyniurządzeń–czywpobliżufunkcjonująfirmy,którezajmują
sięprodukcjąmaszyn,urządzeń,oprogramowaniawykorzystywanegoprzez
uczestnikówklastra,czypomiędzyproducentamimaszyna firmamizbranży
tworzącejrdzeńklastrawystępujądobrerelacje,któresprzyjająulepszeniom
wobugrupachpodmiotów,

8)instytucjespołeczne–czywregioniefunkcjonujązrzeszenia,stowarzyszenia
branżowe,ilemajączłonków,naileaktywnieprowadządziałalność,

9)siłapowiązań–czyfirmykooperująijakdużejestnatężenietychdziałań,czy
firmydzieląsięzasobamiiinformacją,jakczęstorazemrozwiązująproblemy,

10)wspólnawizjaiprzywództwo–czyfirmyzdająsobiesprawę,żefunkcjonują
jakosystemimająwspólnąwizjęprzyszłościjakolidera,

11)przedsiębiorczość–ilepowstajenowychfirmwklastrze,jaksilnieklasterprzy-
ciąganowefirmy,

12) innowacje– jakszybko iczęstorozwijasię iadaptujenowetechnologie, jak
szybkopojawiąsięproduktybazującenatychtechnologiach.

Zacytowaneelementyidentyfikująceklasterorazjego„siły”rozwojowetoniejedy-
nepróbyokreśleniaparametrówklastra.Wliteraturzewtejkwestiimożnarównież
wskazaćpodziałwarunkówdotworzeniaklastranawarunkikonieczneiwystarcza-
jące[C.Steinle,H.Schiele,s.48].Dowarunkówkoniecznychzaliczono:
−podzielnośćprocesuprodukcji–koniecznejestwystępowaniespecjalizacjiwra-

mach łańcucha tworzenia wartości, co oznacza możliwość podziału procesu
produkcji naposzczególne fazy. Fragmentacjaprocesuprodukcjiwynika z jego
technicznychcharakterystykorazrozmiaruaktywnościdanychprzedsiębiorstw.
Działalnośćmusibyćnatylerozbudowana,abynakażdymetapiemożliwebyło
konkurowaniezesobąkilkupodmiotówiuczeniesięodsiebie;

−możliwośćtransportuproduktu– jeżelinie jestmożliwetransportowaniepro-
duktu,miejscemjegowytwarzaniamusibyćmiejscelokalizacji jegoodbiorców.
Jednakżeproduktfinalnymożebyćtransportowany,alekomponentydojegowy-
twarzaniasąsilniezwiązanezokreślonąlokalizacją,przyciągatooferentówdobra
finalnegodookreślonejlokalizacjiisprzyjakreacjiklastra.
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Natomiastwramachwarunkówwystarczającychdostworzeniaklastra,rozumia-
nychjakoelastycznakoordynacjakilkuróżnychpodmiotów,wymieniasię:
− zmienność rynku – zmienność i dynamika rynku pobudzają powstawanie kla-

strów.Kooperacyjnepowiązaniasprzyjająszybszejreakcjinazmianyniżwięzihie-
rarchiczne;

−rolainnowacji–jeżelidlaprocesuinnowacjikoniecznejestwystępowaniekom-
plementarnychumiejętności,tomożetozapewnićkooperacjamiędzypodmio-
tami,któramamiejscewklastrach;

− liczne, różne, ale komplementarne kompetencje – im bardziej zróżnicowane
kompetencjewramachłańcuchatworzeniawartości,tymtrudniejjednejfirmieje
kreowaćikształtować;

−długiłańcuchtworzeniawartości–koniecznajestkoordynacjawielukomponen-
tów,abywytworzyćdobrofinalne,częstojużnaetapiedostaw,gdyżniesąto
dostawystandardowe,aledopasowanedopotrzebkonkretnychklientów.

Wśróduwarunkowańrozwojuklastra i inicjatywklastrowychwskazujesięszereg
kluczowychczynników.ItakzdaniemR.MossKanter[R.M.Kanter]zakluczowe
czynnikirozwojustrukturklastrowychnależyuznać:
a)elastycznośćiotwartośćstrukturyklastrowejnazewnątrz,comazapewnićdo-

stępdonowychtechnologii,wiedzyiinformacji,
b) wysoką jakość powiązań pomiędzy członkami klastra nacechowaną przede

wszystkimwzajemnymzaufaniem,cozkoleimagwarantowaćskutecznefunk-
cjonowaniemechanizmudyfuzjiwiedzyiinformacjiwewnątrzstrukturyklastrowej,

c)poziomkompetencjiijakośćzasobówludzkichwstrukturzeklastra.

Wskazaneujęciekluczowychczynnikówsukcesustrukturyklastrowejskupionejest
przedewszystkimnaakcentowaniuwewnętrznychpowiązańwramachstruktury
klastrowej.NatomiastCh.KetelsorazM.E.Porter[M.E.Porter,1998,s.77-90;
Ch.Ketels]wskazująelementyzewnętrzne,dokładniejelementyotoczeniabizne-
sowego,jakokluczoweczynnikirozwojuklastrów.Sąnimi:
a)dostępnośćzasobów(np.infrastrukturaumiejętności),
b)popytwewnętrzny(wymaganialokalnychodbiorców),
c)ogólnypoziomprzedsiębiorczościorazjakościregulacjidlastymulowani

przedsiębiorczości(opodatkowanie,lokalnestrategiekonkurencjifirm,prawo
konkurencji),

d)innewspomagająceprzemysłyidostawcyorazodbiorcy(tzw.zasięgigłębo-
kośćklastra).

Biorąc pod uwagę, iż w wielu przypadkach klaster jest traktowany jako pewien
rodzajorganizacjisieciowejlubposiadającyszeregcechstrukturysieciowej,niena-
leżyzapominać,iżjednymzistotnychelementówdecydującychopowodzeniutej
strukturyjestzaufaniepartnerówtworzącychklaster.Odpowiednipoziomzaufania
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możepowodowaćszeregpozytywnychefektówdlagrona,m.in.obniżkękosztów
zarządzania,czyteżwzrostwartościrynkowejfirm.

Ważna jest także jakość relacji, rozumiana jako zakres działań, w jakim partne-
rzy czują się swobodnie i ufają sobie, podejmując współpracę, która wyznacza-
na jest przez: kompetentność partnerów, lojalność, dobre intencje sojuszników
ibezstronnośćorazprawość[A.Argandona,s.126].Jakośćrelacjiwinnabyćpo-
strzegana jako istotna cecha efektywnego porozumienia sieciowego, ponieważ
[por.B.Mikuła,s.127]:
−umożliwiawprowadzeniezaufaniajakoważnegoelementuuzupełniającegoinne

narzędziazarządzaniaikontrolisojuszu,
−wspierarozwójwspółpracypozazakresemobjętymumowąaliansu,comoże

prowadzić do podejmowania przedsięwzięć podnoszących wartość porozu-
mienia,

−przyczyniasiędorozwiązywaniakonfliktówisporówbędącychnormalnymre-
zultatemfunkcjonowaniawkooperacji,

− przyspiesza działania, które są konieczne z punktu widzenia szybkich zmian
wkonkurencyjnymotoczeniu.

Wyżejwymienioneczynnikiwydająsiębyćstosunkowoczytelnąlistąelementów
warunkującychpowodzenie i rozwój danej struktury klastrowej. Jednymz istot-
nychczynnikówzewnętrznych,któregoanalizywinnybyćprowadzone,jestpolity-
kawładzpublicznychwzakresiewsparciafunkcjonowaniairozwojuklastrów.Jest
ona szczególnieważnawregionachwzględniegorzejwyposażonychwczynniki
endogeniczne, do którychmożna zaliczyćwojewództwopodlaskie.Wydaje się,
żewtegotypuregionachbezprzemyślanejidługofalowejpolitykinastawionejna
wspieranierozwojustrukturklastrowychtrudnooczekiwaćszybkiegosamoistnego
procesuintegracjipodmiotówwsilnestrukturyklastrowe.Zdrugiejzaśstronymożna
zauważyć,iżpowstawanietegotypustrukturuznajesięzaważnyinstrumentrozwojuregio-
nalnego,wtymregionówperyferyjnych.
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Znaczenie struktur klastrowych  
dla gospodarki regionu 

Istnienieirozwójstrukturklastrowychtraktowanemożebyćjakoważnyinstrument
podnoszeniakonkurencyjnościidynamizowaniarozwojunietylkoposzczególnych
organizacji,aletakżeregionów.Podkreślasię,iżprzypisywaniewiększegoznacze-
niawgospodarceklastromniżodosobnionymfirmomisektorompozwalanado-
strzeżenieważnychelementówistotykonkurencjiorazrolilokalizacjiwprzewadze
konkurencyjnej[M.E.Porter,2001].Wliteraturzeprzedmiotuwskazujesięnasze-
regkorzyściwynikającychzistnieniawdanejgospodarcestrukturyklastrowej.Itak
możnaspotkaćstwierdzenia,którewskazują,iż[M.E.Porter,2001]:

1.Klastermawpływnaefektywność–klastrypodnosząefektywnośćnależących
donichfirmdzięki:

a)dostępnościwyspecjalizowanychnakładówipracowników,
b)dostępnościinformacji,
c)komplementarnościdziałańposzczególnychuczestników(komplementarno-

ściproduktównaprzykład turystyki,komplementarnościwmarketingu,bli-
skośćułatwiateżdostępdonabywców),

d)dostępnościinstytucjiidóbrpublicznych,
e)zachęciedowzrostuefektywnościwynikającejzporównańdolokalnych

konkurentów.

2.Klastermawpływnainnowacyjność–firmywklastrzelepiejiszybciejpotrafią
dostrzec:

a)nowepotrzebynabywców,
b)nowemożliwościtechniczne,operacyjneilogistyczne,
c)wyższąelastycznośćwprocesieinnowacyjnym,dziękibliskiejwspółpracy

zdostawcamiiodbiorcami,
d)innowacyjność,którawymuszanajestprzezbliskichkonkurentówdysponują-

cychpodobnymiwarunkamiczynnikówprodukcji.

 Klastrymająwpływna:

    -efektywność,

     -innowacyjność,

      -powstawanienowychfirm.
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3.Klastrysprzyjająpowstawaniunowychfirm,gdyż:
a)dostarczająinformacjiopojawiającychsięokazjach,
b)zmniejszająbarierywejścianarynekzewzględunaułatwionydostępdonie-

zbędnychzasobówiumiejętności,
c)samklasterjestważnymrynkiemzbytudlanowychfirm.

Występowaniedanegoklastrabranżowegowregioniemadawaćszeregpozytyw-
nychefektów, takdla całego regionu (tzw.efekt rozlewania– spillover effect) [T.
Brodzicki,S.Szultka,P.Tamowicz,s.31],jakidlaposzczególnychfirmuczestniczą-
cychwsiecipowiązańtejżestruktury.

Przyjmujesię,żewklastrzewielkieimałeprzedsiębiorstwaosiągająznaczniewięcej,
niżgdybymiałypracowaćsame.Jesttomożliwedziękisiecipowiązanychprzed-
siębiorstw,dostawcówusług,instytucjiakademickichorazproducentówskoncen-
trowanychnatymsamymobszarze.Koncentracjawspomagatworzenienowych
przedsiębiorstw,produktóworaznowychmiejscpracydlawysokowykwalifikowa-
nych,dobrzeopłacanychpracowników.Klastrystanowiąosilekażdejgospodarki
narodowej,regionalnej,stanowej,anawetwielkomiejskiej,główniewkrajachgo-
spodarczorozwiniętych[M.E.Porter,1990].

Wklastrzewielkie imałeprzedsiębiorstwaosiągająznaczniewięcej,niżgdyby
miałypracowaćsame,dziękisiecizwiązanychprzedsiębiorstw,dostawcówusług,
instytucjiakademickichorazproducentówskoncentrowanychnatymsamymobszarze.

Efektyfunkcjonowaniaklastrówwynikająwdużymzakresiebezpośredniozdeter-
minantichpowstawania.Przykładowoniższekosztyfirmfunkcjonującychwklastrach
mogą prowadzić do osiągania wyższych zysków i/lub większej konkurencyjności
cenowej.Łatwośćprodukcjiwdanymobszarzeprowadzidoszybszegorozwoju
miejscowychfirmoraznapływuzewnętrznegokapitału,cozapewniaszybszyroz-
wójekonomicznywskalilokalnejczyregionalnej.Dopozytywnychefektówistnie-
niaklastrówzaliczyćmożnawięcwszczególności[A.Hoen]:
−wzrostzysków,
−wzrosteksportu,
−przyspieszonywzrostgospodarczy,
−wzmocnienieprzewagkonkurencyjnych,
−wyższąinnowacyjność,
−szybsządyfuzjęwiedzy,
−szybszypostęptechnologiczny,
−przyspieszonywzrostproduktywności.
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Korzyściwzakresieefektywnościiinnowacjiwznacznymstopniuwynikajązwspół-
występowaniawklastrachkonkurencjiiwspółpracy,którawokreślonychdziedzi-
nachsprzyjaskuteczniejszejkonkurencji.

Podsumowującmożnauznać,żerozwójklastrówwpływanapoprawękonkuren-
cyjnościdanejlokalizacjipoprzezzwiększeniekonkurencyjnościpodmiotów,które
działają na danym obszarze. Jak wskazuje R.M. Kanter, powiązania występujące
w klastrzemiędzy jegoposzczególnymi elementamiwpływają na pojawianie się
mechanizmów,któremogąnapędzaćtworzenienowychidei,innowacjiorazuła-
twićprzepływinformacjizfirmydofirmy.Dynamikaklastrówpromujedanyregion
jako uczący się i innowacyjny, a występujące w ich ramach sieci są narzędziem
napędzającymirozprzestrzeniającymidee,informacjeidobrepraktykinaobszarze
całegoskupiskafirm[R.M.Kanter].

Rozwójklastrówwpływanapoprawękonkurencyjnościdanejlokalizacjipoprzez
zwiększeniekonkurencyjnościpodmiotów,któredziałająnadanymobszarze.

Podobniejakwprzypadkuklastra,takiwprzypadkuinicjatywyklastrowejposzcze-
gólnijejuczestnicyotrzymująwtensposóbszeregkorzyści.

Jak wynika z analizy funkcjonowania inicjatyw klastrowych na całym świecie
[O.Solvell,G.Linnqvist,Ch.Ketel],większość tegotypu formwspółpracyukie-
runkowanych jestnarozwój jednego istotnegoklastranapoziomieregionalnym.
Większość z nich za cel funkcjonowania przyjmuje stworzenie sieci współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi aktorami z regionu oraz uświadomienie
przedsiębiorcomfaktuuczestnictwawsystemieklastrowym.Ponadtowobszarze
innowacyjnościitechnologii–czynnikówwspółcześniewnajwiększymstopniude-
cydującychokonkurencyjnościprzedsiębiorstw–głównymobszaremdziałańinicja-
tywjeststymulowaniepotencjałuinnowacyjnego,promowanieinnowacjiinowych
rozwiązań technologicznych, analiza trendów technologicznych, dyfuzja nowych
rozwiązańwklastrzeipoprawaprocesówprodukcyjnych.Zcytowanychwyników
analizydoświadczeńfunkcjonowaniainicjatywklastrowychnacałymświecie,które
prezentuje publikacja The Cluster Initiative Greenbook wynika, iż inicjatywy, które
wypracowały jasną iprzejrzystąstrategię,opartąnasilnychstronachklastra ipo-
święciłyczasnajejrozpowszechnienie,osiągnęłylepszerezultatywstymulowaniu
konkurencyjnościklastra[O.Solvell,G.Linnqvist,Ch.Ketel].

Firmy,dziękiwspólnemudziałaniuiwspólnejpromocji,mająwiększąsiłęprzetar-
gowąwobeckontrahentówidostawcówsurowców,materiałówipółfabrykatów,
dziękiosiągnięciuwspólniepewnejskalidziałalności,czyli„masykrytycznej”.Uważa
się,żeizolacjafirmmożewpływaćnaniedobórzasobówludzkichifinansowych,
nieefektywnośćskali iograniczonywpływtakichprzedsiębiorstwanarynek.Gdy
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jednaksąonezgrupowanewklastry,wówczasmogąosiągaćsukcesyikonkurować
nawetprzyniewielkichrozmiarachzinnymi,równieżwielkimifirmami[S.Bertini].
Dzięki ścisłej współpracy wielu podmiotów możliwe jest uzupełnienie własnych
zasobówipozyskanienowychumiejętności.Połączeniesił,dziękiefektowisynergii,
dajepozytywneefektywpostaciposzerzeniadotychczasobsługiwanychgeogra-
ficznierynkówinawiązaniawspółpracyznowymiklientami.

Izolacja firm może wpływać na niedobór zasobów ludzkich i finansowych, 
nieefektywnośćskaliiograniczonywpływtakichprzedsiębiorstwnarynek.

Daje to tym samym poszczególnym firmom często jedyną szansę na ekspansję
jużnie tylkona rynki krajowe, ale i zagraniczne [E.Wojnicka]. Ścisła kooperacja
umożliwiajednoczesnąspecjalizacjęprocesuprodukcyjnegoioferowanychusług.
Pogłębiającasięspecjalizacjapozwalanapodnoszeniejakościproduktówiusługoraz
zdobywanienowychnabywców,przy jednoczesnejobniżcekosztówwytwarzania
ztytułurezygnacjizpewnegozakresuprodukcjinarzeczkooperanta.Tymsamym
poszczególnefirmymająszansęstaćsiębardziejkonkurencyjnecenowo.Jednąznaj-
ważniejszychkorzyścizaistnieniainicjatywyklastrowejjestmożliwośćłączeniazaso-
bówfinansowychnawspólneinwestycjeiwprowadzanienowoczesnychrozwią-
zańtechnologicznych.

Naszczególnąuwagęzasługujątrzypłaszczyznypozytywnegowpływuinicjatywna
konkurencyjność firm.Pierwszaznich tokorzyśćwynikającaz tworzeniawspól-
negomarketinguiwspólnejekspansjimarketingowo-informacyjnej.Przeztogrupa
przedsiębiorstw jestwizerunkowosilna izdolnadoostrejwalki rynkowej.Płasz-
czyznadrugatoekspansjananowerynkizbytu,wtymwszczególnościekspansja
eksportowa,dziękim.in.potencjałowiskupionemuwjednymmiejscu,wywodzą-
cemusięzwielufirm,częstoposiadającychbagażdoświadczeńzdotychczasowej
działalnościeksportowej. I trzeciapłaszczyzna–uważanawspółcześnieza jedną
znajistotniejszych–innowacyjność idyfuzjawiedzy.Mieścisiętumożliwośćdo-
stępudojednosteknaukowo-badawczychorazpozyskiwaniewyspecjalizowanych
młodych kadr do struktury klastrowej. Okazuje się, że inicjatywyklastrowemogą
wznacznymstopniuprzyczynićsiędorozwojusiecirelacjizinnymipodmiotami,któresą
takistotnewprocesieinnowacyjnym.

Wszystkie wymienione korzyści płynące z tytuły uczestnictwa w inicjatywie kla-
strowejwznacznymstopniuprzekładająsięnawzrostkonkurencyjnościposzczegól-
nychprzedsiębiorstwfunkcjonującychwramachtejżestrukturyklastrowej[B.Plawgo,
M.Citkowski].



KLASTRY JAKO POTENCJAŁ ROZWOJU - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE  |  21

Korzyścizuczestnictwawinicjatywachpotencjalniemogąbyćzbliżonedotych,ja-
kiefirmyodnoszązfunkcjonowaniawrozwiniętychstrukturachklastrowych.Istot-
nejestprzytympodkreślenie,iżspecyfikaifazyrozwojuposzczególnychinicjatyw
klastrowychbędądeterminowałyokreślonekorzyściczerpaneprzezichuczestników.
Wtymkontekściemożnanawetsformułowaćtezę,żezakresczerpanychkorzyści
zuczestnictwawinicjatywachklastrowychstanowimiaręichdojrzałości[B.Plawgo,
M.Klimczuk,2009b,s.141-156].

Analiza literatury przedmiotu pozwala twierdzić, że potencjalne korzyści
z funkcjonowaniapodmiotówwramachklastrówmogąbyćbardzo różne.Stąd
próbaprzedstawieniamodelu,którypozwolinapewneuporządkowanierodzajów
korzyści,wzależnościodróżnychaspektów(tabela1.).Proponujesięprzytymwy-
odrębnićsiedemgrupkorzyścizzakresu:współdziałaniagospodarczego,innowacji
itechnologii,ekspansjiklastra,badańitworzeniasieci,politykiwładz,współdziałania
zinstytucjamiorazedukacjiiszkoleń.

Tabela1.
Potencjalnekorzyścizfunkcjonowaniapodmiotówwklastrach

Zakres

korzyści
Rodzajekorzyści

Współdziałanie
gospodarcze

1.Koordynowaniezakupów/łączeniezakupów
2.Redukcjakonkurencjiwklastrze
3.Możliwośćstworzeniajointventurezinnymiregionalnymi

przedsiębiorstwami
4.Dostępnośćdowysokiejjakościusług
5.Możliwośćkorzystaniazumiejętnościidoświadczeniapartnera
6.Możliwośćobniżeniakosztówprodukcji
7.Uzyskaniekorzyścispecjalizacjii/lubzwiększonejskaliprodukcji
8.Wzmocnieniepozycjiwobecdostawcówiobniżenieprzezto

kosztówdostaw
9.Wzmocnienieswojejpozycjiwobecodbiorców

Innowacje
itechnologie

1.Dostarczanieinnowacji,nowychtechnologii
2.Dyfuzjatechnologiiwramachklastra
3.Ustanowieniewspólnychstandardówtechnicznych
4.Analizatrendówrozwojutechnologii
5.Łatwiejszewprowadzanienowychrozwiązańtechnicznych
6.Łączenieśrodkówfinansowychnainwestycje
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Politykawładz

1.Lepszawspółpracazwładzamilokalnymi
2.Lobbingcelemrozwojuinfrastruktury
3.Poprawaregulacjiprawnych
4.Lobbingnarzeczdotacjipublicznych
5.LobbingnarzeczpozyskaniafunduszyUE
6.Lobbingrządunarzeczfinansowaniainicjatywklastrowych

Ekspansja

klastra

1.Kreowaniemarkiregionu
2.Powstawaniespółekwramachfirmklastra
3.Możliwośćwspólnejpromocjiproduktówfirmklastra
4.Łatwiejszewprowadzanieproduktównarynekkrajowy

imiędzynarodowy
5.Promowanieeksportufirmklastra
6.Promowanieekspansjifirmklastranarynekkrajowy
7.Prezentacjafirmklastranawystawachitargach
8.Prowadzeniebadańpotencjalnychrynkóweksportowych
9.Napływnowychfirmkooperacyjnychispecjalistówdo

regionu
10.Napływzagranicznychinwestycjibezpośrednichdoregionu

Badania
itworzenie
sieci

1.Rozwijaniesiecimiędzyludzkich
2.Rozwijaniesiecimiędzyfirmami
3.Poprawaświadomościfirmwzakresieudziałuwklastrze
4.Przedstawianieraportównatematklastra
5.Badaniaianalizyklastra

Współdziałanie
zinstytucjami

1.Dostępdoośrodkówbadawczych
2.Lepszawspółpracazkonsultantami,ekspertami
3.Dostępdoinformacjiorozwojurynku
4.Dostępdousługoferowanychprzezcentratechnologii
5.Dostarczaniewsparciazzakresuprowadzeniafirmy
6.Dostępdoośrodkówbadawczych
7.Lepszawspółpracazkonsultantami,ekspertami
8.Dostępdoinformacjiorozwojurynku
9.Dostępdousługoferowanychprzezcentratechnologii

Edukacja
iszkolenia

1.Dostępdospecjalistycznychszkoleńzzakresutechnologii
2.Dostępdoszkoleńzzakresuzarządzania
3.Dostępdowysokowykwalifikowanegopersonelu
4.Dostosowaniesystemuedukacjidopotrzebfirmklastra

Źródło:[B.Plawgo,M.Klimczuk,2009a,s.377-378].
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Takiezgrupowaniekorzyścipozwalanaujęcienietylkowpływuklastrównaprzed-
siębiorstwa,alerównieżnainstytucjeotoczeniabiznesuorazuwzględniawpływtej
grupypodmiotównarozwójklastra.Najbardziejrozbudowanajestgrupapoten-
cjalnychkorzyścizzakresuekspansjiklastra,wktórejwyodrębnionodziesięćrodza-
jówkorzyści,zaśwprzypadkuwspółdziałaniagospodarczegowskazanodziewięć
rodzajówkorzyścizfunkcjonowaniawramachklastrów[B.Plawgo,M.Klimczuk,
2009a,s.360].

Jeżeli mówimy o obiektywnej strukturze gospodarczej, jaką jest klaster, czy też
oświadomymdziałaniunarzeczrozwojuklastrów,jakimisąinicjatywyklastrowe,
towobuprzypadkachmamynamyśliszeregkorzyścipłynącychzarównodlasa-
mychpodmiotówangażującychsięwewspółpracęwramachstrukturyklastrowej,
jakteżokorzyściachdlaregionu,wktórymtestrukturysązlokalizowane.

Klastry jako potencjał  
rozwoju regionu

Rolęklastrówjakopotencjałówrozwojowychregionównależyrozpatrywaćzper-
spektywy dorobku teorii rozwoju regionalnego, a w szczególności z uwzględ-
nieniem ewolucji w zakresie rozumienia głównych determinant rozwoju. Jedną
zbardziejznanychiczęstoprzywoływanychkoncepcjirozwojulokalnegoopracowałA.
Pichierri,którywyróżniłczterypodstawowetypyrozwojulokalnego[A.Pichierri,s.11]:

−rozwójendogeniczny–opartynamaksymalizowaniuwykorzystaniazasobów
lokalnychprzezlokalnychaktorów.Możebyćrealizowanynaobszarzeposiada-
jącymmożliwości instytucjonalne,organizacyjnedosamomobilizowaniazaso-
bówludzkich,finansowych,surowcowych,którewystępująnadanymterenie
wodpowiedniejilościijakości;

−rozwójegzogeniczny–proces,którypoleganawykorzystywaniuzasobówze-
wnętrznychprzezzewnętrznychuczestników.Występujenaobszarach,gdzie
brakujepodmiotówlokalnychzdolnychdozmobilizowaniamiejscowychzaso-
bówpracy,gdzieniemaodpowiednichzasobówfinansowychisurowcowych.
Opiera się nawykorzystywaniu zewnętrznych czynników, takich jak: techno-
logia,kapitał,czasamisurowce,przy jednoczesnymeksploatowaniu lokalnego
rynkupracy,główniezewzględunaniskiekoszty.Takżerynekzbytumanajczę-
ściejcharakterzewnętrzny;

−rozwójpobudzającyzasobywewnętrzne–tosytuacja,gdyrozwójlokalnywy-
nikazzaangażowaniaaktorówzewnętrznych,wykorzystującychzasobydanego
obszaru.Naprzykładzewnętrznefirmydziękiwłasnemukapitałowiitechnologii
mogą zaangażować miejscowych pracowników o potrzebnych kwalifikacjach,
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atakżelokalnesurowce.Skutecznośćfirmzewnętrznychocharakterzeglobal-
nymwynikaczęstozposiadanychprzezniepowiązańgospodarczych,zapew-
niającychpromocjęisprzedażnazewnętrznychrynkach;

− rozwójprzyciągającyzasobyzewnętrzne–poleganazaktywizowaniumiej-
scowychaktorów,dziękiudostępnieniu zasobówzewnętrznych, któryminaj-
częściejmogąbyćśrodkifinansoweoraztzw.know-how,czyliwiedza,metody,
szkolenie.

X.Greffe[X.Greffe,s.91-117]podkreśla,żeprzedewszystkimwpraktyczno-po-
litycznympodejściudorozwojulokalnegonastąpiłyzasadniczemodyfikacje,polega-
jącenapołożeniuinnegoakcentuzjednejstronywodniesieniudoczynników,
zaśzdrugiejdo instytucjonalnychuwarunkowańrozwoju.Wtympierwszym
wymiarzezanajistotniejszeuważasięobecnie:noweusługiinowemiejscapracy,
miękką infrastrukturę,zasobyludzkie, jakośćżycia,kulturowywizerunek,włącza-
nieśrodkówprywatnychwinwestycjepożytkupublicznego.Natomiastwdrugim
wymiarzeznaczeniezyskujądziałania,któreprowadządostrategicznegopowiąza-
niaekonomicznychispołecznychczynnikówrozwoju,jakrównieżdopartnerstwa
dlarozwoju,formowanialokalnychsiecikoordynacjiiwspółpracyoraztworzenia
klastrów,coprowadziostateczniedowykorzystanialokalnegodziedzictwa.Takie
podejściewzmacniaendogenizacjęrozwoju lokalnego, jednaknieoznaczasa-
moizolacji,autarkicznegozamknięciaiskansenizacji.Lokalnepartnerstwoiwspółza-
rządzaniewzmacniaiupodmiotawiaspołecznośćlokalną,alejednocześnieotwiera
jąnazewnątrz[J.Hauser,s.12].


Na takiepodejściezwracauwagę równieżUniaEuropejska.KomisjaEuropejska
upatruje w klastrach potencjału dla skutecznego podnoszenia poziomu konku-
rencyjności gospodarek poszczególnych regionów Unii Europejskiej. Z tego też
względuwramachwspólnotowejpolitykistrukturalnej,wbudżeciena2007-2013,
przewiduje sięwspółfinansowanie działań typowychdla polityki rozwojuopartej
oklastry.Będąnimi:wspieranietzw.przedsiębiorstwodpryskowychwywodzących
sięzuniwersytetów,wspieranieinterakcjipomiędzyprzedsiębiorstwamiainstytu-
tamibadawczymiorazpromowanierozwojuinkubatorówprzedsiębiorczości.

KomisjaEuropejskaupatrujewklastrachpotencjałudlaskutecznegopodnoszenia
poziomukonkurencyjnościgospodarekposzczególnychregionówUniiEuropejskiej.

Wkomunikaciez2006rokupt.Wykorzystaniewiedzywpraktyce:Szerokozakrojona
strategiainnowacyjnadlaEuropy,KomisjaEuropejskaokreśliłaramymającenacelu
wspieranieinnowacjiwklastrach.Dokumenttenopisujenajważniejszeplanowanelubjuż
realizowaneinicjatywyklastrowewpływającenakonkurencyjnośćiinnowacyjnośćMSP.
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Zwraca także uwagę na konieczność wykorzystania potencjału klastrów w celu
osiągnięcia lepszej współpracy ponadnarodowej na poziomie europejskim
[K.Przybylska,s.90].

Komisja Europejska zwraca uwagę na konieczność wykorzystania potencjału
klastrówwceluosiągnięcia lepszejwspółpracyponadnarodowejnapoziomie
europejskim.

NapoziomiekrajowymkluczowymdokumentemstrategicznymjestzkoleiStrate-
giaRozwojuKraju2007-2015,którajestpodstawowymdokumentemokreślającym
politykę rozwojowąPolski.PrzyjętyprzezRadęMinistróww listopadzie2006 r.
dokumentzakładajakocelstrategicznypolitykiregionalnejpaństwa:„tworzeniewa-
runkówdlawzrostukonkurencyjnościwszystkichregionówwtakisposób,abysprzyjać
spójnościekonomicznej,społecznejiterytorialnejorazdążyćdowyrównywaniaszans
rozwojowychwojewództw.”

Ponadtowdokumencietymwskazane jest,żewokresieobjętymStrategiąpań-
stwowspomagałobędzieregionysłabiejrozwijającesięgospodarczo,międzyin-
nymipoprzez:
•wspieranieprocesówmodernizacyjnychnaobszarachproblemowych iperyfe-

ryjnychpoprzezbudowanieichwewnętrznegopotencjałurozwojowegowe
współpracyzkrajowymiizagranicznymiośrodkamibadańiinnowacji;

•wspieranierozwojusieciosadniczejimiejskiej,wtymtworzeniewarunkówdla
rozwoju silnychośrodkówmiejskich–pozostającychwnaturalnychzwiązkach
funkcjonalnychzotaczającymiobszaramirolniczymiimniejszymimiastami.Zada-
niempolitykiregionalnejbędziebudowaniepotencjałuregionalnychbiegunów
wzrostu, przy jednoczesnym wzmocnieniu powiązań dominującego ośrodka
miejskiegozjegootoczeniemregionalnym.

ZapisyznajdującesięwStrategiiRozwojuSpołeczno-GospodarczegoPolskiWschodniej
doroku2020takżeodnosząsiędokwestiiocharakterzeendogenicznym.Jakpod-
kreślasięwtymdokumencie,„OsiągnięciesukcesuprzezPolskęWschodniąwymaga
nietylkoznaczącychśrodków,przeznaczanychnawspieranierozwojuspołeczno-go-
spodarczego,alezastosowaniapaletynowoczesnychinstrumentówpolitykiregionalnej,
współdziałaniaróżnychpartnerów,rozwijaniaendogenicznegopotencjałurozwojowego
orazwykorzystaniamożliwości,jakiewynikajązczłonkostwanaszegokrajuwUniiEu-
ropejskiej.”[StrategiaRozwojuSpołeczno-Gospodarczego…,s.3].

PonadtowdokumencietymwcelachikierunkachrozwojuPolskiWschodniejza-
pisanojakojedenznich:„Możliwiepełnewykorzystywaniepotencjałuendogenicznego
PolskiWschodniej”.Maonoprzebiegaćnadrodze„koncentrowaniadziałańnatych
elementachgospodarekregionalnych,którejużobecniewykazująspecjalizacjęiktóre
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uzyskałysilnąpozycjękonkurencyjnąwskalikrajowej imiędzynarodowej.Dotyczyto
przedewszystkimstymulowaniarozwojujużistniejącychklastrówprodukcyjnych(gron
wytwórczości) oraz tworzenia klimatu dla dojrzewania takich struktur produkcyjno-
usługowych. (…)wkrótkimczasiepowinnyzostaćokreślone instrumentywspierania
rodzącychsięklastrówprodukcyjnych iusługowychpoprzezmiędzy innymi:wsparcie
środowiskabiznesowegoidziałańwspólnych,zastosowanieinstrumentówdlarozwoju
sektoraMSP,wspieraniekształcenia iedukacjinapotrzebyprzedsiębiorstw iobsługi
klastraorazrozwijanierelacjipodmiotówwchodzącychwskładklastrazregionalnymśrodo-
wiskiemnaukowo-badawczym.”[StrategiaRozwojuSpołeczno-Gospodarczego…,s.53].

Napodstawiepowyższejanalizymożnawyciągnąćwniosek,żeobecniedlaroz-
wojuregionalnegowłaściwąścieżką jest rozwójendogeniczny,awięc taki,który
przyczyniasiędowzmacnianiapotencjałurozwojubazującegonawewnętrznych
zasobach.

Obecniedlarozwojuregionalnegowłaściwąścieżką jestrozwójendogeniczny, 
awięctaki,któryprzyczyniasiędowzmacnianiapotencjałurozwojubazującego
nawewnętrznychzasobach.

Stwierdzenie to wzmacnia fakt, iż szczegółowe propozycje rozwiązań zawarte
w projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 dotyczą przede
wszystkim:odejściaodpostrzeganiapolitykiregionalnejwyłącznieprzezzróżnico-
waniaprzestrzennemierzonenapoziomieregionów,narzeczwykorzystaniapo-
tencjałówendogenicznychterytoriówdlaosiąganiacelówrozwojukraju–kreowa-
niawzrostu,zatrudnieniaispójności[KrajowaStrategiaRozwojuRegionalnego…,s.8].

ProjektKrajowejStrategiiRozwojuRegionalnego2010-2020zakładaodejścieod
politykiregionalnejnakierowanejnawyrównywaniedysproporcjipomiędzyre-
gionaminarzeczwykorzystaniapotencjałówendogenicznychwszystkichregionów.

Nowepodejścieregionalneopartonazałożeniu,żepotencjałwzrostuistniejewe
wszystkichtypachregionów/obszarów,nawetjeśliwydajnośćekonomicznaznaczą-
corośniewposzczególnychregionachzewzględunaczynniki,takiejak:geografia,
demografia, specjalizacja,produktywność,kapitał ludzki i rzeczowy, infrastruktura
czyzdolnośćinnowacji[KrajowaStrategiaRozwojuRegionalnego…,s.8].

Celemstrategicznymnowejpolitykiregionalnejmabyćefektywnewykorzystanie
przezregionyspecyficznychterytorialniepotencjałówrozwojowychdlaosiągania
celówrozwojukraju–wzrostu,zatrudnieniaispójnościterytorialnejwhoryzoncie
długookresowym[KrajowaStrategiaRozwojuRegionalnego…,s.50].
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Klastrystanowiąwewnętrznypotencjałrozwojuregionów.Nawetdopieroroz-
wijającesięinicjatywyklastrowepomagająlepiejwykorzystywaćzasobyregionu.

Z pewnością mówiąc o potencjałach rozwojowych w kontekście branż należy
uwzględniać:ichudziałwPKBregionu,kierunkizmian–ichperspektywyrozwo-
ju,cyklżyciabranży,czyteżudziałbranżywekspansjieksportowej(pozaregion
ipozakraj).Wszczególnościkonkurencyjnośćprzedsiębiorstwwposzczególnych
branżachwskaliponadregionalnejstanowiniezwykleistotnyelement,którywinien
byćpodkreślanyianalizowany.Będzietogwarantowało,równieżdlaregionu,sze-
regpozytywnychefektów.Począwszyodpromocji,poprzezrozpoznawalnośćpo-
szczególnychpodmiotów,czyteżkonkretnekorzyściwwymiarzenowychmiejsc
pracyitymsamymdochodówdlabudżetówgmin,wktórychposzczególnepod-
miotyrozwijająsiępoprzezekspansjęponadregionalną.

Kluczowarolaczynnikówendogenicznychwrozwojuregionalnymwymagaiden-
tyfikacjiwewnętrznychpotencjałówrozwojuwposzczególnychregionach ikon-
centracjinaichrozwoju.Takimpotencjałemrozwojusąniewątpliwieklastrygo-
spodarcze.Mająonewielecech,wtymchociażbycharakteryzujeje:współpraca
podmiotówwramachklastrówiinicjatywklastrowych,którepozwalająnalepsze
wykorzystaniewewnętrznychzasobówregionu.Wzajemnezaufaniepodmiotów
tworzącychklastersprzyjatworzeniutakważnej–przedstawionejpowyżej–insty-
tucjonalizacjiuwarunkowańrozwoju.Ichbliskageograficznalokalizacjasprzyjado-
bremupoznaniuilepszemuwykorzystaniuznajdującychsięwregioniezasobów.
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II. Metodologia badań

Niniejszyraportzawieraanalizę,którejzasadniczymcelembyłoudzielenieodpo-
wiedzinanastępującepytaniabadawcze:
1. Czy w województwie podlaskim są sektory/branże, które można traktować

jakoważnewewnętrznepotencjałyrozwoju?
2.CzypoziomrozwojustrukturklastrowychnaPodlasiujestadekwatnydomoż-

liwościipotrzebrozwojuregionu?
3.Jakiesąregionalneuwarunkowaniarozwojustrukturklastrowychwwojewódz-

twiepodlaskim?
4.Czystrukturyklastrowewwojewództwiepodlaskimmogąstanowićskuteczny

instrumentrozwoju?
5.Jakiedziałaniawinnybyćpodejmowane,bystrukturyklastrowemogłysięroz-

wijaćnaPodlasiu?

Doweryfikacjianalitycznejwymienionychpytańproblemowychwykorzystanona-
stępującetechnikibadawcze:

1.Deskresearch,
2.Analizystatystyczne,
3.Telefonicznebadaniakwestionariuszowewspomaganekomputerowo(CATI);
4.Indywidualnewywiadypogłębione(IDI),
5.Zogniskowanewywiadygrupowe(FGI).

Deskresearch–tometodabadańzeźródełwtórnych(ang.DeskResearch–ba-
daniegabinetowe).Wrozwiązywaniuproblemubadawczegomożnawykorzystać
wtórneźródła informacji.Danewtórne to takie, które już istnieją, zostałyprzez
kogośwcześniejzgromadzone,przetworzoneiopracowanewformieumożliwia-
jącejkorzystanieznich.Proces ichpozyskaniazewzględunaogólnądostępność
jestdośćszybki, jednakważnejestwyodrębnieniespośródwieluinformacjitylko
tych, które sąważnezpunktuwidzenia analizowanegoproblemu.Napotrzeby
niniejszegoopracowaniaprzeprowadzonobadaniewoparciuoźródłakrajowe,jak
izagraniczne.

Analizystatystyczne–mogąukazywaćwartościanalizowanychzmiennychwróż-
nychprzekrojachikorelacjach,np.wglokalizacji,branż,regionów,strukturywieko-
wejczyzawodowejludności.Takwięcwramachanalizstatystycznychmożnawy-
różnićszeregichkategorii.Napotrzebyopracowaniawykorzystanoanalizęskupisk
podmiotów,wyznaczającwskaźniklokalizacji,pozwalającystwierdzićkoncentrację
danejgrupypodmiotównadanymobszarze.Prowadzenieobliczeńwskaźnikalo-
kalizacjijesttechnikączęstoużywanądoidentyfikacjiregionalnychskupieńistano-
widobrąpodstawędobadaniaklastrów.Określonotakżewskaźnikgęstościfirm.
Wobuprzypadkachwyznaczonodynamikęprzyrostuwartościwskaźnikówwcelu
zweryfikowaniazmianzachodzącychwanalizowanychgrupachpodmiotów.
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Telefoniczne badania kwestionariuszowe wspomagane komputerowo
(ang. Computer Assisted Telephone Interview – CATI) – to wywiady telefoniczne,
w których ankieter przeprowadza rozmowę z respondentem nie spotykając się
znimosobiście.Ankieterzyużywająctelefonuzadająwidocznenaekraniekompu-
terapytaniazkwestionariuszawywiaduizapomocąklawiaturyzapisująodpowie-
dzirespondentów,któresąautomatyczniewprowadzanedopamięcikomputera.
Postępybadaniasąkontrolowanenabieżąco.Uzyskanewynikisądostępneniemal
natychmiastpozakończeniubadania.Wywiadytelefonicznegwarantująwysokąja-
kośćbadania.

Wramachprzygotowanegoopracowaniaprzeprowadzono29rozmówtelefonicz-
nychzprzedsiębiorstwamifunkcjonującymiwramachsześciuinicjatywklastrowych
zwojewództwapodlaskiego,zktórymiudałosięnawiązaćkontakt.

Indywidualnewywiadypogłębione(ang.Individualin-DepthInterview–IDI)–sta-
nowiąjednązbardziejpopularnychmetodbadańjakościowych,polegającąnawni-
kliwej rozmowie z respondentem, której celem jest dotarcie do informacji oraz
poszerzeniewiedzyzwiązanejztematembadania.Wtrakciewywiaduindywidu-
alnegozadawanesąpytaniabadawczeocharakterzeeksploracyjnym.Pogłębione
wywiady indywidualnesąźródłemistotnych informacji iopinii,a takżepozwalają
napoznaniezdaniaosóbkluczowychwposzczególnychobszarachbadawczych.
Stanowiącennymateriałbadawczydopracynadrekomendacjami.

Napotrzebyniniejszegoopracowaniaprzeprowadzonołączniesześćwywiadów
pogłębionychz liderami/koordynatorami inicjatywklastrowych,które jużfunkcjo-
nująnatereniewojewództwapodlaskiegoizktórymibyłamożliwośćnawiązania
kontaktu.

Zogniskowane wywiady grupowe (ang. Focus Group Interview – FGI) – jest to
metoda,którapozwalanaobserwowanieiwykorzystaniezjawiskadynamikigrupy.
Uczestnicyspotkanianiedziałająwizolacji,leczwzajemniesięstymulująiinspirują
dodyskusji,coprzydajewartościuzyskanymwtensposób informacjom.Zogni-
skowanewywiadygrupowetotechnikabadawczapolegającanadyskusjigrupyre-
spondentówozbliżonychdoświadczeniach,aczkolwiekróżniącychsięwyznaczo-
nymicechamispołeczno-demograficznymi(np.regionemzamieszkania,wielkością
miejscowości, z której pochodzą, płcią iwiekiem).Dzięki zastosowaniumetody
burzymózgówbadanezagadnieniabyłyszczegółowoomawianeorazpobudzano
kreatywnośćuczestników,coumożliwiłouzyskanieciekawychpropozycjirozwią-
zaństawianychproblemów.

W ramach przygotowanego opracowania przeprowadzono dwa zogniskowane
wywiadygrupowe,wktórychuczestnikamibyliprzedstawicieleinstytucjiwsparcia
biznesuoraznaukowcy.
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III. Pytanie badawcze  
1.Czywwojewództwiepodlaskimsąsektory/branże,któremożna
traktowaćjakoważnewewnętrznepotencjałyrozwoju?

Próbaodpowiedzina takpostawionepytaniezostałazrealizowanaprzyzastoso-
waniu analizy statystycznej, a także przy uwzględnieniu wyników badań metodą
indywidualnychwywiadówpogłębionych.AnalizęuzupełnionoowynikibadańMi-
nisterstwaRozwojuRegionalnego.

Analiza statystyczna 

Rozwój regionu może być determinowany szeregiem czynników rozwoju. Jed-
nymznichzpewnościąmożebyćrozwójposzczególnychbranż.Technikączęsto
używanądoidentyfikacjiregionalnychskupieńjestprowadzenieobliczeńwskaźnika
lokalizacji.Technikatastanowidobrąpodstawędobadaniaklastrów.Podstawowa
formawskaźnikalokalizacji(LocationQuotient)przedstawiasięnastępująco:

gdzie:

LQ–wskaźnikspecjalizacji,

Eib–zmiennawsektorzei,wobszarzebadanymbwokresiet,

Eb–zmiennawewszystkichsektorachwbadanymobszarzebwokresiet,

Eir–zmiennawsektorzei,wobszarzereferencyjnymrwokresiet,

Er–zmiennawewszystkichsektorachwobszarzereferencyjnymrwokresiet.

Najczęściejstosowanązmiennąjestzatrudnieniewsektorze.LQokreślasięwtedy
mianemwskaźnikaspecjalizacji.Naprzykładwodniesieniudospecjalizacjinapo-
ziomiepowiatumożnaskonstruowaćwskaźnik:

LQ(LocationQuotient)=:
Eib Eir

Eb Er

( ()powiat>1,25x )województwo

zatrudnieniewsektorzei zatrudnieniewsektorzei

całkowitezatrudnienie całkowitezatrudnienie
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Konstrukcjawskaźnika pozwala również na prowadzenie analizy uwzględniając na
przykładdochody,czywartośćdodanąlubteżliczbęfirm(wskaźnikgęstościfirm).

Przyjmuje się, żeminimalnawysokośćwskaźnika lokalizacji powinnabyć na po-
ziomie1,25,aLQpowyżejtegoprogustanowidowódnaregionalnąspecjalizację
sektorową.

Wartościowewynikidotyczącezmianregionalnejspecjalizacjimożnaponadtootrzy-
maćwoparciuoanalizędynamicznąwskaźnikówlokalizacji.Dynamikęwskaźnika
lokalizacjimożnaobliczyćwedługnastępującegowzoru:



gdzie:

LQt+1–ostatnirokanalizowanegookresu,

LQt–pierwszyrokanalizowanegookresu.

Przedstawionepowyżejwskaźnikizostałyobliczonewramachprowadzonychba-
dańkluczowychbranżwwojewództwiepodlaskim.Zaobszarreferencyjnyuznano
danedlacałegowojewództwapodlaskiego.Wprowadzonejanaliziewskaźnikowej
wykorzystanodaneo:

1)liczbiepracującychzroku2003i2008.Dotycząoneprzedsiębiorstwzatrud-
niającychpowyżej9osób(składającychsprawozdaniaZ-06doGUS)–natej
podstawiewyznaczonowskaźnikspecjalizacjiLQ;

2)liczbieprzedsiębiorstwwbranży,dotycząonewszystkichpodmiotówprowa-
dzącychdziałalnośćwwojewództwie(napodstawierejestruREGON)według
stanuna31grudnia2003r.oraz31grudnia2008r.–natejpodstawiewyzna-
czonowskaźnikgęstościfirm.

PowyższedanestatystycznezostałypozyskanezUrzęduStatystycznegowBiałym-
stoku.Zewzględunakoniecznośćzachowania tajemnicy statystycznej częśćda-
nychniezostałoudostępnionych.Zgodniezart.38ust.2ustawyzdnia29czerwca
1995 r. o statystycepublicznej [Dz.U.Nr88, poz. 439 z późn. zm.], niemogą
byćpublikowaneaniudostępnianeuzyskanewbadaniachstatystycznychstatystyki
publicznej informacje statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania ich

( ()powiat>1,25x )województwo

liczbafirmwsektorze liczbafirmwsektorze

całkowitaliczbafirm całkowitaliczbafirm

LQ=(LQt+1-LQt)/LQt
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zkonkretnąosobąorazdaneindywidualne,charakteryzującewynikiekonomiczne
działalnościpodmiotówgospodarkinarodowejprowadzącychdziałalnośćgospo-
darczą,wszczególnościjeżelinadanąagregacjęskładasięmniejniżtrzypodmiotylub
udziałjednegopodmiotuwokreślonymzestawieniujestwiększyniżtrzyczwartecałości.

Badaniaprzeprowadzonodlanastępującychbranż:

1)medycznej:PKD85opiekazdrowotnaipomocspołeczna,PKD33produkcja
instrumentówmedycznych,precyzyjnychioptycznych,zegarówizegarków;

2)spożywczej:PKD15produkcjaartykułówspożywczychinapojów;

3)metalowej:PKD27produkcjametali,PKD28produkcjametalowychwyro-
bów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, PKD 29 produkcja ma-
szyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana,PKD30produkcjamaszyn
biurowychikomputerów,PKD31produkcjamaszyniaparaturyelektrycznej,
gdzieindziejniesklasyfikowana,PKD34produkcjapojazdówsamochodowych,
przyczepinaczep,PKD35produkcjapozostałegosprzętutransportowego;

4)piekarniczej:PKD15.8produkcjapozostałychartykułówspożywczychobej-
mująca15.81produkcjępieczywaiwyrobówciastkarskichświeżychoraz15.82
produkcjęwyrobówpiekarskichiciastkarskichoprzedłużonejtrwałości;

5)turystycznej:PKD55hoteleirestauracje,PKD63działalnośćwspomagająca
transport;działalnośćzwiązanazturystykąorazPKD92działalnośćzwiązana
zkulturą,rekreacjąisportem;

6)drzewno-meblowej:PKD36produkcjamebli;działalnośćprodukcyjnagdzie
indziejniesklasyfikowana,PKD20produkcjadrewnaiwyrobówzdrewnaoraz
zkorka(zwyłączeniemmebli),wyrobówzesłomyimateriałówużywanychdo
wyplatania;

7)budowlanej:PKD45budownictwo;

8)tekstylnej:PKD17włókiennictwoiPKD18produkcjaodzieżywyrobów
futrzarskich;

9)informatycznej:PKD72informatyka.

Przeprowadzona analiza statystyczna pokazuje, iż dodatnia dynamika wskaźnika
specjalizacjiwokresie2003-2008wposzczególnychpowiatachwystępujeprzede
wszystkimwbranżydrzewno-meblowej,medycznejiturystycznej.Dodatniewar-
tościdynamikiwskaźnikaspecjalizacjiwanalizowanymokresiedlaposzczególnych
branżbyłyodpowiednio:w9powiatachdlabranżydrzewno-meblowejipo8po-
wiatówdladwóchpozostałychbranż,spośród17powiatówwojewództwapod-
laskiego,uwzględniającwtympowiatygrodzkie:miastoBiałystok,miastoSuwałki
orazmiastoŁomża.Wtabeli2.wskazanorównieżtebranże,wktórychwdanym
okresiewpowiatachwskaźnikspecjalizacjiprzekroczył1,25.
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Tabela2.
Specjalizacjabranżowawwojewództwiepodlaskim

Lp. Powiat
Wskaźnik
specjalizacji
w2003

Wskaźnik
specjalizacji
w2008

Dodatniadynamika
wskaźnikaspecjalizacji

1. Augustowski metalowa metalowa
metalowa
medyczna
turystyczna

2. Białostocki

metalowa
drzewno-
meblowa
medyczna

metalowa
drzewno-
meblowa
tekstylna

spożywcza
drzewno-meblowa
tekstylna

3. Bielski budowlana spożywcza
budowlana

drzewno-meblowa
medyczna
turystyczna
budowlana

4. Grajewski

spożywcza
piekarnicza
drzewno-
meblowa

spożywcza
piekarnicza
drzewno-
meblowa

spożywcza
drzewno-meblowa
budowlana

5. Hajnowski

drzewno-
meblowa
piekarnicza
turystyczna

drzewno-
meblowa
piekarnicza
turystyczna

medyczna
metalowa
turystyczna

6. Kolneński piekarnicza
tekstylna

piekarnicza
tekstylna

piekarnicza
tekstylna
spożywcza
turystyczna

7. Łomżyński

spożywcza
drzewno-
meblowa
piekarnicza
turystyczna

spożywcza
drzewno-
meblowa
piekarnicza
turystyczna

spożywcza
drzewno-meblowa
piekarnicza

8. Moniecki
spożywcza
piekarnicza
turystyczna

spożywcza
piekarnicza
turystyczna
medyczna

medyczna

9. Sejneński medyczna
turystyczna

medyczna
turystyczna turystyczna

10. Siemiatycki spożywcza spożywcza
piekarnicza

spożywcza
metalowa
drzewno-meblowa
medyczna
piekarnicza
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11. Sokólski
spożywcza
drzewno-
meblowa

metalowa
drzewno-
meblowa

metalowa
drzewno-meblowa
medyczna
budowlana

12. Suwalski
drzewno-
meblowa
turystyczna

drzewno-
meblowa
turystyczna

drzewno-meblowa
turystyczna
medyczna

13. Wysoko-
mazowiecki spożywcza spożywcza spożywcza

14. Zambrowski spożywcza piekarnicza
budowlana

15. MiastoBiałystok tekstylna
informatyczna

tekstylna
informatyczna

piekarnicza
drzewno-meblowa

16. MiastoŁomża piekarnicza
medyczna

piekarnicza
medyczna

piekarnicza
medyczna
turystyczna
budowlana

17. MiastoSuwałki

spożywcza
piekarnicza
drzewno-
meblowa

piekarnicza
drzewno-
meblowa
budowlana

metalowa
medyczna
turystyczna
drzewno-meblowa
informatyczna

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Oznaczatowzrostzatrudnieniawprzedsiębiorstwachdziałającychwposzczegól-
nych branżach i w poszczególnych powiatach w okresie 2003-2008. Dodatnia
dynamikawmniejszej liczbiepowiatówwbadanymokresiewystąpiławbranży
spożywczej(6powiatów),piekarniczej,metalowejibudowlanej(5powiatów)oraz
informatycznejitekstylnej(1powiat).

Wtabeli3.wskazanotebranże,wktórychwroku2003i2008wskaźnikgęstości
dladanegopowiatuprzekroczył1,25.Wkilkuprzypadkachdlaposzczególnychpo-
wiatówwroku2003lub2008wskaźniktennieprzekroczyłwskazanejwielkości.
Natomiast analiza dynamiki wskaźnika gęstości, rozumianego jako przyrost pod-
miotówgospodarczychwdanymokresienadanymterenie,pokazujeichdodatnie
wartościwposzczególnychpowiatachwojewództwapodlaskiego,przedewszyst-
kim w branży informatycznej (11 z 17 powiatów), budowlanej (10 powiatów),
spożywczej,tekstylnejiturystycznej(8powiatów)(por.tabela3.).

Wanalizowanymokresie2003-2008towłaśniewtychbranżachnastąpiłnajwięk-
szyprzyrostpodmiotówwskaliwojewództwa.Oznaczaćtomoże,iżwbadanym
okresienajwiększąmożliwośćdorozwojuwujęciuilościowymmiałabranżainfor-
matyczna.
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Tabela3.
Wskaźnikgęstościfirmwwojewództwiepodlaskim

Lp. Powiat
Wskaźnik
gęstościfirm
w2003

Wskaźnik
gęstościfirm
w2008

Dodatniadynamika
wskaźnikagęstościfirm

1. Augustowski turystyczna metalowa
turystyczna

metalowa
spożywcza

2. Białostocki metalowa
spożywcza

metalowa
tekstylna

metalowa
medyczna
tekstylna
budowlana
informatyczna

3. Bielski
spożywcza
drzewno-
meblowa

drzewno-
meblowa

medyczna
tekstylna

4. Grajewski spożywcza
turystyczna
drzewno-meblowa
budowlana

5. Hajnowski
drzewno-
meblowa


drzewno-
meblowa


medyczna
metalowa
turystyczna
tekstylna
informatyczna

6. Kolneński

metalowa
budowlana
informatyczna
turystyczna

7. Łomżyński spożywcza
spożywcza
drzewno-
meblowa
budowlana

spożywcza
drzewno-meblowa
metalowa
medyczna
turystyczna
tekstylna
budowlana
informatyczna

8. Moniecki spożywcza
budowlana

spożywcza
budowlana

drzewno-meblowa
turystyczna
budowlana
informatyczna

9. Sejneński turystyczna turystyczna
turystyczna
spożywcza
budowlana

10. Siemiatycki drzewno-
meblowa

drzewno-
meblowa

spożywcza
metalowa
tekstylna
informatyczna
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11. Sokólski spożywcza metalowa

metalowa
turystyczna
tekstylna
informatyczna

12. Suwalski
drzewno-
meblowa
turystyczna

spożywcza
drzewno-
meblowa
metalowa
turystyczna

spożywcza
metalowa
budowlana
informatyczna

13. Wysoko-
mazowiecki spożywcza spożywcza

budowlana

metalowa
turystyczna
tekstylna
budowlana
informatyczna

14. Zambrowski spożywcza

drzewno-meblowa
tekstylna
budowlana
informatyczna

15. MiastoBiałystok
medyczna
tekstylna
informatyczna

medyczna
tekstylna
informatyczna

spożywcza
drzewno-meblowa
medyczna
turystyczna
informatyczna

16. MiastoŁomża medyczna
informatyczna

drzewno-meblowa
turystyczna
budowlana

17. MiastoSuwałki spożywcza spożywcza
tekstylna

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Mniejszyprzyrost liczbypodmiotówwrozbiciunabranże ipowiatywystępował
wprzypadkubranżyspożywczej(6powiatów),medycznej idrzewno-meblowej
(5powiatów).Dlabranżypiekarniczejniewykazanoprzyrostuliczbypodmiotów
wposzczególnychpowiatachwbadanymokresie.Oznaczaćtomoże,iżwwoje-
wództwiepodlaskimrynekpiekarniczyzostałjużwwystarczającymstopniunasy-
cony,jeślichodzioliczbępodmiotów.Tymsamymwskazujetonaznaczącybrak
możliwościpowstaniapodmiotówwramachtejbranżywprzyszłości,przyjedno-
czesnymdalszymnasileniusięwalkikonkurencyjnejwramachbranży,wśród już
istniejącychpodmiotów.

AnalizaprzywykorzystaniuwskaźnikalokalizacjiLQpozwalazidentyfikowaćre-
gionalnąspecjalizacjębranżowązarównowujęciustatycznym,jakidynamicznym.

Sp
ec

ja
liz

ac
ja

 b
ra

n
żo

w
a 

w
oj

ew
ód

zt
w

a



KLASTRY JAKO POTENCJAŁ ROZWOJU - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE  |  37

Mapawojewództwaprzedstawiawskalipojedynczegopowiatumaksymalnietrzy
branżeonajwyższymwskaźnikulokalizacji(LQ),przyczymwskaźnikLQprzekra-
czaćmusiałwartość1,25(rysunek1.).

Rysunek1.

Specjalizacja branżowa województwa podlaskiego w skali poszczególnych
powiatówwroku2008

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.
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Klasyfikacja rozwojowa  
branż regionalnej gospodarki 

Celem klasyfikacji poszczególnych branż w województwie podlaskim dokonano
ichrozbicianaczterysekcje,któreprzedstawiarysunek2.Schematklasyfikowania
działalnościzostałprzeprowadzonyzewzględunawartośćidynamikęwskaźnika
lokalizacji.

Rysunek2.
Macierzrozwojubranż

Źródło:[A.Kowalski].

NajbardziejpożądanąsytuacjęprzedstawiagrupaIobejmującasekcje,któreposia-
daływysokiwskaźnikLQ(LQ>1,25)orazdodatniądynamikęrozwoju(ΔLQ>0).
Podmioty zarejestrowane w sekcjach zakwalifikowanych do tej grupy są „kołem
napędowym”lokalnejgospodarki.

„Kołonapędowe”lokalnejgospodarki–branżewIsekcjiowskaźnikuspecjaliza-
cjiLQ>1,25orazdodatniejdynamicerozwojuΔLQ>0
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Grupa IIobejmuje sekcje, które charakteryzowały sięniskimpoziomem lokalnej
koncentracji (LQ<1), ale wykazały dodatnią dynamikę rozwoju. Sekcje grupy II
mogąstaćsiępotencjalnymźródłemrozwoju.

„Lokalnepotencjały”–branżewIIsekcjiowskaźnikuspecjalizacjiLQ<1oraz
dodatniejdynamicerozwojuΔΔLQ>0

Do grupy III zaliczono branże gospodarcze, które na początku analizowanego
okresuwykazywaływysokiwskaźnikkoncentracji,ale ichznaczeniegospodarcze
zmniejszyłosięizanotowałyujemnądynamikęrozwoju(ΔLQ<0).Wprzypadku
tejgrupypodmiotównależyprzeanalizowaćprzyczynyspadkupotencjaługospo-
darczego.Ważnemożebyćrównież ichwsparcie, jeśli są tosekcjeoznaczeniu
strategicznymdlarozwojulokalnego,wcelupoprawieniaichsytuacjiekonomicznej
izahamowaniaodpływukapitałuzregionu.

„Lokalneznakizapytania”–branżewIIIsekcjiowskaźnikuspecjalizacjiLQ>1
orazujemnejdynamicerozwojuΔΔLQ<0

Najmniejszeznaczeniedlaekonomicznegorozwojugospodarkilokalnejposiadają
sekcjePKDzaliczanedogrupyIV,tj.oniskiejwartościwskaźnikalokalizacjiiujemnej
jegodynamice.

„Lokalnezalążki”–branżewIVsekcjiowskaźnikuspecjalizacjiLQ<1orazujem-
nejdynamicerozwojuΔLQ<0

Wkontekściepowyższegowyjaśnieniametodologicznegowdalszejczęściraportu
interpretowano dane wskaźnika lokalizacji w roku 2008 oraz dynamiki rozwoju
wedługposzczególnychbranżwlatach2003-2008.Wynikidlaposzczególnychpo-
wiatówzostałyprzedstawionenarysunkachod3.do19.
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Powiat augustowski
Zgodniezprzyjętymoperatempojęciowymwprzypadkugospodarkipowiatuau-
gustowskiegoza„kołonapędowelokalnejgospodarki”wroku2008należyuznać
branżęturystycznąimetalową.Wpierwszymprzypadkumamywykorzystanypo-
tencjałturystycznypowiatu,wdrugimprzypadkumamybranżęmetalowązwiązaną
m.in.zprodukcjąjachtów.

Rysunek3.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiataugustowski

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Niskistopieńkoncentracjipodmiotów,wrazzezmniejszającymsięzatrudnieniem
w powiecie augustowskim, można zaobserwować w szczególności w branży
drzewno-meblowej, spożywczej i piekarniczej. Niewiele lepsza sytuacja panuje
wpowiecieaugustowskimwbranżybudowlanej.
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Powiat białostocki
Analizawskaźnikaspecjalizacji,zarównojegowielkości,jakidynamikiwzrostupo-
kazuje, iż bieżącym potencjałem gospodarki lokalnej powiatu białostockiego jest
branża tekstylna, a w szczególności gorseciarstwo (rysunek 4.). Dla branży tek-
stylnejwskaźnikspecjalizacjiwyniósłLQ=2,09.Dynamikaprzyrostuzatrudnienia
wtymsektorzewyniosłaΔLQ=2,32.Wpierwszejsekcjiznalazłasięjeszczebran-
żadrzewno-meblowa(LQ=2,03orazΔLQ=0,34).

Rysunek4.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatbiałostocki

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Analiza IIIsekcjidlapowiatubiałostockiegopokazuje, iżbranże:piekarnicza,me-
dycznaorazmetalowadostały„zadyszki”,coprzejawiasięmimowszystkowyso-
kimwskaźnikiemspecjalizacjiiniewielkąujemnądynamikąwzrostu.

Lokalnym„znakiemzapytania”wpowieciebiałostockimjestnachwilęobecnąbranża
spożywczaowskaźnikulokalizacjirzędu0,72orazdodatniejdynamicerzędu0,333.
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Powiat bielski
Powiatbielskispecjalizujesięwbranżybudowlanejispożywczej.Przyczymbranża
budowlanamawysoki poziom specjalizacji dla powiatu, alebardzoniskądodat-
niądynamikęwskaźnika(ΔLQ=0,006)(rysunek5.).Potencjałemrozwojowym
powiatubielskiego,jakwynikazewskaźnika,możebyćwprzyszłościbranżatury-
stycznaorazdrzewno-meblowa,medycznaorazpiekarnicza.Przyczymdynamika
wskaźnikaspecjalizacji,rozumianajakoprzyrostzatrudnieniawbranżach,wbada-
nymokresie2003-2008wyniosła0.

Rysunek5.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatbielski

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Jakmożnazauważyć,wewszystkichbranżachpowiatubielskiegodynamikazmian
wskaźnikaspecjalizacjijestnaniskimpoziomie.
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Powiat grajewski
Powiatgrajewskicharakteryzujewysokaspecjalizacjabranżyspożywczej,owzględ-
nieniskiejdynamicerozwojuorazbranżydrzewno-meblowej.Wtejsamejsekcji
naskrajuznalazłasiębranżabudowlana,owskaźnikulokalizacjirównym1,02oraz
dynamicerozwoju0,02(rysunek6.).

Rysunek6.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatgrajewski

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

„Znakiem zapytania” w powiecie grajewskim jest branża piekarnicza. Natomiast
branżezalążkowewpowieciegrajewskimtobranże:medyczna,turystycznaoraz
metalowa.
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Powiat hajnowski
Powiathajnowski specjalizuje sięwproduktachdwóchbranżoniskiejdynamice
rozwojuiwzględniewysokimwskaźnikuspecjalizacji(przekraczającymwartość1)
–medycznejiturystycznej(rysunek7.).Potencjałemrozwojowym,zgodniezprzy-
jętymikryteriamipodziału,wpowieciehajnowskimmożebyćbranżametalowa.
Wprzypadkubranżypiekarniczejidrzewno-meblowejmożnamówićo„znakach
zapytania”,jeślichodziodalszyrozwójpodmiotówwtychżebranżach.

Rysunek7.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiathajnowski

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Ponadtopowiathajnowskicechujeniskistopieńspecjalizacjiwprodukcjispożyw-
czej,atakżespadającezatrudnieniewtejbranżywokresie2003-2008.
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Powiat kolneński
Analizującstrukturębranżowąpowiatukolneńskiego,zgodniezprzyjętymopera-
tempojęciowym,wpowiecietymmamydoczynieniajedyniezbranżamiznajdu-
jącymisięwfazierozwoju.„Kołaminapędowymi”powiatukolneńskiegosąbranża
tekstylna,piekarnicza,spożywczaiturystyczna(rysunek8.).

Rysunek8.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatkolneński

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Natomiastbranżamedycznawpowieciekolneńskim,jeślichodziowzrostzatrud-
nieniawbadanymokresie, jestw fazie stagnacji, zaśwskaźnik specjalizacjiw tej
branżywyniósł1,02.
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Powiat łomżyński
Analizarysunku9.pozwalastwierdzić,iżwprzypadkupowiatułomżyńskiegosiłą
rozwojowątegoobszaruwojewództwapodlaskiegomogąbyćwkolejnościbran-
że: spożywcza, piekarnicza oraz drzewno-meblowa. W trzech wymienionych
przypadkachwskaźnikspecjalizacjiwyniósłpowyżej1.Dynamikarozwojuwwy-
mienionychbranżachwanalizowanymokresie2003-2008byładodatnia.

Rysunek9.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatłomżyński

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Względniewysokistopieńspecjalizacjiwpowieciełomżyńskimwystępujewbran-
ży turystycznej. Jednakwanalizowanymokresie dynamika rozwojubranży, ulo-
kowanejprzestrzenniewpowiecie łomżyńskim,byłaujemna.Dokońcanie jest
możliwesprecyzowanieprzyszłościbranżybudowlanejwanalizowanympowiecie,
bowiemcechuje jąwzględnieniskistopieńspecjalizacjigeograficznejorazprawie
równazerudynamikarozwoju.
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Powiat moniecki
Koncentracjapodmiotówwpowieciemonieckimdotyczyczterechbranż:medycz-
nej,spożywczej,piekarniczejorazturystycznej.Jednakjedyniebranżęmedyczną,
zgodnie z przyjętym operatem pojęciowym, możemy określić jako „koło napę-
dowe”powiatumonieckiego–wskaźniklokalizacjiwyniósłLQ=1,57,adynamika
wskaźnikalokalizacjiznalazłasięnapoziomieΔLQ=0,25(rysunek10.)

Rysunek10.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatmoniecki

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Największawartośćwskaźnikalokalizacjiwystąpiławprzypadkubranżypiekarniczej
–napoziomie4,82.Jednaktakjakwprzypadkucałejbranżyspożywczejorazbran-
żyturystycznej,dynamikawskaźnikaprzyjęławartościujemne.Wspomnianebranże
stanowią„znakizapytania”wodniesieniudomożliwościrozwojowychwpowiecie
monieckim.
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Powiat sejneński
Przypadekpowiatusejneńskiegojestotyleciekawy,iżmamytudoczynieniazza-
uważalnąspecjalizacjąbranżowątylkowdwóchprzypadkach:branżymedycznej
orazbranżyturystycznej.Wbranżymedycznejwskaźniklokalizacjiprzyjąłwartość
rzędu1,48,zdynamikąrówną0(rysunek11.).Oznaczatowzględnieniskąspe-
cjalizacjępowiatuwbranżymedycznej, przybraku zmianwielkości zatrudnienia
wanalizowanymokresie2003-2008.Podznakiemzapytania stoiwięc to,na ile
branżamedycznamożestaćsięsiłąnapędowąpowiatusejneńskiego.

Rysunek11.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatsejneński

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Natomiastbranżą,któramożestanowićsiłęrozwojowągospodarkipowiatusej-
neńskiegojestturystyka,zewskaźnikiemspecjalizacji2,08orazdodatniądynamiką
rozwojuwostatnichpięciuanalizowanychlatach.
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Powiat siemiatycki
Specjalizacjąpowiatusiemiatyckiegojestbranżaspożywcza,awszczególnościpie-
karnicza.Wobuprzypadkachmamydoczynieniazewzględniewysokimwskaźni-
kiemspecjalizacjiorazdodatniądynamikąrozwoju(rysunek12.).

Wanalizowanympowieciebranżązalążkową jest turystyka.Natomiastdomiana
lokalnychpotencjałówpowiatusiemiatyckiegoaspirujebranżadrzewno-meblowa
orazmedyczna.ZnajdująsięonenapograniczuIIiIVsekcji,zniewielkąspecjalizacją
irównieniewielką,aledodatniądynamikąwzrostuwlatach2003-2008.

Rysunek12.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatsiemiatycki

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Bezwątpieniazapotencjałrozwojowylokalnejgospodarkipowiatusiemiatyckiego
należyuznaćbranżęmetalową,którejspecjalizacjajestjeszczenaniewielkimpozio-
mie(LQ=0,54),alewykazujeznacznądynamikęwzrostuzatrudnienia(ΔLQ=2,6)
wokresie2003-2008.
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Powiat sokólski
Siłąnapędowąlokalnejgospodarkiwpowieciesokólskimjestwchwiliobecnejbran-
żametalowa.Wspomnianąbranżęcechujewanalizowanympowieciedośćwysoki
wskaźniklokalizacjiorazwysokadynamikarozwojubranżymetalowej(LQ=1,75;
ΔLQ=1,397).Wtejsamejsekcjiznalazłasięrównieżbranżadrzewno-meblowa
–ougruntowanejpozycjiwpowiecie(wysokiwskaźniklokalizacji)orazbranżame-
dyczna–zdużomniejszymudziałemwlokalnejgospodarce,jeślichodziozatrud-
nienieidynamikęjegoprzyrostu(rysunek13.).

Rysunek13.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatsokólski

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Zawewnętrznypotencjałgospodarkipowiatusokólskiegomożnauznaćbranżębu-
dowlaną,wktórejtoprzypadkudynamikabliskajestjedności,jeślichodziowskaźnik
lokalnejspecjalizacji.Zkoleibranżamizalążkowymiwchwiliobecnejwpowiecie
sokólskimsąbranżaturystycznaispożywcza,cechującesięmniejszymodjedności
wskaźnikiemspecjalizacjidanegoobszaruwdanejdziałalności,jakiujemnądynami-
kąprzyrostuzatrudnieniawokresie2003-2008.
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Powiat suwalski
W powiecie suwalskim lokalną gospodarkę zdominowały dwie branże: drzew-
no-meblowa oraz turystyczna. W przypadku branży drzewno-meblowej, poza
największymudziałemw lokalnejgospodarcemierzonymwskaźnikiem lokalizacji
(LQ=3,91),stwierdzonowostatnimokresierównieżdodatniądynamikęrozwoju.
Niemożnategostwierdzićwprzypadkubranżyturystycznej,wktórejwostatnim
okresiewpowieciesuwalskimpanujestagnacja(rysunek14.).

W latach 2003-2008 dość dynamicznie rozwijała się w analizowanym powiecie
branżamedyczna(ΔLQ=1,5),którastanowićmożepotencjałdorozwojulokalnej
gospodarki.

Rysunek14.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatsuwalski

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Jakozalążkowąbranżęwpowieciesuwalskimnależytraktowaćbranżębudowlaną,
wktórejnaprzestrzenilat2003-2008poziomzatrudnienianieuległzmianie,apo-
ziomspecjalizacjijestjeszczenaniskimpoziomie(LQ=0,36).
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Powiat wysokomazowiecki
Powiat wysokomazowiecki bezsprzecznie specjalizuje się w branży spożywczej
(LQ=4,17), mimo iż dynamika rozwoju tej branży w analizowanym obszarze
wostatnichlatachbyłaniezbytwysoka(rysunek15.).Oiledynamikabranżyspo-
żywczejwbadanymokresiebyładodatnia,otylewpozostałychbranżachpowiatu,
ozbliżonymdojednościwskaźnikulokalizacji–wskaźnikdynamikirozwojuprzyj-
mowałwartościujemne.

Rysunek15.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatwysokomazowiecki

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Pozostałebranżewpowiecie,wtym:medyczna,turystyczna,piekarniczaorazbu-
dowlana,znalazłysięwczwartejsekcji.Dlategoteżzpunktuwidzeniabieżących
iprzyszłychkierunkówrozwojupowiatuwysokomazowieckiegonależy jeuznać
jedyniezabranżezalążkowe.
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Powiat zambrowski
W powiecie zambrowskim za „koła napędowe” lokalnej gospodarki o względ-
nieniedużejsileoddziaływanianależyuznaćbranżępiekarnicząorazbudowlaną.
W pozostałych przypadkach branż o niewielkim, aczkolwiek zauważalnym, po-
ziomiespecjalizacjiodnotowanowokresie2003-2008spadekzatrudnienia.Sąto
branżemedyczna imetalowa–onajniższychspadkachzatrudnieniaorazbranża
turystycznaispożywcza,któreodnotowaływpowieciezambrowskimnajwiększy
spadekzatrudnienia.

Rysunek16.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–powiatzambrowski

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.
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Miasto Białystok
Analizadanychstatystycznychskupiskfirmwskazuje,iżmiastoBiałystokjakopowiat
grodzkispecjalizujesięwbranżyinformatycznej,tekstylnej,budowlanej,turystycz-
nejorazmetalowej.Dlawskazanychbranżwskaźniklokalizacjiprzekroczyłpoziom
jedności.Jednakwewszystkichwspomnianychprzypadkachwlatach2003-2008
odnotowanowprawdzieniewielką,alejednakujemnądynamikęrozwoju(rysunek
17.).Wszczególnościnajwiększyspadekzatrudnienianastąpiłwbranżyinforma-
tycznej(ΔLQ=-0,29),cechującejsięnajwiększymwskaźnikiemspecjalizacji(1,48)
spośródwszystkichbranżwmieścieBiałystok.Zatemprzybranżachinformatycz-
nej,tekstylnej,metalowej,turystycznejorazbudowlanejnależypostawićznakza-
pytania,wkontekścierozpatrywaniaichjako„kółnapędowych”lokalnejgospodarki
miastaBiałystok.

Rysunek17.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–miastoBiałystok

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

WsekcjiIIznalazłysiębranże:piekarniczaidrzewno-meblowa,wktórychwanali-
zowanymokresienastąpiłrozwój,alecechujejejeszczeniewielkawartośćwskaź-
nika lokalizacji.W tymkontekściemożna jeokreślić jako lokalnepotencjały roz-
woju.Natomiast jakobranżezalążkowenatereniemiastaBiałystoknależyuznać
branżę spożywcząorazmedyczną.Wszczególnościbranżymedycznejniewiele
brakuje,bystaćsięwnajbliższymokresie„kołemnapędowym”gospodarkimiasta
Białystok.
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Miasto Łomża
Specjalizacja miasta Łomża dotyczy dwóch branż. Po pierwsze branży piekarni-
czej, dla której wskaźniki lokalizacji (LQ=2,08) oraz dynamiki rozwoju w latach
2003-2008(ΔLQ=0,396)okazałysięnajwyższewanalizowanympowieciegrodz-
kim(rysunek18.).Drugąbranżą,którąwoparciuoprzyjętąmetodęanalityczną
można uznać za „koło napędowe” Łomży, jest branża medyczna. Podobnie jak
branżapiekarnicza,znalazłasięwsekcjiI,zewskaźnikiemlokalizacjirównym1,34
orazminimalniezauważalnądodatniądynamikąrozwojuwanalizowanymokresie
(ΔLQ=0,008).

Rysunek18.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–miastoŁomża

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

NatomiastdopotencjałówrozwojowychlokalnejgospodarkimiastaŁomżamożna
zaliczyćbranżęturystycznąorazbudowlaną,którewanalizowanymokresieodno-
towaływprawdziebardzoniewielkie tendencje rozwojowe, ale zewskaźnikiem
lokalizacjizbliżająsiędojedności(sekcjaII).

Z kolei branżę spożywczą, drzewno-meblowąorazmetalowąnależy traktować
zpunktuwidzeniamożliwościoddziaływanianarozwójgospodarczycałegomia-
sta Łomża– jakobranże zalążkowe.Odznaczają sięonewskaźnikiem lokalizacji
mniejszymod jedności, awanalizowanymokresieodnotowałyujemnąwartość
dynamikirozwoju.
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Miasto Suwałki
Powiatgrodzki–miastoSuwałkispecjalizujesięprzedewszystkimwproduktach
branży drzewno-meblowej (LQ=2,82) oraz dwóch innych branżach, o niskiej
dynamicerozwoju iwzględniewysokimwskaźnikuspecjalizacji (przekraczającym
wartość1).Sątobranżebudowlanaorazmedyczna(rysunek19.).Toonezgodnie
zprzyjętąterminologiąstanowią„kołanapędowe”miastaSuwałki.Zawewnętrzne
potencjałyrozwoju(sekcjaII)należyuznaćbranżęturystycznąorazmetalową.

Rysunek19.
Wskaźnik lokalizacji w roku 2008 oraz dynamika rozwoju wg branż dla danego
powiatuwokresie2003-2008–miastoSuwałki

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

Natomiastpodznakiemzapytaniastoiprzyszłośćbranżypiekarniczej, jeślichodzi
o możliwości napędzania koniunktury gospodarczej miasta Suwałki. Poziom za-
gęszczeniapodmiotówwbranżynaanalizowanymobszarzejestwzględeminnych
branżwysoki (LQ=2,27), jednakodnotowano tu niewielki spadek zatrudnienia.
NatomiastwfaziezalążkowejwmieścieSuwałkiznajdujesiębranżaspożywcza.
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Specjalizacja branżowa  
województwa podlaskiego według powiatów

Specjalizacjabranżowaposzczególnychpowiatówwedługwyznaczonegodlada-
negopowiatuwskaźnikalokalizacjizostałazaprezentowananarysunkachod20.do
28.Koloremczerwonymzaznaczonotylkotepowiaty,dlaktórychwskaźnikspe-
cjalizacjiprzekroczyłpoziom1,25(LQ>1,25).Imciemniejszabarwanarysunku,
tymwskazaniaspecjalizacjidanegopowiatuwskaliwojewództwawdanejbranży
sąwyższe.

Rysunek20. pokazuje specjalizacjęwojewództwaw skali powiatuw roku2008
względembranżyspożywczej.Jakwynikazrysunku,wbranżyspożywczejspecjali-
zujesię6z17powiatówwojewództwapodlaskiego(grajewski,moniecki,łomżyń-
ski,wysokomazowiecki,bielski,siemiatycki).Przyczymnajwyższyomawianywskaźnik
specjalizacjiwbranżyspożywczej(LQ>3,0)występujewpowieciewysokomazowiec-
kimigrajewskim.

Rysunek20.
Wskaźnik lokalizacjidlawojewództwapodlaskiegowskalipowiatuwroku2008
–branżaspożywcza

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

1,25-1,60 1,61-2,00 2,01-3,00 3,01ipowyżej
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Szczególna koncentracja podmiotów w branży turystycznej, mierzona wskaźni-
kiem specjalizacji przekraczającym poziom 1,25, występuje w pięciu powiatach:
suwalskim, sejneńskim,monieckim, łomżyńskimoraz hajnowskim (rysunek21.).
Najwyższakoncentracjapodmiotówzajmującychsięszerokorozumianąturystyką
występujewpowieciesuwalskim(LQ>3,00).

Rysunek21.
Wskaźniklokalizacjidlawojewództwapodlaskiegowskalipowiatuwroku2008
–branżaturystyczna

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

1,25-1,60 1,61-2,00 2,01-3,00 3,01ipowyżej
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Branżametalowawwojewództwiepodlaskim,uwzględniającjejprzestrzenneroz-
łożenie,zlokalizowanajestgłówniewpowiecieaugustowskim,sokólskimorazbia-
łostockim(rysunek22.).Przyczymnajwiększaliczbaosóbzatrudnionychwbranży
metalowejjestwpowiecieaugustowskim,dlaktóregowskaźnikspecjalizacjibran-
żowejwyniósłnakoniec2008roku3,57.

Rysunek22.
Wskaźnik lokalizacjidlawojewództwapodlaskiegowskalipowiatuwroku2008
–branżametalowa

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

1,25-1,60 1,61-2,00 2,01-3,00 3,01ipowyżej



60  |  KLASTRY JAKO POTENCJAŁ ROZWOJU - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

Branża drzewno-meblowa zdominowała gospodarkę siedmiu powiatów: suwal-
skiego, miasta Suwałki, grajewskiego, sokólskiego, łomżyńskiego, białostockiego
orazhajnowskiego(rysunek23.).Największywskaźnikspecjalizacjibranżowejdla
omawianegosektoragospodarkiwojewództwaotrzymanodlapowiatusuwalskie-
goorazgrajewskiego.Wobuprzypadkachprzekraczałonwartość3,0 iwyniósł
odpowiednio:3,91oraz3,56.

Rysunek23.
Wskaźnik lokalizacjidlawojewództwapodlaskiegowskalipowiatuwroku2008
–branżadrzewno-meblowa

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

1,25-1,60 1,61-2,00 2,01-3,00 3,01ipowyżej
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Natomiast branża tekstylna zlokalizowana jest przede wszystkim w trzech po-
wiatach:białostockim,mieścieBiałystokorazpowieciekolneńskim.WskaźnikLQ
wposzczególnychpowiatachdlabranży tekstylnejosiągnąłnastępującewartości:
powiatbiałostocki–2,09,miastoBiałystok–1,32,powiatkolneński–2,47.

Rysunek24.
Wskaźnik lokalizacjidlawojewództwapodlaskiegowskalipowiatuwroku2008
–branżatekstylna

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

1,25-1,60 1,61-2,00 2,01-3,00 3,01ipowyżej
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Biorącpoduwagęprzestrzennerozmieszczeniepiekarniwwojewództwie,mierzo-
neliczbązatrudnionychwbranżywstosunkudoogółuzatrudnionychwpowiecie,
należyzauważyćichszczególnąkoncentracjęw:mieścieSuwałki,powieciegrajew-
skim,monieckim,kolneńskim,łomżyńskim,mieścieŁomża,powieciehajnowskim
orazpowiecie siemiatyckim.Zczegonajwyższakoncentracjapiekarniwystępuje
wpowieciemonieckim,dla któregowskaźnik specjalizacjiwbranżypiekarniczej
wyniósłaż4,82.

Rysunek25.
Wskaźnik lokalizacjidlawojewództwapodlaskiegowskalipowiatuwroku2008
–branżapiekarnicza

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

1,25-1,60 1,61-2,00 2,01-3,00 3,01ipowyżej
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Rysunek26. pokazuje specjalizacjęwojewództwaw skali powiatuw roku2008
względembranżymedycznej.Możnazauważyć,iżjesttojednazniewielubranż,
wktórejwskaźnikispecjalizacjidlaposzczególnychpowiatówsąnawzględnieniskim
poziomie.Oznacza tonic innego, jakbrakwyraźnej specjalizacjiposzczególnych
powiatówwbranżymedycznej,tymsamymniewielkąliczbęosóbzatrudnionych
wbranżymedycznejwpowiecie.Wspomnianywskaźniklokalizacjidlabranżyme-
dycznejwwojewództwiepodlaskimprzekroczyłpoziom1,25–uznawanyzaspe-
cjalizacjęgeograficzną–jedyniewpowieciesejneńskim,monieckimorazmieście
Łomża. Jego poziom w poszczególnych powiatach wyniósł odpowiednio: 1,48;
1,57;1,34.

Rysunek26.
Wskaźnik lokalizacjidlawojewództwapodlaskiegowskalipowiatuwroku2008
–branżamedyczna

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

1,25-1,60 1,61-2,00 2,01-3,00 3,01ipowyżej
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Branżabudowlana(rysunek27.)jestjednązwiodącychbranżwmieścieSuwałki
orazwpowieciebielskim.Wobuprzypadkachwskaźnikspecjalizacjiprzekroczył
poziom1,25.Wszczególnościwprzypadkupowiatubielskiego jegopoziombył
względniewysokiiwyniósł3,2.

Rysunek27.
Wskaźnik lokalizacjidlawojewództwapodlaskiegowskalipowiatuwroku2008
–branżabudowlana

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.

1,25-1,60 1,61-2,00 2,01-3,00 3,01ipowyżej
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Ostatniazanalizowanychbranż–branżainformatycznajestprzestrzennieskoncen-
trowanawmieścieBiałystok.Poziomwskaźnikaspecjalizacjiwtymprzypadkujako
wjednymz17powiatówwojewództwapodlaskiegoprzekroczył1,25.

Rysunek28.
Wskaźnik lokalizacjidlawojewództwapodlaskiegowskalipowiatuwroku2008
–branżainformatyczna

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychGUS.



1,25-1,60 1,61-2,00 2,01-3,00 3,01ipowyżej
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Analizastatystycznawedługpowiatóworazwedługbranżwskazujenaistotnąrolę,
jakąwchwiliobecnejodgrywająwposzczególnychpowiatachitymsamymwwo-
jewództwiebranże: spożywcza,drzewno-meblowa,metalowa, turystycznaoraz
piekarnicza.Przyczymdwieostatniewspomnianebranżecechujewskaliwoje-
wództwa iposzczególnychpowiatówniewielkadynamikarozwoju lubstagnacja.
Wpozostałychprzypadkachstopieńkoncentracjibranż,jakidynamikarozwoju,są
zróżnicowanedlaposzczególnychpowiatówwojewództwapodlaskiego.

Analizastatystycznawedługpowiatóworazwedługbranżwskazujena istotną
rolę,jakąwchwiliobecnejodgrywająwposzczególnychpowiatachitymsamym
wwojewództwiebranże:spożywcza,drzewno-meblowa,metalowa,turystyczna
orazpiekarnicza.
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Wyniki badań  
metodą delficką – potencjały rozwoju  
województwa podlaskiego w opinii ekspertów 

Przedstawionegrupyprzemysłówiinnychbranżwwojewództwiepodlaskimpo-
zwalają na stwierdzenie, że na tym tereniewidoczna jest szczególnie silna kon-
centracjaprzemysłurolno-spożywczego,drzewno-meblowego,metalowego,jak
równieżpiekarniczego i turystycznego.Tawstępnaanalizastanowipodstawędo
dalszychbadańnadpotencjałamirozwojuwojewództwapodlaskiego.Niewątpli-
wienależywszczególnościdocenićszybkośćzmianwewspółczesnejgospodarce,
zjednejstronystwarzającychzagrożeniadlaaktualnychbranż,zdrugiejkreujących
warunkidorozwojunowychregionalnychspecjalności.Wistociepojawiasięzatem
pytanie o przyszłe potencjały rozwojowe. Prognozowanie przyszłości należy do
najtrudniejszychzadańanalitycznych.Abyzwiększyćwiarygodnośćprognozy,war-
toposłużyćsiędobrzeustrukturyzowanąmetodąekspercką,jakąjestmetodadel-
ficka.Woparciuowynikibadańmetodądelficką,jakiezostałyprzeprowadzonena
tereniewojewództwapodlaskiegowramachprojektuRozwójstrukturklastrowych
wPolsceWschodniej,nazlecenieMinisterstwaRozwojuRegionalnegow2007roku,
możnaprzewidywaćprzyszłe–perspektywicznebranżerozwojowewojewódz-
twapodlaskiego,stanowiąceprawdopodobniejegopotencjałyrozwojowe.

Uczestnikami badań realizowanych metodą delficką byli przedstawiciele Urzędu
MarszałkowskiegoWojewództwaPodlaskiego,PodlaskiegoUrzęduWojewódzkie-
gowBiałymstokuoraz instytucjiotoczeniabiznesuzwojewództwapodlaskiego.
Wbadaniumetodądelfickąwzięłoudziałłącznie25ekspertów[por.Analizawyni-
kówbadania…,s.361-370].Respondencimoglioceniaćbranżewskaliod1do10,
gdzie1oznaczałonajważniejsząbranżędlawojewództwa,a10najmniejistotną.

Uzyskanewynikibadańwskazują,żedokluczowychbranżdlaprzyszłościwoje-
wództwapodlaskiegonależąwkolejnościważności:branżaspożywcza,drzewna,
wtymmebleorazturystyczna(tabela4.).
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Tabela4.
Kluczowebranżeprzyszłości

Lp. Branże Średniaocena

1. Przemysłspożywczy 1,10

2. Drzewna,wtymmeble 3,33

3. Turystyka 3,57

4. Maszynowa 5,00

5. Budownictwo 5,38

6. Naukaiszkolnictwowyższe 5,52

7. Technologieinformatyczne 6,57

8. Produkcjaodzieży 8,00

9. Rolnictwoekologiczne 6,76

10. Energiazeźródełodnawialnych 9,67

Źródło:.[Analizawynikówbadania…,s.363].

Wynika to z faktu, iż w województwie prężnie działają podmioty z tych branż.
W strukturze branżowej dominuje przemysł przetwórczy, produkcja artykułów
spożywczych i napojów. Czwartą pozycję przyznano branży maszynowej, piątą
budownictwu,następnienauceiszkolnictwuwyższemu.Siódmemiejsceeksperci
przyznalitechnologiominformatycznym,ósmeprodukcjiodzieży,dziewiąterolnic-
twuekologicznemu.Zanajmniejznaczącąbranżęuznanoprodukcjęenergiizeźródeł
odnawialnych.

Wyniki badań przedstawicieli inicjatyw  
klastrowych – postrzeganie branż wzrostu  
przez uczestników podlaskich inicjatyw klastrowych

W procesie badawczym na potrzeby niniejszego opracowania w ramach badań
metodąCATI i IDIzostałozadanerespondentompytanie,czywwojewództwie
podlaskim występują sektory/branże, które można traktować jako ważne we-
wnętrznepotencjałyrozwoju.Uczestnicyinicjatywklastrowychiichkoordynatorzy
mieli pełną swobodęwskazywania branż, którew ichopiniimogą stanowić siłę
rozwojowąregionu.
Tabela5.prezentujewskazywaneprzezrespondentówposzczególnebranżewraz
zpodanąliczbąwskazańnadanąbranżę.
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Tabela5.
Branżewwojewództwiepodlaskimjakowewnętrznepotencjałyrozwojuwopinii
respondentów

Lp. Branża Liczbawskazań

1. Branżaspożywcza 20

2. Turystyczna 19

3. Drzewna 11

4. Rolnictwo 6

5. Metalowa 5

6. Bieliźniarska 5

7. Budowlana 5

8. Agroturystyka 3

9. Informatyczna 3

10. Produktyregionalne 3

11. Piekarnicza 3

12. Maszynowa 2

13. Energetykaodnawialna/technologieekologiczne 2

14. Logistyczno-handlowa 2

15. Mleczarstwo 2

16. Medyczna 2

17. Jachtowa 1

18. Producentówsprzętumedycznego 1

19. Medyczna–sanatoria 1

20. Rehabilitacjageriatryczna 1

21. Produktyekologiczne 1

22. Przetwórstwoowocowo-warzywne 1

23. Innowacyjnetechnologiezwykorzystaniemnauki 1

24. ProdukcjadrobnegosprzętuAGD 1

25. Hotelarstwo 1

26. Przemysłlekki 1

27. Hodowlagęsi 1

28. Przetwórstwomięsa 1

Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiebadań.
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Głębszaanalizadanychzawartychwtabeli5.wopiniiautorówopracowaniawy-
magakrytycznegoosądu.Zpewnościąniebudziwątpliwościpozycjapierwsza–
branżaspożywcza,którazostałauznanazabranżęowysokimpotencjalerozwo-
jowymregionu.Wynikatozrolniczegocharakteruwojewództwa,którecechuje
sięogromnympotencjałemzasobowo-surowcowymdlaprzetwórstwarolno-spo-
żywczegoorazdługątradycjąwojewództwawtegotypudziałalności.

W kontekście zadanego pytania należy zasygnalizować fakt docenienia rolnictwa
jakopotencjału rozwojowego.Dotychczas traktowano rolnictwowcałejPolsce,
jakinaPodlasiu,niejakokierunekrozwojuwojewództwa,alejakobranżę,której
należysięnawetwstydzić.Obecnienastępujedynamicznyprocestransformacjiob-
szarówwiejskich,aprzedewszystkimgospodarstwwysokotowarowych.Stająsię
onebardzonowoczesneicechująsięwysokąefektywnościąprodukcji,jużnietylko
wskalikrajowej,aleiświatowej.

Pozycjadruga– turystyka jakopotencjał rozwojowy–możebudzićwątpliwości
szczególniewświetletwardychdanychstatystycznych.Bezwątpieniawojewództwo
podlaskie jestregionemzasobnymwdziewiczeterenyzieloneoniskimskażeniu
środowiskaorazwwodypowierzchniowe.Zpewnościąregionposiadabogactwo
obszarówkrajobrazowych.Jednocześniejednakpomimospołecznejświadomości
bogactwaprzyrodniczego regionu–odzwierciedlonego takżewodpowiedziach
respondentów–nieprzekładasiętonaobiektywny,dynamicznywzrostbranżytu-
rystycznej.Byćmożejesttowynikbrakuprzemyślanejispójnejpolitykirozwojutej
branżygospodarkiwojewództwapodlaskiego.Brakjejzarównonaszczeblusamo-
rząduwojewództwa,władzgminnychdysponującychbogactwemtakichzasobów,
ażposzereginstytucjizajmującychsięsferąturystyczną.Widocznyjestniedostatek
systemowych, kompleksowych rozwiązań wykorzystujących obiektywne walory
krajobrazowe,jaktomamiejscewinnychregionachkraju.Zdrugiejjednakstrony
byćmożewystępujeistotnarozbieżnośćpomiędzywysokimiwaloramiprzyrodni-
czymiawzględnieniskąichzdolnościądoprzyciąganiaturystówwskalimasowej.
Wydaje się,że taki turystycznypotencjałwystępujewyłącznienaniektórychob-
szarachregionuitamistotniestanowigłównypotencjałrozwoju,czegoniemożna
uogólniaćnacałyobszarwojewództwapodlaskiego.

Wskazanieprzemysłudrzewnegojakowewnętrznegopotencjałurozwojuregionu,
równieżwymaga krytycznego komentarza.Województwopodlaskie charaktery-
zujesięwysokąlesistością,zdrugiejzaśstronyznacznączęśćlasówstanowiąparki
narodowe,krajobrazowe,rezerwatyczyteżobszarylasówobjęteuregulowaniami
obszaruNatura2000.Wzwiązkuzpowyższympewnągranicąrozwojutejbranży
ipodmiotówzniąpowiązanychjestwdużejmierzedostępnośćzasobówdrewna
napotrzebyprzemysłu.NależytuuwzględnićpolitykęGeneralnejDyrekcjiLasów
Państwowychinormunijnychwzakresieochronyśrodowiska.
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Branżowe potencjały rozwoju  
województwa podlaskiego – wnioski

Tabela6.zawierastanowiskoautorówwobecbranż,któremożnazaliczyćdogrupy
branż–potencjałówrozwojuregionu,aktórepojawiłysięm.in.wwypowiedziach
respondentów(por.tabela5.).

Typybranżjakopotencjałyrozwoju:

    -teraźniejszość,

     -przyszłość,

      -znakizapytania.

Autorzyraportupodzieliposzczególnebranżenatrzygrupy:
• teraźniejszość – branże, których analiza stanu bieżącego: znaczenie w PKB

regionu, bieżąca dynamika rozwoju, uwarunkowania regionalne, obiektywna
możliwośćoddziaływanianaprocesyrozwojowelubmożliwość„oddania”dla
regionuwartościdodanejnależyuznaćzafaktycznypotencjałrozwoju,

•przyszłość–branże,wktórychistniejerealnaszansanarozwójwperspektywie
10-15lat,

•znakizapytania–wskazywaniedanejbranżyjakobranży„potencjałurozwojo-
wego”dlaregionubudziwielewątpliwościanalizującdotychczasoweprocesy
rozwojowewramachtychżebranż,jakteżuwarunkowaniaregionalne.

Tabela6.
Branżewwojewództwiepodlaskimjakowewnętrznepotencjałyrozwojuwopinii
autorówraportu
Lp. Branża Typybranż

1. Branżaspożywcza teraźniejszość

2. Turystyczna ?

3. Drzewna ?

4. Rolnictwo teraźniejszość

5. Metalowa teraźniejszość

6. Bieliźniarska teraźniejszość

7. Budowlana przyszłość

8. Agroturystyka ?

9. Informatyczna teraźniejszość
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10. Produktyregionalne ?

11. Piekarnicza ?

12. Maszynowa teraźniejszość

13. Energetykaodnawialna/technologieekologiczne przyszłość

14. Logistyczno-handlowa przyszłość

15. Mleczarstwo teraźniejszość

16. Medyczna przyszłość

17. Jachtowa przyszłość

18. Producentówsprzętumedycznego przyszłość

19. Medyczna–sanatoria przyszłość

20. Rehabilitacjageriatryczna przyszłość

21. Produktyekologiczne przyszłość

21. Przetwórstwoowocowo-warzywne ?

23. Innowacyjnetechnologiezwykorzystaniemnauki przyszłość

24. ProdukcjadrobnegosprzętuAGD ?

25. Hotelarstwo ?

26. Przemysłlekki ?

27. Hodowlagęsi ?

28. Przetwórstwomięsa ?

Źródło:opracowaniewłasne.

Powyższezestawieniemożebudzićwątpliwości,jednakjegoistotąjestpróbaopar-
ciarozwojuonajsilniejszeobecniebranże,przyjednoczesnymnakierowywaniusię
nabranżeprzyszłości,którecałkowiciemogązmienićobliczeregionu.Pewnąwizją
możebyćstwierdzeniejednegozrespondentów:„Województwopodlaskiejakore-
gionwinnodążyćdotakiejotosytuacji,wktórejtonapołaciachzielenirosnązaawan-
sowane technologie, innowacje, informatyka, outsourcing usług, technologie ochrony
środowiska”1.

„Województwopodlaskiejakoregionwinnodążyćdotakiejotosytuacji,wktórej
tonapołaciachzielenirosnązaawansowanetechnologie,innowacje,informatyka,
outsourcingusług,technologieochronyśrodowiska.”

1CytatzwywiadupogłębionegozkoordynatoremKlastraZielonychTechnologii.
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Realizacjatakiejwizjiwymagaćbędzieodwszystkichuczestnikówżyciaspołeczno-
gospodarczegoregionu,zwłaszczaoddecydentówiregionalnychliderówmających
realnywpływnaprocesyrozwojowe,wyzbyciasięmyśleniawkategoriachstereo-
typów.Niezbędna jest takżeniezależność regionalnegomyśleniao rozwoju,nie
pozwalającananarzucanienammyślenia, iżniemożemystaćsięnowoczesnym,
rozwiniętymibogatymregionem,awzwiązkuztympowinniśmyskoncentrować
sięwyłącznienarolistrażnikówprzyrody.

Potrzebajestwyzbyciasięmyśleniawkategoriachstereotypowychiwtłaczania
namiprzeznassamychpoglądu,iżjesteśmyPolskąoinnejliterzeniżA,otym,że
trzebatylkozalesiać,hodowaćmotyleimodlićsięoinfrastrukturę.
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IV. Pytanie badawcze
2.CzypoziomrozwojustrukturklastrowychnaPodlasiujest
adekwatnydomożliwościipotrzebrozwojuregionu?

Inicjatywy klastrowe i zalążki klastrów  
w województwie podlaskim

Wramachprocesubadawczegopodjętopróbęidentyfikacjiinicjatywklastrowych
w województwie podlaskim. Generalnie w trakcie prowadzenia badań Rozwój
strukturklastrowychwPolsceWschodniej[por.Wynikibadańinicjatywklastrowych…,
s.200-218]w2007zidentyfikowanychzostało10potencjalnychobszarów,wktó-
rychmogłybypowstawaćirozwijaćsięstrukturyklastrowe.Jednocześniezdiagno-
zowano10zalążkówklastrówiinicjatywklastrowych,którewówczasfunkcjono-
wałyformalnielubnieformalnie.
Łącznienatereniewojewództwapodlaskiegowykrytonastępująceinicjatywykla-
stroweizalążkiklastrów:
1.KlasterSpożywczy„NaturalniezPodlasia!”,
2.PodlaskiKlasterPiekarniczy–Stowarzyszenie,
3.PodlaskiKlasterSpożywczy,
4.Grupamleczna,
5.PodlaskiKlasterDrzewny,
6.PodlaskiKlasterObróbkiMetali,
7.Grupamaszynowo-mechaniczna,
8.KlasterBieliźniarski,
9.Klasterproducentówjachtów,
10.KlasterTurystyczny.

KlasterSpożywczy„NaturalniezPodlasia!”toprzykładtypowejinicjatywyklastro-
wej.Jesttoefektoddolnegodziałaniafirm,którepostanowiłynawiązaćwspółpracę
formalną,byuzyskiwaćefektysynergii i skali.Liderembyłatu jednazwiodących
firmwbranżyspożywczejnaPodlasiu–Agrovita.

CelemKlastraodsamegopoczątkubyłokształtowaniewizerunku,promocja,pod-
niesienieinnowacyjnościorazkonkurencyjnościfirm,ichproduktówiusług.Inicja-
tywaprzyjęłaformęorganizacyjno-prawnąstowarzyszenia.Maonoswojąsiedzi-
bęwBiałymstoku,azostałozawiązanenazebraniuzałożycielskim7maja2007r.
Charakteryzuje się skupieniem firm o podobnym lub uzupełniającym się profilu
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działalnościiposiadającychzbliżonebazysurowcowe,kanałydystrybucjiorazgro-
noodbiorców.Podmioty inicjatywypracująwspólnienadopracowaniemwspól-
negologoproduktówStowarzyszenia,którebędąsprzedawanepodjednąmarką.
Oprócztegowypracowanowspólnąstrategiędziałaniaorazstrategięeksportową
inicjatywy.Podmiotynależącedoniegomająznaczącypotencjałfinansowyiduże
możliwościwytwórcze.

PodlaskiKlasterPiekarniczy–Stowarzyszenie todrugaz trzech inicjatywklastro-
wychwbranżyspożywczej,którazostałazidentyfikowanawwojewództwiepodla-
skim.Powstaławpołowiewrześnia2007roku.Uczestnikamijejsąosobyfizyczne
–właściciele19piekarńzcałegoterenuwojewództwapodlaskiego.Sątopiekarnie
bezuczestnictwafirmświadczącychnaichrzeczusługi,instytucjiotoczeniabiznesu,
ponadtobraktuwspółpracyzwładzamisamorządowymi.

Trzeciainicjatywa,którazostaławyróżnionawraporcieMinisterstwaRozwojuRe-
gionalnego (MRR), to Podlaski Klaster Spożywczy. Inicjatywa ta w dużej mierze
przyczyniłasiędopowstaniapozostałychinicjatywwbranżyspożywczejpoprzez
budowę świadomości w zakresie struktur klastrowych oraz szereg działań, któ-
re były przez nią realizowane. InicjatywęPodlaski Klaster Spożywczy realizowa-
łaPaństwowaWyższaSzkołaInformatykiiPrzedsiębiorczościwŁomży.Byłaona
współfinansowanaw ramachprojektuZintegrowanegoProgramuOperacyjnego
RozwojuRegionalnego(ZPORR),Działanie2.6.RegionalneStrategie Innowacyjne
itransferwiedzy.Inicjatywarealizowanabyławlatach2005-2008.Celemprojektu
byłopodniesieniepotencjału innowacyjnościwPodlaskimKlastrzePrzetwórstwa
Rolno-Spożywczego.W ramach inicjatywzrealizowanowieledziałań zapewnia-
jącychkompleksowąweryfikacjępotencjału klastra spożywczegonaPodlasiu, jak
teżwskazaniemożliwościzwiększaniategopotencjałuwpodlaskichprzedsiębior-
stwach,dzięki takimdziałaniom, jakmapowanieklastra,badaniabenchmarkingo-
we,warsztatyzudziałembeneficjentóworazspecjalistówwchodzącychwskład
zespołuekspertówds.benchmarkinguiszkolenia.Inicjatywataprzyczyniłasiędo
rozprzestrzenieniaideiklastrówwwojewództwiepodlaskim.

Ponadtowśródinicjatywwbranżyspożywczejwraporciezostaławymienionatak
zwana „grupa mleczna”. Wydzielona została w ramach projektu Polskiej Agencji
RozwojuPrzedsiębiorczości(PARP)Programszkoleńpromującychclustering,niezo-
stałajednakwżadensposóbsformalizowana.

Kolejnąinicjatywą,którazostałazidentyfikowanawtrakciebadańdlaMinisterstwa
RozwojuRegionalnego,byłPodlaskiKlasterDrzewny.Źródłemtej inicjatywybył
równieżprojektPARP:Programszkoleńpromującychclustering.Wpierwszej fazie
projektuwspotkaniachuczestniczyłookoło20firm,wnastępnychfazachwzięło
udziałkolejnych20firm,zaśwpaździerniku2007r.wŁomżyprojektskupiłna-
stępne10firmdrzewnych.Chęćwspółpracywramachjednegoorganizmuwyod-
rębnionegopodwzględeminstytucjonalnym,np.wformiestowarzyszenia,zade-
klarowałoniemal100%podmiotówzwojewództwapodlaskiegobiorącychudział
wprojekcie. Jednakw roku2007gotowychdozawiązania inicjatywyklastrowej
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było20 firmz subregionu suwalskiegooraz20 firmz subregionu łomżyńskiego
województwapodlaskiego.Firmyzbyłegowojewództwabiałostockiegoniemo-
głyporozumiećsięmiędzysobą.TouniemożliwiłoutworzeniePodlaskiegoKlastra
Drzewnego.Innympowodembyłbrakliderawywodzącegosięzprzedsiębiorców
branżydrzewnej,czyz instytucjiotoczeniabiznesu,którykonsolidowałbywokół
siebiepodmiotyzbranży.

Podmiotyuczestniczącewszereguspotkańszkoleniowychbranżydrzewnejwra-
machprojektuwprocesiepracygrupowejwskazałynawielecelówwspólnychdo
realizacjiwsformalizowanejstrukturzeklastrowej.Wśródnichdonajbardziejistot-
nychzaliczonowiększąsiłęprzebicia/oddziaływania,niższekosztyzakupusurowca,
stabilizacjędostaworazsprzedaży,zapleczezestronykadrypracowniczejidozoru,
koordynacjępolitykicenowejiasortymentowej,koordynacjępolitykilobbingowej,
uporządkowanyprzepływinformacjint.rynku,konkurencji,rozwójfirmzobsługi
„okołoklastrowej”,zapewnienieprofesjonalnejobsługiklientów,optymalizacjępro-
cesuinwestycyjnego,wspólnymarketing.Jednakwedługstanunagrudzień2007r.,
kiedybyły realizowanebadania dlaMRR, inicjatywamiała jedynie sformułowaną
wstępnąwersjęzałożeń.

Kolejnąinicjatywą,jakafunkcjonowałazdaniemautorówraportupt.Rozwójstruktur
klastrowychwPolsceWschodniejnatereniewojewództwapodlaskiego,wedługsta-
nunagrudzień2007r.,byłPodlaskiKlasterObróbkiMetali.Powstałonjakoefekt
projekturealizowanegoześrodkówZPORRzDziałania2.6.podnazwąPodlaski
klasterobróbkimetaliszansąregionunainnowacyjnyrozwój.Przedsięwzięciebyłore-
alizowaneprzezCentrumPromocjiPodlasia,będąceinstytucjąotoczeniabiznesu.

Celempomysłodawcówprojektubyłowzmocnieniewspółpracyprzedsiębiorstw
branżyobróbkimetalioraz instytucjibadawczo-rozwojowychdziałającychna te-
renie województwa podlaskiego. Działalność inicjatywy była ukierunkowana na
wspomaganieprocesuinnowacyjnościwdziedzinieprodukcjiipromocjitowarów
oraz wyznaczania kierunków nauczania przyszłych kadr branży obróbki metali.
Wprojekciezałożonowspółpracętrzechrodzajówpodmiotów:podlaskichprzed-
siębiorców z branży obróbki metali, ośrodków badawczo-rozwojowych zlokali-
zowanychwwojewództwiepodlaskimorazmłodzieżyistudentów,którzywnie-
dalekiejprzyszłościmogą stanowićkadręprzedsiębiorstwrozwijającej siębranży
obróbkimetali.

CentrumPromocjiPodlasiajakoliderprojektuprzeprowadziłobadaniadotyczące
m.in. kondycji przedsiębiorstw związanych z branżą, zapotrzebowania przedsię-
biorstwnainnowacjewdziedzinieprodukcji,zapotrzebowaniaprzedsiębiorstwna
innowacjewdziedziniepromocji,zapotrzebowaniaprzedsiębiorstwnawyspecja-
lizowanekadry,poziomuświadomościprzedsiębiorcównatemat ideiklasteringu
orazszansrozwojubranżyobróbkimetalinaPodlasiu.Wramachprojektuzostała
przeprowadzonakampaniapromocyjnana temat ideiklasteringu,skierowanado
podlaskichprzedsiębiorcówbranżyobróbkimetali.Ponadtoopracowanostrategię
rozwojuklastrawbranżymetalowej.
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Inicjatywaklastrowa„grupamaszynowo-mechaniczna”zostałaukształtowanawra-
machpracwprojekciePARPProgramszkoleńpromującychclustering.Składałasię
onazprzedsiębiorstwzbranżymaszynowejimechanicznej,wtymgłównieprodu-
centówmaszynrolniczych,świadczącychnaichpotrzebyusługi.Niewystępowały
tuwidoczneefektyspotkańpowołanejwtrakcierealizacjiprojektugrupyzadanio-
wej.Niedoszłorównież,wedługstanunagrudzień2007r.,doutworzeniainicjaty-
wyklastrowejwbranżymaszynowej.Częśćpodmiotówrozpoczęłauczestnictwo
wspotkaniachwprojekciePodlaskiKlasterObróbkiMetali, realizowanymwra-
machDziałania2.6.ZPORRprzezCentrumPromocjiPodlasia.

Wśródwymienionych inicjatywklastrowych,wraporciewyróżnionezostały tak-
że trzyzalążkiklastrów,w tymklasterbieliźniarski, klasterproducentów jachtów
orazklasterturystyczny.Zostałyoneuznanezanajbardziejperspektywicznezalążki
wwojewództwie.Według stanuna grudzień2007 roku,na zalążekbieliźniarski
składałosięokoło30firmzlokalizowanychnatereniemiastaBiałegostokuiokolic.
Firmydziałającewbranżyzlecałysobienawzajempodwykonawstwopewnychpar-
tiiproduktu.Produktyfirmbyłysprzedawanenarynkachkrajowychizagranicznych.
Jesttosektorprężnierozwijającysięiwskaliregionumożestanowićjedenzistot-
nychelementówprorozwojowychtejczęścikraju.

Natomiastjeślichodzioskupiskoproducentówjachtów,wedługinformacjizawar-
tych w analizowanym raporcie obejmowało ono dwa województwa: podlaskie
i warmińsko-mazurskie. Zalążek ten charakteryzował wysoki stopień zaawanso-
waniatechnologicznegoprocesuprodukcjiwbranży.Narzeczjegorozwojubyły
podejmowanedziałaniamiędzy innymiprzezPodlaskąFundacjęRozwojuRegio-
nalnegozsiedzibąwBiałymstokuorazWarmińsko-MazurskąAgencjęRozwojuRe-
gionalnegowOlsztynie,którew2006r.rozpoczęływsparcienarzeczpowołania
stowarzyszeniaproducentówłodziorazjachtów.Nienastąpiłojednaksformalizo-
waniedziałalnościpodmiotówtegozalążka.

Zalążekklastraturystycznegowwojewództwpodlaskimzostałzidentyfikowanyna
podstawieanalizyszerokichzasobównaturalnych.Jednakpotencjałśrodowiskana-
turalnegozlokalizowanywwojewództwieniebyłwykorzystywanywwystarcza-
jącymstopniu.Powodemtakiegostanurzeczybyłchociażbybraksiecipowiązań
pomiędzyposzczególnymipunktaminoclegowymi,biuramiturystycznymiibiurami
podróżyczyfirmamiświadczącymiusługidlabranżyturystycznej.Dotegonależy
wskazaćwsparciew zakresie budowy sieci powiązańwbranży turystycznej, jak
równieżbrakwizjikształturynkuturystycznegonaPodlasiu,atymsamymwytyczo-
negokierunkurozwojuijednocześnielidera,któryprzecierałbyścieżkidlawłaści-
wegozagospodarowaniaogromnegopotencjałuturystycznegoPodlasia.

WskazanojednaknaplanowanedziałaniazestronyParkuNaukowo-Technologicz-
negoPolskaWschód-Suwałki,wramachktóregozamierzanoutworzyćinicjatywę
Północno-WschodniInnowacyjnyKlasterTurystyczny„KryształEuropy™”.Celem
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inicjatorawfaziepowołania inicjatywybyławspółpracawpowyższychobszarach
na płaszczyźnie rozwoju turystyki oraz promowanie walorów tej części Europy
iwykorzystywaniewynikówbadańnaukowych.

Zamieszczone w Raporcie Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej
[por.Analizawynikówbadania…,s.362-363]badaniametodądelfickąmiałynacelu
dokonanieocenywagiwymienionychwraporcieinicjatywklastrowychizalążków.
Eksperciklasyfikowaliod1–inicjatywyizalążkinajważniejsze,do10–inicjatywy
izalążkinajmniejistotne,zpunktuwidzeniarozwojuregionu.Wzwiązkuztym,im
niższarangauzyskanychpunktów,tymwyższaroladanejinicjatywyizalążkawre-
gionie.SpośróddziesięciuinicjatywnajwyższewskazaniauzyskałainicjatywaKlaster
Mleczny(tabela7.).

Tabela7.
Inicjatywyizalążkiklastrowe

Lp. Inicjatywyizalążki Średniaocena

1. KlasterMleczny 1,81
2. KlasterSpożywczy„NaturalniezPodlasia!” 2,52
3. PodlaskiKlasterSpożywczy 3,71
4. KlasterTurystyczny 4,29
5. PodlaskiKlasterDrzewny 5,19
6. KlasterProducentówJachtów 5,95
7. Grupamaszynowo-mechaniczna 6,81
8. PodlaskiKlasterObróbkiMetali 7,57
9. KlasterBieliźniarski 7,76

10. PodlaskiKlasterPiekarniczy 9,38

Źródło:[Analizawynikówbadania…,s.364].

PierwszemiejscezostałoprzyznaneKlastrowiMlecznemu,drugieKlastrowiSpo-
żywczemu„NaturalniezPodlasia!”,atrzeciePodlaskiemuKlastrowiSpożywczemu.
KolejnemiejscazajęłyKlasterTurystyczny,PodlaskiKlasterDrzewny,KlasterPro-
ducentówJachtów,Grupamaszynowo-mechaniczna.SiódmemiejscetoPodlaski
KlasterObróbkiMetali,dziewiątemiejsceprzyznanozalążkowiKlastraBieliźniar-
skiego,adziesiątePodlaskiemuKlastrowiPiekarniczemu.
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Bieżącystanzdiagnozowanychinicjatywklastrowychwwojewództwiepodlaskim
wyglądanastępująco2:

1.KlasterSpożywczy„NaturalniezPodlasia!”,
2.PodlaskiKlasterPiekarniczy–Stowarzyszenie,
3.PodlaskiKlasterBielizny,
4.KlasterObróbkiMetali,
5.PolskiWschodniKlasterMedyczny,
6.KlasterZielonychTechnologii,
7.Północno-Wschodni,InnowacyjnyKlasterDrzewny(Meblarski).

Wwojewództwiepodlaskimponadtomożemymówićozalążkachklastrówwbran-
żybudowlanej,branżyinformatycznejorazbranżyturystycznej.

Porównującstanrozwojuinicjatywklastrowychzdiagnozowanywroku2007wra-
machopracowanianarzeczMinisterstwaRozwojuRegionalnego,sytuacjawtym
względzienieuległaznacznejpoprawie.Wniektórychprzypadkachprocesrozwo-
justrukturklastrowychzostałzahamowany,czywręczcałkowiciezaniechany.

UtrzymałasięnadalinicjatywaKlasterSpożywczy„NaturalniezPodlasia!”.W2008
r. w ramach IV edycji konkursu „Podlaska Marka Roku”, organizowanego przez
MarszałkaWojewództwaPodlaskiegoinicjatywaklastrowa„NaturalniezPodlasia!”
zostałauznanazaPomysłRoku2007.Ponadtowroku2008inicjatywapodpisała
listintencyjnyz„PodlaskimKlastremBielizny”.Celemzawarciaporozumieniabyło
określeniewspólnychdziałańukierunkowanychnawzmocnieniekonkurencyjności
przedsiębiorstwiupowszechnienieideiklasteringu,poprzezwzajemnąwspółpracę
ikoordynacjęwspólnychprojektów.Wtymsamymrokuzostałopodpisaneporozu-
mienieowspółpracypomiędzyinicjatywąaWyższąSzkołąFinansówiZarządzania
wBiałymstoku.Jegoprzedmiotembyłoprzedewszystkimnawiązaniewspółpracy
orazwzajemnewspieraniepodpisującychstronwzakresiedoświadczeńpraktycz-
nychinaukowo-badawczych.

WokresieostatnichlatswojądziałalnośćutrzymałatakżeinicjatywaPodlaskiKlaster
Piekarniczy–Stowarzyszenie.Stowarzyszeniepowiększyłosięotrzechczłonków.
Trwająpracenadutworzeniemwspólnegowyrobupodwzględemjakościowym
iwizualnymzjednymlogodlacałejinicjatywy,aprodukowanymprzezwszystkie
piekarnie.

NatomiastPodlaskiKlasterSpożywczy, realizowany jako inicjatywanarzeczroz-
woju klastrów, w zasadzie zakończył się wraz z projektem realizowanym przez
Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (PWSIiP).




2Stanliczebnyinicjatywna20listopada2009r.
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Projektniezmierzałdozawiązaniaformalnejinicjatywyklastrowej,jednakjegowy-
miernekorzyścimożnadostrzegaćwpostacirozpoznaniapotencjałuklastrabranży
spożywczejnaPodlasiuorazwskazaniarekomendacjidladalszegojegorozwoju,
atakżeutrwaleniajegopozytywnegowizerunkupozaregionem.Nadziejąna„re-
aktywację” tej inicjatywy jest fakt, że w ramach uczelni PWSIiP powstał Instytut
TechnologiiŻywności.PonadtosąplanyrealizacjiPodlaskiegoCentrumTechnologii
PrzetwórstwaRolno-Spożywczego,któremabyćfinansowaneześrodkówProgra-
muOperacyjnegoRozwójPolskiWschodniej.Dajetodużeszansenastworzenie
w tensposóbcentrumnaukowegoklastra,któremogłobybyćstrukturązapew-
niającąuczestnikomklastraspożywczegonaPodlasiudostępdounikalnejwiedzy.
Ogromnąbarierąrozwojowąwskazywanączęstoprzezfirmybranżyspożywczej
jestbrakmłodychkadrpracowniczychwykształconychwspecjalistycznychdlabran-
żyspożywczejzawodachorazutrudnionylubznikomydostępdonowoczesnych
rozwiązań technologicznych.Dlategotakważne jest,żesąrealizowanedziałania
wewskazanymkierunku.

Podobniemasięrzeczz„grupąmleczną”.Jakoelementwydzielonywramachpro-
jektuPARPProgramszkoleńpromującychclusteringniemiałaonazadużychszans
nadalszyrozwójiprzekształceniesięwinicjatywęklastrową.Jużwgrudniu2007r.
(patrz:raportMRR)wskazywano,żechociażpotencjałfinansowyorazprodukcyjny
firmz tegosektora jestogromny, tobiorącpoduwagępodział rynkusprzedaży
mleka i jego pochodnych na rynku regionalnym – nie dojdzie szybko do zmia-
nysytuacji.Dwiefirmy,MlekovitaorazMlekpol,opanowałyrynekregionalnyoraz
znacznączęśćrynkukrajowego.Iwręcznasilająkonkurencjęwzględemsiebie,tak
narynkuregionalnym,jakikrajowym.Takistanrzeczyniedajeteżperspektywna
jakiekolwiekzmianywtymzakresiewokresienajbliższychkilkulat.

JeślichodzioPodlaskiKlasterDrzewny,obecniezamiastniegomożnaodnaleźćinfor-
macjeoPółnocno-Wschodnim,InnowacyjnymKlastrzeDrzewnym(Meblarskim).
W2008rokuzostałopodpisanePorozumieniePartnerskiewsprawiejegopowołania.
KoordynatoremjestParkNaukowo-TechnologicznyPolska-WschódwSuwałkach.
Jegozadaniemwtejinicjatywiejestobsługaorganizacyjno-administracyjnadziałalno-
ściklastra3.SpotkaniairozmowywzakresiepowołaniaKlastraDrzewnego(Meblo-
wego)trwałyokoło2lat.Ostatecznieinicjatywazostałapowołanagłówniepoto,by
móczacząćubiegaćsięodostępnejużśrodkiunijne.Realizowanedziałaniapolegają
nawspółpracywustalonychwspólnieobszarach,promowaniuczłonkówinicjatywy,
organizowaniuorazwykorzystywaniuwynikówbadańnaukowychorazutworzeniu
wspólnejplatformytechnologicznejizakupowej,takżenadziałalnościszkoleniowej.




3http://www.internetmedia.com.pl/klienci/ekomark/index.php?option=com_content&task=view&id=
78&Itemid=11,zdn.6.12.2009.
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Wśródobszarówdziałańplanowanejstrategiirozwojuklastraznalazłysię4:
1.Wykreowaniewspólnejmarki–cel:wzrostsprzedażyproduktówposzczegól-

nychfirm.
2.Marketingipromocja–zmierzającedowzrosturozpoznawalnościprzedsię-

biorstwbranżymeblarskiejzregionunatereniekrajuoraznarynkachzagra-
nicznych.

3.Atestowanieicertyfikacjamebli–jakośćproduktówwytwarzanychwramach
klastra.

4. Integracja branży drzewnej (meblarskiej) wokół projektów (rozwój nowych
innowacyjnychproduktóworazusprawnienieprocesuprodukcyjnego).

5.Kształceniepracownikówbranżydrzewnej(meblarskiej).
6.Własnewzornictwo.
7.Lobbingpromocjirozwiązańkorzystnychdlarozwoju.
8.Grupyzakupoweisprzedażowe.

JeślichodzioPodlaskiKlasterObróbkiMetali,jegonaturalnąkontynuacjąjestrealiza-
cjaprojektuNowoczesnetechnologie–programdoskonaleniazawodowegonauczycieli
zawoduwprzedsiębiorstwachKlastraObróbkiMetali.Projektjestwspółfinansowany
ześrodkówUniiEuropejskiejwramachEuropejskiegoFunduszuSpołecznegoima
charakterpilotażowy.Projekt jestrealizowanyodlistopada2009dolutego2010
roku.Zakładaonopracowanieprogramudoskonaleniazawodowegonauczycie-
li pod kierunkiem zespołu ekspertów: doradców metodycznych, nauczycieli za-
wodu,wykładowcówwyższychuczelnioprofilutechnicznym,przedstawicielifirm
KlastraObróbkiMetali.W trakcie realizacji projektuprzeszkolonych zostanie20
nauczycieliprzedmiotówzawodowychorazinstruktorówpraktycznejnaukizawo-
duzbranżymetalowej,mechanicznejimechatronicznej,zatrudnionychwszkołach
ponadgimnazjalnychnatereniewojewództwapodlaskiego.Wśródcelówprojektu
jegopomysłodawcywymieniają:

−zwiększeniepoziomuwiedzyiumiejętnościuczestnikówprojektuwzakresie
nowoczesnychtechnologiistosowanychwfirmachKlastraObróbkiMetali;

−przygotowanieiwdrożenieprogramudoskonaleniazawodowegodlanauczy-
cielipraktycznejnaukizawoduiinstruktorównaukizawodubranżymetalowej;

−podniesieniejakościnauczaniawszkolnictwiezawodowymwzakresieobsługi
nowoczesnegosprzętuiurządzeń;

− rozwinięcie współpracy środowiska nauczycieli szkolnictwa zawodowego
zprzedsiębiorcami.

Nienastąpiłydalszedziałaniawzakresiestworzeniajakiejkolwiekinicjatywydoty-
czącej„grupymaszynowo-mechanicznej”.Brakdziałań,wedługstanunagrudzień
2007roku,niezaowocowałjakimikolwiekzmianamidochwiliobecnej.Częśćpod-
miotów jużwtrakcierealizacjiPARPProgramszkoleńpromującychclustering roz-
4http://www.liwan.vel.pl/j015/content/blogcategory/22/40/,zdn.6.12.2009.
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poczęłauczestnictwowspotkaniachwprojekciePodlaskiKlasterObróbkiMetali.
Ichybataknależyrozumiećjejdalszelosy,jakoprzeobrażenieiposzerzeniezaanga-
żowania,przynajmniejczęścipodmiotów,wramachinicjatywyPodlaskiegoKlastra
Obróbki Metali. Sama inicjatywa Podlaski Klaster Obróbki Metali koordynowana
przezCentrumPromocjiPodlasiaprzeobrażasięwsposóbewolucyjnywKlaster
ObróbkiMetali.Wynikatomiędzyinnymizponadregionalnego,adokładnietrans-
granicznegocharakteruinicjatyw.Bowiem,jakdeklarująkoordynatorzy,nawiązano
jużwspółpracęzpodmiotamizLitwyorazUkrainy.Ponadtoinicjatywaprzymierza
siędorealizacjijużnietylkoprojektówmiękki(głównieszkoleniowych),aletakżedo
wdrożeniawspólnegoprojektuinfrastrukturalnego.Realizacjategoambitnegocelu
byłabywydarzeniem,wpozytywnymtegosłowaznaczeniu,naskalękrajową.

Zalążek klastra bieliźniarskiego przekształcił się w pełnym tego słowa znaczeniu
wbardzoprężniedziałającąinicjatywęklastrową–PodlaskiKlasterBielizny.Dzie-
więciunajdynamiczniejrozwijającychsięproducentówbieliznypostanowiłoskupić
siępodjednymszyldem.Sątoznanemarki:Gaia,Kinga,Kostar,Ava,Axami,Gor-
teks,Mat,atakżesklepinternetowyzbiałostockąbieliznąKontri imłodafirma–
Gracya.TopierwszatakainicjatywawPolsceijednaznielicznychnaświecie5.

Zgodnie ze statutem, firmy stowarzyszonewPodlaskimKlastrzeBieliznywnaj-
bliższych latach zamierzają zrealizować kilkanaściewspólnychprojektów,między
innymiwobszarach:tworzenianowejwspólnejmarki,efektywnegobadaniarynku
bieliznypoprzezwspółpracęzpodlaskimiuczelniamiirozwojunowychprzedsię-
wzięćprodukcyjnych.

Wstatusiestowarzyszeniawśródcelówwyróżnionocelgłówny,jakimjestwspie-
ranie podlaskich przedsiębiorstw działających w obszarze produkcji i/lub handlu
bieliznąpoprzeztworzenietrwałychzwiązkówsprzyjającychwprowadzaniuinno-
wacyjnychrozwiązańorganizacyjnych imarketingowychorazwłaściwewykorzy-
stywanieszansrozwojowych.

Ciekawymprzykładempotwierdzającym,żejesttojużdojrzałainicjatywa,jestcho-
ciażbyfakt,żeobokwieluinnychdziałańpodstawąpracywinicjatywiesącotygo-
dniowe spotkaniawszystkich członkówklastra, na którychomawiane są zadania
iplany.Pozaspotkaniamirealizowanesąmitingizespołówroboczychorazspotka-
niaokazjonalne.CzłonkowiePodlaskiegoKlastraBieliznyutrzymująmiędzysobą
niemalcodziennekontakty.Cechąszczególnąjestto,żewspółpracaikontaktykla-
strowedotycząwcorazwiększymstopniutakżeinnychpracownikówfirmstowa-
rzyszonych.RegularnespotkaniamająmiejscewewłasnejsiedzibieStowarzyszenia
wCentrumHandlowym„SiennyRynek”.Komunikacjęicodziennesprawnefunk-
cjonowaniebiuraklastrakoordynujejegopracownikwpostaciAsystentkiZarządu,
awszelkiespotkaniaodbywająsięnapodstawieustalonegoplanupracyStowarzyszenia.

5http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560,5190645.html,zdn.7.12.2009.
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Ponadtozostałypodjęteintensywnepracenadbudowąmarkiparasolowej.Wdro-
żeniewżyciekoncepcjimarkiparasolowejwznaczącysposóbmawzmocnićpo-
tencjałofertowyiwizerunekmarketingowypodlaskiego„zagłębiabieliźniarskiego”.
Planujesięrównieżstworzeniesiecisklepówwłasnychlubfrachisingowych.

Coważne,w ramach inicjatywydziaławewnętrzny system transferu surowców
wformieKlastrowejGiełdySurowcowejorazrozpoczętopracenadKlastrowym
SystememWykorzystaniaWolnychMocyProdukcyjnych6.PodlaskiKlasterBielizny
wygrałkonkursnaszczeblukrajowymodofinansowanieprojektunakwotę4,5mln
PLN,copozwoliklastrowizdynamizowaćpracerozwojowe.

Klasterproducentówjachtów,jakozidentyfikowanyzalążeknatereniewojewódz-
twapodlaskiego,niezostałwżadensposóbzinstytucjonalizowany.Nadalwidoczny
jestbrakdeterminacjizestronyprzedsiębiorcówzbranży.Wspomnianybrakdo-
statecznegozaangażowaniawrozwójtejinicjatywywdużejmierzewynikazdo-
brej sytuacji tejbranżyna świecie.Firmyniedostrzegajązagrożeń,a sytuacjana
omawianymrynkuzpunktuwidzeniarentownościjestzdnianadzieńcorazbar-
dziejkorzystnadlapodmiotówbranży.Zamówieniasąskładanenawetz2-letnim
wyprzedzeniem,zaśznakomitawiększośćsprzedawanegosprzętuwodnegotra-
fiazagranicę.Sytuacjatamożeuleczmianiewokresienajbliższychlat.Zapewne
podmiotysektorawjakimśstopniuodczująskutkikryzysunarynkachświatowych,
copotencjalniemożezachęcićjedowspółpracy.Aktualniejednakniepojawiająsię
żadnesymptomyzainteresowaniaproducentówztejbranżytworzeniemjakiejkol-
wiekinicjatywyklastrowej.

Wzasadziemożna uznać, że zalążek klastra turystycznegood grudnia 2007do
grudnia2009rokuuległprzekształceniuwinicjatywęklastrową,podnazwą„Klaster
Turystyczny Kryształ Europy”. W styczniu 2009 roku w siedzibie Parku Nauko-
wo-TechnologicznegoPolska-WschódwSuwałkach(PNTPW)nastąpiłospotkanie,
któregocelembyłouściśleniezasadwspółpracyzwiązanejzprzystąpieniemprzez
PNTPW do opracowania strategii rozwoju i promocji Północno-Wschodniego,
InnowacyjnegoKlastraTurystycznego „KryształEuropyTM”.Kolejnedziałaniamia-
łydotyczyćwypracowanianarzędzidoopracowaniastrategii.Następnie,zgodnie
zinformacjamizamieszczonyminastroniePNTPW,miałaodbyćsięseriaspotkań
roboczychzaplanowanychnakoniecstycznia2009r.Brakjednakinformacjiodal-
szychdziałaniachifaktycznymfunkcjonowaniuinicjatywy.

6http://www.zstio.net.pl/konf.2008/wystapienia/Nowik.htm,zdn.7.12.2009.
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Wtrakcieprzeprowadzonychanalizstwierdzono,żepojawiłysiędwiekolejneini-
cjatywyklastrowe,któreniezostałyuwzględnionewraporcieMRR.Są toPolski
WschodniKlasterMedycznyorazKlasterZielonychTechnologii.

PolskiWschodniKlasterMedyczny toczteryuczelniewyższe, firmyprodukcyjne
iStowarzyszenieInnowacyjnaPolskaWschodnia,któretopodmiotywyraziływolę
współpracy.PolskiWschodniKlasterMedycznyw tejchwili skupia12członków.
Umowęowspółpracypodpisałypodlaskie firmy:T-MaticGrupaComputer-Plus,
ChM–producent implantówinarzędzidlaortopedii,CynkoMet,Plum,Promo-
tech,Medgal, Krajowa IzbaGospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, uczelnie:
Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wyższa Szkoła
KosmetologiiiOchronyZdrowiawBiałymstokuorazWydziałElektronikiiTechnik
InformacyjnychPolitechnikiWarszawskiej.LideremjestStowarzyszenieInnowacyj-
naPolskaWschodnia.

Tokolejnajużtakabranżowawspółpracawregionie,dziękiktórejproducenciiśro-
dowiskonaukowemogąrazemzabiegaćorozwójnowychtechnologiiczyfundusze
unijnenaplanowaneprzedsięwzięcia.Jednostkinależącedoinicjatywychcąwspie-
raćrozwójszerokorozumianegosektorabiotechnologii,technologiimedycznych
iochronyzdrowiajakoregionalnejszansywojewództwapodlaskiego7.

Mającnawzględziekoniecznośćpodniesieniakonkurencyjnościwojewództwapod-
laskiegowstosunkudoinnychregionówiUniiEuropejskiejorazogromnypotencjał
podlaskichprzedsiębiorcówwceluwykorzystaniamożliwościśrodowiskakademic-
kich,instytucjinaukowychorazbadawczo-rozwojowych,przedsiębiorstwiinstytu-
cjiotoczeniabiznesudziałającychwobszarze/branżyzielonychtechnologii,została
podjętainicjatywaklastrowapodnazwąKlasterZielonychTechnologii.

Jesttodziałaniezrealizowanewramachprojektu„CentrumZielonychTechnologii”,
finansowanegoześrodkówInicjatywyWspólnotowejEQUAL.

Projekt„CentrumZielonychTechnologii”byłrealizowanyprzywspółpracy8instytu-
cji,asąto:
1.PodlaskaStacjaPrzyrodnicza„NAREW”(AdministratorProjektu),
2.WojewódzkiUrządPracywBiałymstoku,
3.InstytutZrównoważonegoRozwojuSp.zo.o.,
4.WyższaSzkołaAgrobiznesuwŁomży,
5.EKOTONs.c.,
6.Bio-WatSp.zo.o.,
7.BiuroInicjatywRozwojowych,
8.ForumInicjatywRozwojowych.

7 http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,37227,6119949,Klaster_medyczny szansa_dla_firm_i_uczelni.
html,zdn.7.12.2009.
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Dodatkowym efektem projektu „Centrum Zielonych Technologii” była inicjatywa
klastrowa–KlasterZielonychTechnologii–którazostałauznanaza innowacyjną
formę współpracy w ramach projektu. Jeszcze w 2007 roku zostało podpisane
porozumienie,w ramachktóregozapisanezostały cele tej inicjatywyklastrowej.
Zapisanownim,żemisjąKlastraZielonychTechnologiijestwspieraniepodlaskich
przedsiębiorców działających w obszarze zielonych technologii, w szczególności
w branży przemysłowej, budowlanej, rolno-spożywczej, gospodarki odpadami,
odnawialnychźródełenergii,turystycznejpoprzezstworzenietrwałychramwspół-
pracyopartychnatransferzewiedzy,technologiiirozwiązańinnowacyjnychpomię-
dzyczłonkamiKlastraprzyudziale samorządu terytorialnego, instytucjiotoczenia
biznesuorazjednosteknaukowo-badawczychiinstytucjinaukowych.Wśródcelów
klastraprzewidzianonastępujące:
1)stworzenietrwałychramwspółpracyprzedsiębiorcówzobszaruzielonych

technologiiijednosteknaukowo-badawczychwojewództwapodlaskiego,
2)stworzeniesiecipowiązańmiędzylokalnymiprzedsiębiorstwamizobszaru

zielonychtechnologii,samorządemlokalnym,jednostkamibadawczymiina-
ukowymiorazinstytucjamiwspomaganiabiznesu,

3)wdrażanieirozpowszechnianieinnowacyjnychtechnologiiwśródprzedsię-
biorstwiinstytucjibadawczo-rozwojowych,

4)realizacjawspólnychprojektówbadawczych,eksportowych,edukacyjnych,
5)wsparciedziałańeksportowych,promocjiregionalnychmarekorazbranży,

wktórejfunkcjonujączłonkowieKlastranarynkachmiędzynarodowych,
6)promocjaideiklasteringuwśródpodlaskichprzedsiębiorców.

CeleKlastrabędąrealizowanewszczególnościpoprzez:
1)budowęmechanizmówprzygotowaniakadrdlapotrzebprzedsiębiorców

zobszaruzielonychtechnologii,
2)prowadzenieprezentacjinowychtechnologii,
3)organizowanieszkoleńdlaczłonkówKlastra,
4)stworzenieplatformywymianyinformacjipomiędzyczłonkamiKlastraoraz

uczelniamiowzajemnychpotrzebachiofercie,
5)pozyskiwanieśrodkówunijnychwcelufinansowaniabadań,szkoleń,inwestycji,
6)promocjęwspółpracyprzedsiębiorstwzobszaruzielonychtechnologii,
7)promocjęwojewództwapodlaskiego,jakoregionuatrakcyjnegodoinwestowania.
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Jakwynikazszeregurozmówiobserwacjidziałańwzakresierozwojuinicjatywkla-
strowychwwojewództwiepodlaskimorazprzeprowadzonejprocedurybadaw-
czej,inicjatywyklastrowemożnapodzielićnatrzygrupy:

•istniejące–rozwijającesię,

•istniejące–uśpione,

•zalążkowe–bezmasykrytycznej.

WramachpierwszejgrupyinicjatywmożnawskazaćPodlaskiKlasterBielizny,Kla-
sterObróbkiMetali,PodlaskiKlasterPiekarniczy–Stowarzyszenie.Dodrugiejgru-
pyinicjatywklastrowychnależyzaliczyć:KlasterSpożywczy„NaturalniezPodlasia!”,
KlasterMedyczny,KlasterZielonychTechnologii,Północno-Wschodni,Innowacyj-
ny Klaster Drzewny (Meblarski) . Do grupy zalążkowej zaliczyć trzeba działania
wramachbranżybudowlanej,turystycznej,informatycznej.

InicjatywklastrowenaPodlasiu:

•istniejące–rozwijającesię,

•istniejące–uśpione,

•zalążkowe–bezmasykrytycznej.

Biorącpoduwagę stopień rozwoju gospodarczego regionuna tle innych regio-
nówPolskinależy stwierdzić, iżpotrzebawojewództwupodlaskiemudynamicz-
nychbranż–siłnapędowychregionalnejgospodarki.Doświadczeniainnychkrajów
iregionówPolskipokazują,iżinicjatywyklastrowemogąstanowićistotnyelement
gospodarkidanegoregionuipodnosićkonkurencyjnośćfirm,tymsamympośred-
niooddziaływaćnakonkurencyjnośćregionalnejgospodarki.

Napodstawiepowyższychanaliznależystwierdzić,iżzarównoliczba,jakipoziom
rozwojupodlaskichinicjatywsąniezadowalające.Wwiększościprzypadkówsąto
inicjatywy,którychprocesrozwojunapotkałszeregproblemówmentalnościowych,
świadomościowych,logistycznych.Dowymienionejgrupybarierzpewnościądo-
daćnależybarieręfinansową,związanązkoniecznościąwniesieniawkładuwłasne-
gonapotrzebyorganizacjipracinicjatywy.Jesttoszczególnietrudnenapłaszczyź-
nieświadomości,zwłaszczagdywfazieformowania inicjatywylubjejwstępnych
procesówrozwojowychbrakjestjednoznacznieokreślonychcelówitymsamych
spodziewanychefektówwspółpracywramachstrukturyklastrowej.Wówczasro-
dzisięoczywistepytanieuczestników:„cojaztegobędęmiał?”.
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Do tego należy dodać względnie niewielką liczbę podmiotów zaangażowanych
wposzczególnychinicjatywachijeszczemniejszyichudziałwcodziennymproce-
sierozwojudanejinicjatywy.

Większośćdziałańwchwiliobecnejsprowadzasię jedyniedowspólnychdziałań
„miękkich”: szkoleń,wzajemnegopoznawaniasię i rozmówoprzyszłości.Pożą-
danymzpunktuwidzenia interesówsamych firm i regionubędzieetaprozwoju
inicjatyw,wktórymrealizowanebędąwspólneprojektyocharakterze„twardym”.

Wniektórychprzypadkachmożnaodnieśćwrażenie, iż inicjatywy–wszczegól-
nościpodmiotywnichfunkcjonująceutraciły jednośćcelów,czyteżstraciływia-
ręwsensideiklasteringu,jakteżpotencjalnychkorzyścipłynącychzuczestnictwa
wdanejinicjatywie.

Liczba,jakipoziomrozwojupodlaskichinicjatywklastrowych

sąniezadowalające.

Jeszczewinnychprzypadkachbrakujetzw.„masykrytycznej”–niezbędnejdopo-
wstaniaidalszegorozwojuinicjatywy.Oznaczaćtomożebrakosoby/przedsiębior-
stwa–lidera,któryinspirowałbyinnychdowspółpracywzgodziezideąklasterin-
gu,wskazywałścieżkirozwojuiwskazywałwspólneproblemydorozwiązaniaoraz
prezentowałkorzyścidlaposzczególnychpodmiotówzaangażowanychwstruktu-
rzeklastrowej.Winnychprzypadkachprzyczynkiemdopojawieniasiętakiej„masy
krytycznej”będziepewienproblem,zagrożeniedladanej grupypodmiotów lub
całejbranży,któregopojawieniesięirozwiązaniebędziewymuszałonapodmio-
tachpodjęciedziałańkooperacyjnych.
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V. Pytanie badawcze
3.Jakiesąregionalneuwarunkowaniarozwojustrukturklastrowych
wwojewództwiepodlaskim?



Promocjaideiklasteringuwwojewództwiepodlaskimposiadaznaczącąjużtrady-
cję iwzględnieduży–wporównaniudo innychregionów–dorobek.Pierwsze
działaniawtymzakresiebyłypodejmowanewnaszymregioniejużwroku2004.
WówczastowramachmiędzynarodowegoprojektuIndustrialClusterDevelopment
(INCLUD)–RozwójKlastrówPrzemysłowych8,którybyłrealizowanyzestrony
polskiejprzezUrządMarszałkowskiWojewództwaPodlaskiego,zidentyfikowano
kilkaznaczącychzalążkówklastrównatereniewojewództwapodlaskiego.Przypo-
mocymetod ilościowych (metodawskaźnikowa) i jakościowychustalono, żena
tereniewojewództwapodlaskiegoistniejąskupiskapodmiotówwsektorach:prze-
twórstwarolno-spożywczego,maszynowymorazdrzewnym.

Napodstawietejanalizywstrategiirozwojuwojewództwauwzględnionowiodące
wregionieklastry.WaktualnejStrategiiRozwojuWojewództwaPodlaskiegodo2020
roku[por.Wiodąceklastryprzemysłuwojewództwapodlaskiego,s.54-55]wprowa-
dzonopodrozdziałoklastrachwwojewództwiepodlaskim.

PromocjaideiklasteringunaPodlasiuposiadaznaczącąjużtradycjęiwzględnie
duży–wporównaniudoinnychregionów–dorobek.

Pozatymwostatnichlatachnatereniewojewództwapodlaskiegopojawiłosięwie-
leinnychinicjatywzestronyprzedsiębiorców,instytucjiotoczeniabiznesuiwładz
lokalnych.Ichcelemjestwsparcieprzedsiębiorstwdziałającychwtychprioryteto-
wychbranżach,poprzezzacieśnieniewspółpracywzakresiekooperacjiprodukcyj-
nejczytworzeniawspólnejmarki.Możnatuwspomniećchociażbywyżejomawiane

8ProjektINCLUD–„IndustrialClusterDevelopment”–RozwójKlastrówPrzemysłowych,finansowa-
nybyłzprogramuInterregIIIB.LideremprojektubyłwłoskiregionLombardia,którymadużedoświad-
czeniewanalizieifunkcjonowaniuklastrów.Pozostalipartnerzyto:RegionEmiliaRomagna,SanDaniele
delFriuliarea,RegioneAbruzzo,RegioneMarche,Austria,Węgry,Rumunia,BułgariaiCzechy.Głów-
nymcelemprojektubyłaidentyfikacjapotencjalnychklastrówwwybranychkrajachEuropyWschodniej
orazstworzeniewarunkówichrozwoju.
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inicjatywy:projektPodlaskiKlasterSpożywczy–celemktóregobyłom.in.zmapo-
wanieskupiskpodmiotówwtymsektorzenatlecałegowojewództwa,zbadanie
stanuichkonkurencyjnościiinnowacyjności,analizybenchmarkingowewzakresie
technologiiorazpromowanieideiklastraiwspieranieprzepływuinformacjiiwiedzy
międzypodmiotamizsektora;KlasterSpożywczy„NaturalniezPodlasia!”,czypro-
jektPodlaskiKlasterObróbkimetaliszansąregionunainnowacyjnyrozwój.

Pomimowzmiankowanychpowyżejwysiłkówwydajesię,iżdochwiliobecnejidea
klasteringuniejestdokońcapoznanaidobrzezrozumianawregionie.Może
otymświadczyćchoćbystagnacjawzakresiepowstawaniairozwojuinicjatyw
klastrowych.

Ideaklasteringuniejestdokońcapoznanaidobrzezrozumianawregionie.

Wydajesięzatem,żeistniejąspecyficzneregionalnebarieryrozwojustrukturkla-
strowychnaPodlasiu.Pojawiasięnaprzykładpytanie:czyniewielkaliczbainiskipo-
ziomrozwojuinicjatywklastrowychsąkonsekwencjąbrakuwystarczającejwiedzy
okorzyściachpłynącychdlafirmztegotypustruktur.Byćmożeniewniedostatku
informacjitkwipodstawowabariera,lecznaprzykładwbrakuwzajemnegozaufania,
coniepozwalanarzeczywistąpartnerskąwspółpracęregionalnychpodmiotów.

Brak wzajemnego zaufania nie pozwala na rzeczywistą partnerską współpracę
regionalnychpodmiotów.

Odpowiedzinapytanieoregionalneuwarunkowania–awistocieobariery–roz-
wojustrukturklastrowychwartoposzukiwaćwoparciuopozytywneinegatywne
doświadczenia podlaskich inicjatyw. W każdym analizowanym przypadku należy
identyfikowaćkrytyczneelementy,któreodegrałykluczowąrolęwsukcesachbądź
porażkachpodejmowanychprzedsięwzięć.Wartobraćpoduwagęzarównoczyn-
nikiwewnętrzneleżącepostronieintegrującychsiępodmiotów,jakiczynnikize-
wnętrzne,odnichniezależne.Poprzezanalizęczynnikówibarierrozwojustruktur
klastrowychmożnawznacznymstopniuzrozumieć istniejące iwzględnie trwałe
uwarunkowaniarozwojustrukturklastrowychnaPodlasiu.
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WramachprocesubadawczegowtrakciewywiadówIDIliderom/koordynatorom
inicjatywklastrowychzadanopytanie,jakieichzdaniemczynnikiwewnętrzneize-
wnętrzneułatwiająbądźutrudniająrozwójstrukturyklastrowej.

Wśród pozytywnych czynników wewnętrznych, ułatwiających rozwój inicjaty-
wy,respondenciwskazywaliprzedewszystkimoptymizmiwiaręwpowodzenie,
zwłaszcza gdydotyczy to liderów, którzy zpełnymzaangażowaniempracują na
rzeczrozwojusiecikooperacyjnychpomiędzyposzczególnymiprzedsiębiorstwami
zainteresowanymi,wwiększymbądźmniejszym stopniu,współpracąw ramach
strukturyklastrowej.Jakpodkreśliłjedenzrespondentów:„najważniejszejestwy-
zwolićwolęwspólnegodziałania,tojestnajważniejszyczynnik”.

Jednakrespondencizdecydowaniewięcejpodawaliwewnętrznychbarierniżczyn-
nikówułatwiającychrozwój.Wśródbarierwskazano:zróżnicowaniewielkościfirm
w ramach inicjatywy i tym samym różnice interesu; brak środków własnych na
rozwójdziałalności (np.biuro,pracownicy inicjatyw);brakprzekonaniado inwe-
stowaniaśrodkówwłasnychfirmwrozwójinicjatywiniepewnośćbezpośrednich
korzyściz tegotytułu.Respondenciwskazywaliponadto, iżbarierą jestsamstan
świadomościprzedsiębiorców.Niektórzyjeszczesięprzyglądającosiębędziedzia-
łowinicjatywieklastrowej,niesąaktywnymiczłonkami,tylkoobserwatorami,aco
zatymidzieniewiedząjeszczedokładnie,czywartobraćwtymprzedsięwzięciu
aktywnyudział.Wszyscyuczestnicyinicjatywywinnichciećdziałać(nicniezrobisię
samo) iwyjśćpozazagadnieniazwykłejkonkurencjiwbranżynarzeczosiągania
wspólnegocelu.Istotnąbarierąwoczachrespondentówjesttrudnośćwzorgani-
zowaniuspotkaniaisformułowaniucelówfunkcjonowaniaklastra.

Podobnie jakwprzypadkuuwarunkowańwewnętrznych, tak iwprzypadkuze-
wnętrznych,wuzyskanychodpowiedziachwystępujezdecydowanaprzewagaba-
rierrozwojowychnadczynnikamipozytywnegooddziaływanianaprocesyrozwo-
jowestrukturklastrowych.Wśródnichpojawiałasięmiędzyinnymisugestiawobec
władzsamorządowychszczeblaregionalnego,którasprowadzasiędostwierdzenia,
iżbrakjestjakiegokolwiekzrozumieniaiwsparciafinansowegonapierwszymetapie
rozwojuinicjatywyzestronypodmiotów,którewsparcierozwojufirmmajązapisa-
newswoichstatutowychdziałaniach.Innymproblememjest,zdaniemresponden-
tów,brakświadomościwładzjakwielkipotencjałmająklastryiwjakisposóbmogą
wpłynąćnarozwójgospodarczyregionu.Doinnychzewnętrznychbarierrozwoju
inicjatywklastrowychzaliczonotakżeutrudnionydostępdofunduszyunijnych,któ-
re–zdefinicji–powinnyułatwiaćdziałaniepodmiotomgospodarczymiwpływać
pozytywnienaichrozwój.

Zdaniemrespondentów,jednoczesnymułatwieniemiutrudnieniemdziałaniawra-
mach inicjatywklastrowych jestbiurokratycznyproces sformalizowania takiej ini-
cjatywy,gdziepowinnabyćzapisanadotakiejinicjatywyprzynajmniejjednaosoba
spozaregionu.Zdaniemrespondentów,powodujetoszeregruchówpozornych,
azdrugiejstronypozwalanawiązaćwspółpracęzpodmiotamispozaregionu.Jak
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sięwydaje,wymienienietakiejbarierywynikazzasadjednegozprogramówwspie-
rającychrozwójstrukturklastrowych,niejestnatomiastoczywiścieimmanentnym
problememkształtowaniaklastrówwogóle.Ciekawejednak,żewświadomości
przedsiębiorcówzacierasięróżnicapomiędzysamąideątworzeniapowiązańkla-
strowychaokreślonymiprogramamiwsparciaklasteringu.



Uważnaanalizadoświadczeńwszystkichpodlaskichinicjatywklastrowychpozwa-
lazdefiniowaćgłównestymulantyidestymulantyrozwojustrukturklastrowychna
Podlasiu:

Destymulanta1.:Brakzaufania–niskawartośćkapitałuspołecznego

MieszkańcówPodlasiacechujeniskipoziomzaufaniaspołecznego.Tasamacecha
występujetakżeuprzedsiębiorców.Przedsiębiorcy,zainteresowanigłównieosią-
ganiemzysków,sąznaturynastawienirywalizacyjnie.Rywalizacjatoczysięnietylko
oklientów,aleiozasoby,atakżewdużymstopniuolokalnyprestiż.Byćmożeten
ostatni,źlepostrzegany,sprawia,iżnawetwspólnaekspansjaprzestajebyćatrak-
cyjna.TradycjaPodlasianiepokazujeprzykładów,gdzierazemzrobionowięcejniż
wpojedynkę,niemadoświadczeniawosiąganiuefektówsynergicznych.Wzajemna
nieufność,złedoświadczeniazprzeszłości,podejrzliwość,jeszczedodziśdominują
wwielubranżach.Rodzinnycharakterwiększościfirmpodlaskichutrwalazpoko-
lenia na pokolenia etoswalki z „sąsiadem”.Tewszystkie elementy deprecjonują
potencjalne,długofalowekorzyściwspółpracywramachstrukturyklastrowej,która
wymagaszeregubezzwrotnychinwestycjiwpostaciczasuwłasnego,podzielenia
siędoświadczeniem,know-how,pokazaniaparkumaszynowego.

Destymulanta2.:Nieudolnośćwdrażaniaidei

Nieudolnośćwdrażaniaideiklasteringunapoziomiekrajowymdotknęłazpewno-
ściąnietylkowojewództwopodlaskie,aleiinneregiony.Odgórne,niedostosowa-
nedopolskichwarunków,awistocienieprzemyślanedziałania,zachęcałydoro-
zumieniaklastrówjakoformalnegoporozumieniadokładnieokreślonejliczbyfirm
zdanejbranży(ewentualniezdołączeniemjakichśinstytucji),któremabyćzawarte
wceluuzyskaniaśrodkówfinansowych[Dz.U.Nr226,poz.1651].

Nieudolnośćwdrażaniaideiwinnychregionachniebyłatakszkodliwa,gdyżtam
procesklasteringuzostałjużwcześniejzainicjowanyoddolniedziękiwiększemu
wzajemnemuzaufaniu.
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Zamiast więc promować ideę współpracy, uruchomiono „wyścig” po pieniądze,
które zresztą okazały się nieporównanie mniejsze niż rozbudzone oczekiwania.
Możnapowiedzieć,iżwregionietakisposóbpromocjiideiklasteringutylkoutrwalił
nieufnośćpomiędzy firmami.Wnaszymregionieniejednokrotniedochodziłodo
sytuacji,wktórychtoprzedsiębiorstwazarzucałysobienawzajem,że„ktoś”uprze-
dziłczynawetpodkupiłjakieśfirmydoinnegoklastraizabrałimpomysł.


Zamiastpromowaćprostązasadę,żedziałającrazemmożemybyćsilniejsiiosią-
gnąćwięcej–klasteringzacząłsiękojarzyćzkolejnymsposobemna„wyciągnię-
ciepieniędzyzUnii”.

Zamiastpromowaćprostązasadę,żedziałającrazemmożemybyćsilniejsiiosią-
gnąćwięcej–klasteringzacząłsiękojarzyćzkolejnymsposobemna„wyciągnięcie
pieniędzyzUnii”.Nicdziwnego,żegdyokazałosię, iż tychpieniędzy jestmało
lubwarunkiichpozyskaniasąwyraźnieniekorzystnedlafirm–ideęklastrówwielu
uznałozanieaktualną.

Destymulanta3.:Niskaświadomośćkorzyściwspółpracypomiędzy
przedsiębiorstwamiwregionie

Braktradycjikooperacjiprzedsiębiorstwwojewództwapodlaskiego,brakwzajem-
negozaufaniaorazbrakchęcidoprzełamaniaistniejącegostanuwywołujeobiek-
tywnebarieryrozwojustrukturklastrowych.

Destymulanta4.:Niskaświadomośćkorzyściwspółpracysferyprzemysłu,
nauki,samorząduiinstytucjiotoczeniabiznesu

Wtradycjiregionuniemazbytwielupozytywnychdoświadczeńwspółpracypo-
międzyróżnegotypupodmiotami.Dewaluacjapojęciaklastraiideiklasteringuspra-
wia,iżwdalszymciągubędziezauważalnystangospodarki,wktórymtopodmio-
ty zmodelowej struktury klastra czy inicjatywyklastrowej: tzw.potrójnej heliksy
–przemysł,nauka,administracja/samorząd[H.Etzkowitz,L.Leydesdorff]–tkwią
naswoichokopanychpozycjachirealizująwyłącznieswojąfunkcjęcelu.

Ideaklasteringuzakładaścisłąwspółpracęwszystkichelementówstrukturyklastro-
wej wokół zbieżnego obszaru, który zawiera w sobie wspólnotę celów wspo-
mnianychpodmiotów.Wydajesię,żedewaluacjaideiklasteringuwwojewództwie
podlaskimodłożyłanabliżejnieokreślonąprzyszłośćmożliwośćzbliżeniadosiebie
przedsiębiorstw,sferynaukiisamorządu.
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Wydajesię,żedewaluacjaideiklasteringuwwojewództwiepodlaskimodłożyła
nabliżejnieokreślonąprzyszłośćmożliwośćzbliżeniadosiebieprzedsiębiorstw,
sferynaukiisamorządu.

Stymulanta/destymulanta5.:Potencjałprzedsiębiorstw

Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw województwa podlaskiego w poszczegól-
nychbranżachjestnazróżnicowanympoziomie.Wwieluprzypadkachjestondość
znaczny,awniektórychprzypadkachbardzowysoki,np.wbranżymaszynowej,
czyteżprodukcjisprzętumedycznego.Wtychsytuacjachmożemymówićrównież
zjednejstronyodużejświadomościcodopotencjalnychkorzyściztytułuwspół-
pracyzinnymipodmiotamizbranży,czytowramachstrukturyklastrowej,czyteż
pozanią.Zdrugiejzaśstronyichbieżąca,bardzodobrasytuacjanarynkuwswojej
branży,brakzagrożeniaiwiększychtrudnościkoniunkturalnychpowodująniskisto-
pieńzainteresowaniafaktycznąwspółpracąwewnątrzbranżową,czyteżwykracza-
jącąpozanią.Obiektywnypotencjałpodmiotówzdolnychdowspółpracyistnieje,
jednakżeznacznaczęśćprzedsiębiorstwposiadanadalniskąświadomośćwzakresie
kooperacyjnychpowiązańpomiędzyfirmamiiichdługofalowymikorzyściami.

Destymulanta6.:Sferanauki

Statutowym zajęciem uczelni jest kształcenie młodzieży i prowadzenie badań.
Wprzeświadczeniuwielunaukowców,uczelniemająwięcna celu rozwój kadr,
aniewpieranieprzemysłu.Natomiastwprzypadkupotrzebpodlaskiejgospodarki,
jak i poszczególnych inicjatyw klastrowych funkcjonujących na Podlasiu potrzeb-
ny jest transfer technologiidoprzemysłu.Na tereniewojewództwapodlaskiego
brak jest typowych jednostekbadawczo-rozwojowych,którebyoferowałyusłu-
gizzakresutechnologiinapotrzebyposzczególnychpodmiotówgospodarczych.
Zuczelnitechnicznych,którepotencjalniemogłybyświadczyćtakizakresusługna
rzeczprzemysłu,funkcjonujejedyniePolitechnikaBiałostocka,którastanowizaple-
czeprzedewszystkimdlarozwijającejsiębranży informatycznej.Podobneusługi
możeświadczyćUniwersytetMedycznywBiałymstokuorazWyższaSzkołaKo-
smetologii i Ochrony Zdrowia na potrzeby sektora medycznego, a Państwowa
WyższaSzkoła Informatyki iPrzedsiębiorczościwŁomżydlabranżyspożywczej,
wzakresietechnologiiżywności.

Pozatympotrzebnyjestdlaregionuośrodeknaukowy,którybyłbyatrakcyjnydla
kadry naukowej z całej Unii Europejskiej i świadczyłby usługi technologiczne na
rzeczprzemysłu.Takąokazjąmożestać siępowstającywBiałymstokuParkNa-
ukowo-Technologiczny.Jednakżeosiągnięcietakiegocelubędziewymagałojeszcze
wielepracy.
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Destymulanta7.:Edukacja

Przezedukacjęwkontekścieklastrównależyrozpatrywaćkształceniezawodowe
na szczeblu szkół zawodowych i techników profilowanych. Likwidacja znacznej
liczby tego typu szkół oraz zapóźnienia infrastrukturalne, np. przestarzała apara-
turawarsztatówposzczególnych szkół zawodowych, powodują znacznebariery
rozwoju ipozyskiwanianowychkadrnarzeczprzedsiębiorstw.Brak jest faktycz-
nychmożliwościkształceniazawodowegozgodniezpotrzebamiprzedsiębiorstw.
Ponadtowwojewództwiepodlaskimniewykształciłasięjeszczewpełniideaści-
słejwspółpracyjednostekedukacyjnychtegoszczeblazkonkretnymiprzedsiębior-
stwami.Tenrodzajwspółpracywwojewództwiepodlaskimdopierozaczynabyć
testowany.

Destymulanta8.:Samorządy

Cechąwspólnąróżnychszczeblisamorządowychwojewództwapodlaskiego jest
niska świadomośćwładz samorządowych idei klasteringu iogólnychproblemów
współpracyzprzedsiębiorstwami.Taniskaświadomośćwynikawwieluprzypad-
kachzniezrozumieniawpełnipotrzebprzedsiębiorstw,jakteżbłędówwinterpre-
tacjiprocesówgospodarczych.Dotegonależydodaćkrótkookresowycharakter
politykigospodarczejszczeblaregionalnego.Podkreślićtrzeba,iżbezwsparciasa-
morząduprzedsiębiorcyniebędąwspółpracować,tymbardziejżebrakjestzich
stronyzaangażowania.Wysokiewymagania,którestojąprzedsamorządami,wyni-
kająwłaśniezbarierświadomościowychpostroniefirm.Wwarunkachwojewódz-
twapodlaskiegopotrzebnisąwięcobdarzeniautorytetemliderzylokalni,zachęca-
jącydowspółpracy.Tymilideramipowinnybyćsamorządy.

Wwarunkachwojewództwapodlaskiegopotrzebnisąwięcobdarzeniautoryte-
temliderzyzachęcającydowspółpracy.Tymilideramipowinnybyćsamorządy.

Stymulanta/destymulanta9.:Otoczeniebiznesu

Potencjałinstytucjiotoczeniabiznesuwwojewództwiepodlaskimjestbezwątpie-
nia corazwiększy.Możnawskazywać szereg instytucji, którenaPodlasiudziałają
właściwieodpoczątkutransformacjiustrojowejorazposiadająogromnedoświad-
czenie iwykwalifikowanykapitał ludzki.Wtymkontekściemożnamówić, iż jed-
nostkiokołobiznesoweświadczącenarzeczfirmusługistanowićmogąstymulantę
rozwojuinicjatyw.Jednakzdrugiejstronynależywskazać,iżjednostkiteposiadając
własnezadaniaiograniczonezasoby,niesąwstaniewystarczającozaangażowaćsię
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wewspieranieczykoordynacjęinicjatywklastrowych.Podobniejakregion,instytu-
cjeucząsięideiklasteringu,ipodobniejakregion,uległyswegoczasuiulegajądo
chwiliobecnejbłędnemupojmowaniuklastróworazinicjatywklastrowych,czasami
pogłębiającdewaluacjęideiklasteringu.

Widoczny jest na dotychczasowym poziomie brak wyspecjalizowanej instytucji
zzakresuklasteringu,którabysiękoncentrowałanaoferowaniutegotypuusługna
rzeczinicjatywklastrowych.

Destymulanta10.:Liderzylubichsiłaoddziaływania

Wwojewództwiepodlaskimzauważalnyjestbrakbardzosilnychliderówbranżo-
wych,rozumianychjakofirmalubosoba,którzyoddziaływalibynaklastryjakosiły
napędowe.Nieumniejszającroliposzczególnychosóbifirmnapędzającychrozwój
określonychbranż,wtymrównieżinicjatywklastrowych,większośćprzypadków
wskazuje,iżichwolaideterminacjaniesąlubteżokazująsięniewystarczającedo
pokonaniaobiektywnychtrudnościrozwojowychbranży,czyteżinicjatywyklastrowej.

Przeprowadzona analiza pokazuje, iż idea klasteringu i proces rozwoju struktur
klastrowychnatrafiływwojewództwiepodlaskimnaszeregbarierrozwojowych,
które w znacznej mierze ograniczały procesy rozwojowe. Należy podkreślić, iż
generalnie częste pozytywne oddziaływanie stymulatorów nie rekompensowało
przeważającej siłyoddziaływania regionalnychczynnikówograniczających rozwój
strukturklastrowych(destymulant).
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VI. Pytanie badawcze 
4.Czystrukturyklastrowewwojewództwiepodlaskimmogąstanowić
skutecznyinstrumentrozwoju?





Doświadczeniaświatowewzakresiepowstawaniairozwojuklastrówwskazują,iżta
koncepcjaekonomicznamożestanowićistotnyelementpolitykirozwojuregionalnego.

W kontekście idei klasteringu możemy mówić o polityce rozwoju regionalnego
opartejoklastry,któratopolitykajestdefiniowanajakozespółdziałańiinstrumen-
tówwykorzystywanychprzezwładzeróżnychszczeblidlapodnoszeniapoziomu
konkurencyjności gospodarki, poprzez stymulowanie rozwoju istniejących bądź
tworzenienowychsystemówklastrowychprzedewszystkimnaszczebluregional-
nym[T.Brodzicki,S.Szultka,P.Tamowicz].Zanadrzędnycelpolitykiopartejokla-
stryuznajesiępodnoszeniepoziomukonkurencyjnościsystemugospodarczego.

Politykarozwojuregionalnegoopartaoklastryjestdefiniowanajakozespółdzia-
łań i instrumentówwykorzystywanychprzezwładzeróżnychszczeblidlapod-
noszeniapoziomukonkurencyjnościgospodarki,poprzezstymulowanierozwoju
istniejącychbądź tworzenienowych systemówklastrowychprzedewszystkim
naszczebluregionalnym.Zanadrzędnycelpolitykiopartejoklastryuznajesię
podnoszeniepoziomukonkurencyjnościsystemugospodarczego.

Strategicznąprzesłankąprzemawiającązawdrożeniempolitykiopartejoklastryjest
fakt,żekorzyścizefektywniefunkcjonującegoklastranieograniczająsięwyłącznie
dojegouczestników.Klastergenerujeszeregpozytywnychefektówzewnętrznych
przenikającychdootoczenia–regionu,wktórymjestosadzony,podnoszącpoziom
jegokonkurencyjności [T.Brodzicki,S.Szultka,P.Tamowicz].Efektywna ikonse-
kwentniewdrażanapolitykaopartaoklastrymożeprowadzićdoprzekształceniasię
klastrówwregionalnesystemyinnowacji,charakteryzującesięefektywnąabsorpcją
i tworzeniem innowacji procesowych,produktowych iorganizacyjnych [Regional
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ClustersinEurope…].Wzwiązkuzpowyższymklastrypoprzezodpowiedniąpoli-
tykęmogąstanowićobiektywnyinstrumentrozwojuregionalnego.

Kwestiąbezdyskusyjnąjest,iżpolitykarozwojuregionalnegoleżywgestiizarów-
nowładzpublicznych,władzsamorządowychszczeblaregionalnegoorazszczebla
gminnego.Jednakbiorącpoduwagęwyznaczaniekierunkówipriorytetówrozwo-
jowychorazdobórinstrumentówniezbędnychdorealizacjipostawionychdlare-
gionucelówuznaćnależy,żejesttogłównyobszardziałańwładzsamorządowych
szczeblaregionalnego.Zpewnościąklaster,czyinicjatywaklastrowamogąstanowić
instrumentrozwojuregionu.Mogą,alenajpierwmusząbyćzauważone,docenio-
nejakowartośćdlaregionu.

Wyniki badań w ramach projektu  
Podlaski Klaster Spożywczy – korzyści z rozwoju 
klastrów na przykładzie przetwórstwa  
rolno-spożywczego w województwie podlaskim

Analiza korzyści z rozwojuklastrabyła jednymzobszarówbadańempirycznych
pt.Badaniarozwojustrukturklastrowychprzemysłuprzetwórstwarolno-spożywczego
w województwie podlaskim9. Próbę badawczą określono na 100 przedsiębiorstw.
Firmymiałyspełniaćnastępującekryteria:zaklasyfikowanedodziałuPKD15:Pro-
dukcjaartykułówspożywczychinapojów;zlokalizowanenatereniewojewództwa
podlaskiego[Napodstawie:B.Plawgo,M.Klimczuk,2009a,s.377-378].

Respondencibyliproszenioocenękażdejzpotencjalnychkorzyściwskaliod1do
5,czydanakorzyśćwodniesieniudoprzedsiębiorstwbranżywystąpiijakibędzie
miałapotencjalnywpływnanie.Wtymocena1oznaczała,żedanapotencjalna
korzyśćniezaistnieje,zaś5,żedanepotencjalnekorzyścibędąmiałybardzoduży
wpływnarozwójbranży.

Spośród7wydzielonychgrupkorzyścinajwyżejzostałyocenionekorzyścizzakre-
suedukacji iszkoleń–średniaocenawyniosławtymprzypadku3,60.Namiej-
scachkolejnychznalazłysię:korzyścizzakresuwspółdziałaniazinstytucjami(ocena:
3,49),wzakresiepolitykiwładz(ocena:3,44).Najmniejpunktówuzyskałykorzyści
zzakresu innowacji i technologiiorazwspółdziałaniagospodarczego.Wtabeli8.
przedstawionopo2 korzyści najwyżej i najniżej ocenionew każdej z głównych
grupkorzyści.

9BadanieprowadzonepodkierunkiemB.PlawgowramachProjektuPodlaskiKlasterSpożywczyreali-
zowanegoprzezPaństwowąWyższąSzkołęInformatykiiPrzedsiębiorczościwŁomży,współfinansowa-
negoprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuSpołecznegoorazBudżetuPaństwawramach
ZintegrowanegoProgramuOperacyjnegoRozwojuRegionalnego.
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Tabela8.
Najwyżejinajniżejocenionekorzyścizrozwojuklastraprzetwórstwapodlaskiego
wopiniiprzedstawicieliprzedsiębiorstw

Korzyści

Najwyżejocenione Najniżejocenione

Współdziałaniegospodarcze
Możliwościobniżeniakosztówprodukcji

(ocena:3,61)
Redukcjakonkurencjiwklastrze

(ocena:2,79)
Wzmocnieniepozycjiwobecdostawcówiobni-

żeniaprzeztokosztówdostaw(ocena:3,61)
Możliwośćstworzeniajointventurezinnymi

regionalnymiprzedsiębiorstwami(ocena:2,51)

Innowacjeitechnologie
Łatwiejszewprowadzanienowychrozwiązań

technicznych(ocena:3,28)
Ustanowieniewspólnychstandardów

technicznych(ocena:2,75)
Analizytrendówwzakresierozwojutechnologii

(ocena:3,19)
Łączenieśrodkówfinansowychnainwestycje

(ocena:2,60)

Ekspansjaklastra

Kreowaniemarkiregionu(ocena:4,00) Powstawaniespółekwramachfirmklastra
(ocena:2,73)

Prezentacjafirmklastranawystawachitargach
(ocena:3,81)

Napływzagranicznychinwestycji
bezpośrednichdoregionu

(ocena:2,68)

Badaniaitworzeniesieci
Poprawaświadomościfirmwzakresieudziału

wklastrze(ocena:3,62)
Przedstawianieraportównatematklastra

(ocena:3,30)

Rozwijaniesiecimiędzyfirmami(ocena:3,42) Rozwijaniesiecimiędzyludzkich(ocena:3,17)

Politykawładz
Lepszawspółpracazwładzamilokalnymi

(ocena:3,60)
Lobbingnarzeczdotacjipublicznych

(ocena:3,31)
LobbingnarzeczpozyskaniafunduszyUE

(ocena:3,57)
Poprawaregulacjiprawnych

(ocena:3,25)

Współdziałaniezinstytucjami
Dostępdoinformacjiorozwojurynku

(ocena:3,74)
Dostępdoośrodkówbadawczych

(ocena:3,40)
Lepszawspółpracazkonsultantami,ekspertami

(ocena:3,51)
Dostępdousługoferowanychprzezcentra

technologii(ocena:3,38)

Edukacjaiszkolenia
Dostępdowysokowykwalifikowanego

personelu(ocena:3,62)
Dostosowaniesystemuedukacjidopotrzeb

firmklastra(ocena:3,59)
Dostępdoszkoleńzzakresuzarządzania

(ocena:3,60)
Dostępdospecjalistycznychszkoleńzzakresu

technologii(ocena:3,58)

Źródło:[B.Plawgo,M.Klimczuk,2009a,s.379].
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Badania empiryczne przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego
wwojewództwiepodlaskimpokazują,żeprzedsiębiorstwadostrzegająpotencjalne
korzyści z rozwoju klastra.Donajważniejszychmożna zaliczyć kreowaniemarki
regionuiprezentacjęfirmynawystawach(targach)orazdostępdoinformacjioroz-
wojurynku.Jakjednakwynikazbadań,przedsiębiorstwaniedostrzegająkorzyści
związanychzinnowacjami,aleraczejtedotyczącemarketinguiekspansjirynkowej.
Wdążnościdoichuzyskaniamożnaupatrywaćjednakważnychprzesłanekrozwo-
justrukturklastrowychnietylkowwojewództwiepodlaskim,aleiwPolsce.

Wyniki badań przedstawicieli inicjatyw  
klastrowych – postrzeganie korzyści  
z uczestnictwa w inicjatywie klastrowej

Wopiniiniektórychrespondentów,wprzypadkuwojewództwapodlaskiegonaj-
słuszniejsządrogąrozwojuklastrówjestwsparcie„nastarcie”zestronywładzre-
gionalnych.Raczejniemaszansnato,bywregioniepojawiłsiędużykapitał lub
wysocezaawansowanetechnologie,któretraktujesięjakoważnyelementrozwoju
regionalnego.

WramachbadaniametodąCATIorazIDI,podmiotówwspółpracującychzesobą
wposzczególnychinicjatywachklastrowych,poproszonorespondentówokrótkie
ustosunkowaniesiędopytania,czystrukturyklastrowewwojewództwiepodlaskim
mogąstanowićskuteczny instrumentrozwoju.Zdecydowanawiększośćrespon-
dentów(ponad77%)napostawionepytanieodpowiedziała„Tak”.Dwóchrespon-
dentówwyraziłodużeprawdopodobieństwopozytywnegooddziaływaniastruktur
klastrowychnarozwójregionalnywojewództwapodlaskiego(tabela9.).

Tabela9.

Czy struktury klastrowe w województwie podlaskim mogą stanowić skuteczny
instrumentrozwoju?–opiniarespondentów

Odpowiedź Liczbawskazań Odsetekwskazań(%)

Tak 27 77,15

Raczejtak 2 5,71

Raczejnie 2 5,71

Nie 0 0,00

Trudnopowiedzieć 4 11,43

Suma 35 100,00

Źródło:opracowaniewłasne.
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Kolejnychdwóchprzedsiębiorcówstwierdziłobrakmożliwościoddziaływania
strukturklastrowychnarozwójregionu.Wczterechprzypadkachrespondenci
niemieliugruntowanejopinii.Żadnazosóbniezgłosiłazdecydowanegosprzeci-
wuwobectraktowaniaklastrówwkategoriachinstrumenturozwojuregionalnego.

Wskazaniaprzedsiębiorcówzaangażowanychwprocesrozwojuinicjatywpoka-
zująichdużyoptymizm,jeślichodziomożliwośćgenerowaniaprzezstruktury
klastroweefektówrozwojowychdlawojewództwapodlaskiego.

Jednakabywpełniodpowiedziećnapytanie,czystrukturyklastrowemogąsty-
mulowaćregionalneprocesyrozwojowe,należyzastanowićsię,jakiefaktyczne
korzyścisąlubjakichkorzyścioczekująpodmiotyzinicjatywjużfunkcjonujących
–dlasiebie,jakidlaregionu.

Wtymkontekściezadanopytanierespondentom,jakiekorzyścipłynądlanichzty-
tułufunkcjonowaniawramachinicjatywyorazjakiewidząkorzyścidlaregionu.

Wśródkorzyści,jakieczerpiąpodlaskiepodmiotyztytułufunkcjonowaniawpo-
szczególnychinicjatywach,byływymienianenastępujące:

−współpracaprzedsiębiorców;
−wymianadoświadczeń,wymianainformacji,doradztwo;
−wspólneuczestnictwowszkoleniach;
−spotkaniabudującerelacje,pomysły,wsparcie;
−mniejszekosztyzakuputowarów,dodatków;
−większarozpoznawalnośćmarek;
−możliwośćkorzystaniazprojektówunijnych;
−stworzenienowejjakości,mającejwpływnarozwójregionu;
−kontakty–możliwości;
−współpraca przedsiębiorstw z instytucjamiotoczenia biznesu: szkoływyższe,

instytucjewsparcia;
−reprezentowaniestanowiskaprzedstawicielifirmwtrakciedebatnatematroz-

wojuregionu,tj.ObserwatoriumRynkuPracy;
−łatwiejszeprzetrwaniewtrudnychczasach;
−pozwalaprowadzićwspólnąpolitykęzakupową isprzedażową,cozapobiega

sprzedawaniuponiżejkosztówiobniżakosztyzakupusurowców;
−obniżamykosztyfunkcjonowania,przezcozwiększasięprodukcjaizyski,adzię-

kitemupowstająnowemiejscapracy;
− większa siła przebicia, działając w klastrze można silniej wpływać na decyzje

UrzęduMarszałkowskiego;
−obniżeniekosztówprodukcji;
−promocja;
−informatyzacjauczestnikówklastra;
−negocjowanieniższychcenudostawców;
−tworzeniegrupzakupowych,np.usługtelekomunikacyjnych.
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Niezwykle ważny argument z punktu widzenia zasadności działania w ramach
strukturyklastrowejijejrozwojuzostałpodanyprzezliderajednejzinicjatyw,który
stwierdził,iżdziękiinicjatywieklastrowejprzedsiębiorcynabierajązaufaniadosiebie
nawzajem.Atojestbardzoważne–tworząsięnieformalnewięziwśródczłonków,
którestanowiąpewienpotencjałrozwojowy,bowiemwarunkiemkoniecznymdla
powodzeniakooperacjijestwłaśniewzajemnezaufanie.

Dużeznaczeniemająwspólneprzygotowaniadotargówiwystaw–gdyżnawet
zaprezentowaniesięnp.wPoznaniuwymagasporychnakładów,któresączęsto
pozazasięgiemjednejfirmy.Pozatymkonkurowaniemiędzysobączęstoprzynosi
straty,dlategorespondenciwskazali,że:pomagamysobietakpoprostu,np.prze-
syłamydosiebieklientów,gdybrakujemocyprzerobowychlubwnaszejfirmiebrakuje
odpowiedniejtechnologii,awiemy,żeinnama–itakiewłaśniesiecipomaganiasobie
trzebatworzyć.

Zaletą środowiska inicjatywy klastrowej jest płaszczyzna spotkań, wymiana myśli
międzyośrodkaminaukiiprzemysłu,możliwośćzbliżeniadosiebiecelów.

Wśródkorzyścipłynącychdlaregionuztytułufunkcjonowaniainicjatywyklastrowej
respondenciwskazywalinastępująceelementy:
−możenastąpićrozwójprodukcjinarzeczdanejbranży;
−wzrastaikonkurencyjność,ijakośćsię„podciąga”;
−wybieramyjużdostawców;
−regionprzestajekojarzyćsięjedyniez„PolskąklasyB”,astajesięrozpoznawalny

jakomiejscewyspecjalizowanewwieludziedzinachimającedużypotencjałroz-
wojowy;

−rozwiniesięzatrudnienie,adziałającejużfirmyzachęcąkolejnychprzedsiębior-
cówdoinwestycji;

−wzrastarozpoznawalność„gospodarcza”regionu;
−mogąwpływaćnabudowaniestrategiirozwoju,dziękizorganizowaniuwwięk-

szymstopniumożnawpływaćnadecyzjedecydentów;
−klaster jakoreprezentacjabranżyskuteczniejprzekazuje informacjewładzy,ale

jednocześniefirmyklastrasąlepiejpoinformowaneotym,jakiedecyzjesąpodej-
mowanenanajwyższymszczeblu;

−integracjaproducentów;
−promocjaregionu;
−wzrostzatrudnienia;
−przełamaniebariery„PolskiB”;
−kształtowaniewizerunkuregionu;
−promocjawPolsceinaświecie;
−rozwójinnowacyjności;
−szkolenienowychkadr.
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Jedenzrespondentówwskazał, iżrozpatrujeonklastry i inicjatywyklastroweje-
dyniejakojednązwieluformwspółpracy.Jegozdaniem,instrumentemrozwoju
regionujestczyteżwinnabyćwspółpraca,anieklaster.

Kilku respondentów świadomych barier mentalnościowych, na jakie natrafia na
Podlasiuideaklasteringu,stwierdziło,iżrozwiniętastrukturaklastrowa,jakoobiek-
tywny obszar współpracy przedsiębiorstw, może stanowić instrument rozwoju.
Przyczympodkreślalioni,iżwłaśniepodwarunkiempokonaniawnaszymregionie
barierymentalnościowej.

Ponadtozapytanowszystkichrespondentów,czystrukturyklastrowewwojewódz-
twiepodlaskimmogągenerowaćnowemiejscapracy.

Zdaniemniektórychtak,m.in.poprzezwzrostrozpoznawalnościregionujakoza-
głębiawdanejdziedziniegospodarki,cobędzietworzyłozainteresowaniebranżą,
awefekciewygenerujezwiększonągrupęodbiorcówproduktu,atowpłyniena
zatrudnianienowychosób.

Generalnieinicjatywyklastrowepośrednioprzyczyniająsiędotworzenianowych
miejscpracywregionieipoprzezwymianędoświadczeńdająimpulsdotworzenia
nowychmiejscpracy.

Wopiniiautorów,opracowania,tworzenienowychmiejscpracyprzezstruktury
klastrowemożebyćrozpatrywanedwutorowo. Jeżelipodmiotystrukturklastro-
wychbędąinwestowaływnowoczesnetechnologie,oznaczaćtomożenietylko
braknowychmiejscpracy,alewręczzatrudnieniewpodmiotachstrukturyklastro-
wejbędziespadało.

Natomiast równolegle rozwój inicjatyw może powodować efekty odpryskowe,
tzn.powstawaćmogąmałefirmy,którebędąwspółpracowałyzwiększymifirmami.
Mogąoneświadczyćnaichrzeczróżnegotypuusługi.Wówczastworzonebędą
nowemiejscapracy.

Wypowiedzirespondentówpokazująwyraźnyoptymizmpodlaskichprzedsiębior-
ców,codostrukturklastrowychjakoinstrumenturozwojuregionalnego.

Jednakwydajesię,żeobecnystanrozwoju inicjatyw, ich liczba,struktura i liczba
podmiotów zaangażowanych raczej nie pokrywają się z optymizmem przedsię-
biorstw.Zpewnościąprzytaczanekorzyścidlaposzczególnychfirmniepodlegają
dyskusji.Jednaksątoefektyujawniającesięwmałejindywidualnejskali,raczejnie
wywołującejeszczeznaczącychefektówmnożnikowychdlabranżicałegoregionu.
Charakterprowadzonychwspólnychdziałańskupiasięprzedewszystkimnarealiza-
cjiprojektówitoraczejprojektówmiękkich–głównieszkoleniowych.Pożądanym
etapemrozwojuinicjatywzpunktuwidzeniaregionuwinnabyćrealizacjaprojek-
tówinwestycyjnych,którebędąwywoływaćwzrostskaliprodukcjiprzedsiębiorstw,
wzrostzatrudnienia,poprawęjakościiwzrostkonkurencyjnościpodlaskichmarek
lubmarkicałejinicjatywy,cozaowocujeekspansjąponadregionalnąizagraniczną.
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Wówczasbędziemożnamówićo faktycznej rolipodlaskichstrukturklastrowych
jakoskutecznegoinstrumenturozwojuregionu,awięcojegosilenapędowej,czy
też–wewnętrznympotencjalerozwoju.

Pożądanymetapemrozwojuinicjatywzpunktuwidzeniaregionuwinnabyćre-
alizacjaprojektówinwestycyjnych,którebędąwywoływaćwzrostskaliprodukcji
przedsiębiorstw,wzrostzatrudnienia,poprawęjakościiwzrostkonkurencyjno-
ścipodlaskichmareklubmarkicałejinicjatywy,cozaowocujeekspansjąponadre-
gionalnąizagraniczną.

Ideaklasteringusprawdzonawpraktycewwieluinnychregionachmówi,iżfirmy
funkcjonujące w ramach struktur klastrowych mogą odnosić wymierne korzyści.
Podobniejaktosięmazkorzyściamidlaregionuztytułufunkcjonowaniaklastrów.
Jednaktaświadomośćzostaławypaczonanieumiejętnymwdrażaniemkoncepcji–
zwłaszczawwojewództwiepodlaskim,któreitakwzakresierozwojutegotypu
strukturbyło, jest i raczejpozostanie jeszczeprzezdługiczaswtylewstosunku
doinnychwojewództwkraju.„Coś”,comogłowspieraćrozwójregionu–zostało
podważone.
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VII. Pytanie badawcze 
5.Jakiedziałaniawinnybyćpodejmowane,bystrukturyklastrowe
mogłysięrozwijaćnaPodlasiu?

Bezwątpieniakażdedziałanie,zjawiskoczyproces,któremożeprzyczyniaćsię
do rozwoju regionalnegowinno spotykać się zprzychylnościąotoczenia, czy
teżzkorzystnymiwarunkamikutemu.Nieinaczej jestwprzypadkurozwoju
ideiklasteringuorazrozwojuinicjatywklastrowychnaPodlasiu.Abstrahującod
bieżącegostanurozwojustrukturklastrowychwregionie,zracjiobiektywnych
korzyścipłynącychztegotypustrukturdlaregionu,należystwierdzić,iżtrzeba
dołożyćwszelkichstarań,byichrozwójnastępowałlubteżpróbowaćzrówno-
ważyćbariery,najakieonnapotyka.Tymbardziej,żeideaklasteringunapotkała
wwojewództwiepodlaskimszeregtrudnościnaetapiejejwdrażaniairozwoju
strukturklastrowych.

Wyniki badań metodą delficką – działania  
wspierające rozwój klastrów w opinii ekspertów 

Innyobszarbadawczyobjętymetodądelficką,któryzostałprzedstawionywrapor-
cieMinisterstwaRozwojuRegionalnego,stanowiłapolitykarozwojuklastrówidzia-
łania,któremogąwpływaćpozytywnienapowstawanieklastrówwwojewództwie.

Tabela10.
Działaniawspierające

Działaniawspierające Średniaocena

Dostosowaniesystemuedukacjidopotrzebklastra 2,50

Kształtowanieinfrastrukturytechnicznejnarzeczklastra 3,05

Stosowaniepreferencjipodatkowychiinnychfinansowych
narzeczklastra 3,77

Tworzeniepreferencjiwdostępiedośrodkówfinansowych 3,86
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Tworzeniecentrówtechnologii,inkubatorównapotrzeby
klastra 4,50

Identyfikacjapodmiotów,formalizacjakanałów
komunikacji,np.stronyWWW,biuletyny;kooperacja 6,68

Działanianarzeczpromocjiklastraześrodkówpublicznych 6,73

Stworzeniecentrumclusteringu 7,27

Tworzeniekomórekorganizacyjnychds.klastrów
wurzędachadministracjisamorządowej 8,00

Raporty,analizyetc.dotycząceklastra 8,68

Źródło:[Analizawynikówbadania…].

Zakluczowedziałaniawspierająceuznanopreferencjefinansowe.Zaistotneuzna-
notakżedostosowaniekształceniadopotrzebklastra,zuwaginasilnezwiązkinauki
zprzemysłemorazinfrastrukturętworzonąnapotrzebyklastra,preferencjepodat-
kowe,następnietworzeniecentrówtransferutechnologii,identyfikacjępodmiotów,
formalizacjękanałówkomunikacji,siódmemiejscezajęłyzaśdziałaniapromocyjne.
Ósmemiejsceprzyznanostworzeniucentrumclusteringu.Zanajmniejznaczące
działaniauznano tworzenie komórekorganizacyjnych,np.wUrzędachMarszał-
kowskichorazraportyianalizydotycząceklastrów.

Wyniki badań przedstawicieli inicjatyw 
klastrowych – instrumenty wsparcia inicjatyw  
klastrowych według uczestników  
podlaskich inicjatyw klastrowych

Wramachprocesubadawczegozadanopytanieposzczególnymrespondentom:
Jakiedziałaniawinnybyćpodejmowane,bystrukturyklastrowemogłysięrozwijaćna
Podlasiu?

Tak postawione pytanie zostało poddane weryfikacji w drodze zogniskowanego
wywiadugrupowegoprzez gronoosóbzajmujących sięna codzieńwsparciem
biznesu–wywodzącychsięzinstytucjiwsparciaorazzwiązanychzeświatemnauki.
Respondencimielizazadanieuszeregowaćwskazaneinstrumentyod,ichzdaniem,
najważniejszego(miejsce1.)donajmniej istotnegowdanejgrupieinstrumentów
(miejsce10.)zpunktuwidzeniarozwojuinicjatywklastrowychnaPodlasiu.
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Największąrangępozytywnegooddziaływaniawwarunkachwojewództwapod-
laskiegowzakresiewsparcia rozwojustrukturklastrowychprzypisano tworzeniu
centrówtechnologii,parkównaukowo-technologicznych,inkubatorównapotrze-
byklastrów.Średniawartośćocenytegoinstrumentuwyniosła3,78(tabela11.)Za
porównywalnie istotne instrumentypozytywnegooddziaływanianaprocesyroz-
wojoweinicjatywklastrowychnaPodlasiuuznanowsparcieinstytucjonalneipro-
mocyjneekspansjieksportowejklastróworaztworzeniepreferencjiwdostępiedo
zewnętrznychśrodkówfinansowych.Teinstrumentyodpowiedniozakwalifikowa-
nezostałynapodstawieśredniejwartościoceny4,44oraz4,83-na2.i3.miejscu.
Cociekawe,dopieronasiódmymmiejscuwkolejności,biorącpoduwagęśrednią
ocenę,zakwalifikowanospecjalistycznekształcenienarzeczklastrów.Wydajesię,
iżrozwójzasobówludzkichjestniezwykleistotnymczynnikiempodnoszeniakon-
kurencyjnościposzczególnychgospodarekiprzedsiębiorstw.Biorącpoduwagęro-
snącąspecjalizacjęprodukcjiidynamiczneprzemianytechnologiczne–procesyte
będąwymuszałynafirmachpodnoszeniekwalifikacjiswoichpracowników.Wtym
miejscuniewątpliwymwsparciemdlafirmwramachinicjatywbędziezapewnienie
wregioniemożliwościpodnoszeniakwalifikacjiichpracowników.Bezwątpieniaten
instrumentwinienbyćrealizowanywparzezinstrumentemocenionymnajwyżej,
czyliztworzeniemcentrówtechnologiinarzeczklastrów.

Tabela11.

Istotność instrumentów wsparcia rozwoju inicjatyw klastrowych województwa
podlaskiegowocenierespondentów–instytucjewsparcia,nauka

Lp. Instrument Średniaocena

1 Tworzeniecentrówtechnologii,parkównaukowo-
technologicznych,inkubatorównapotrzebyklastrów 3,78

2 Wsparcieinstytucjonalneipromocyjneekspansji
eksportowejklastrów 4,44

3 Tworzeniepreferencjiwdostępiedozewnętrznych
środkówfinansowych 4,83

4
Tworzenieregionalnychcentrówwsparciaklastrów
świadczącychwyspecjalizowaneusługinarzecz
strukturklastrowych

5,17

5 Zachęcanieobudowysieciwspółpracyokreślonych
branż 5,36

6
Promocjaideiwspółpracymiędzyprzedsiębiorstwami,
samorządami,instytucjamiotoczeniabiznesuisferą
nauki

5,38
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7 Kształceniespecjalistycznenarzeczklastrów 5,85

8 Stosowaniepreferencjipodatkowychiinnych
finansowychnarzeczklastrów 6,35

9 Wizytystudyjnewinnychklastrach 6,52

10 Promocjaprzezwładzepublicznestrukturklastrowych
ibranż,wktórychdziałająstrukturyklastrowe 6,76

Źródło:opracowaniewłasne.

Najniższąrangęotrzymałinstrument,zapomocąktóregowładzepublicznebędą
promowałystrukturyklastrowe ibranże,wktórychdziałają inicjatywyklastrowe.
Średniaocenadlategoinstrumentuwyniosła6,76.

Respondenci,opróczzaproponowanychdoocenyinstrumentów,mielimożliwość
wskazaniainnychjeszczedziałań,którewichopiniimogąwpływaćnarozwójinicja-
tywklastrowych.Dodatkowobadanagrupawskazywałanapotrzebęposzukiwa-
niawspólnychproblemówdladanejgrupyprzedsiębiorstwwrazzewskazaniem
sposobów rozwiązania tych problemów. Wówczas przedsiębiorcy zauważyliby
potrzebęi/lubkoniecznośćwspółpracy,któramogłabyprzybraćformękooperacji
w zgodzie z ideą klasteringu. Przedsiębiorcy, bywspółpracować,musząwidzieć
wspólnotęinteresów.

Innymproponowanymrozwiązaniembyłowprowadzenie,wwarunkachgospo-
darkipodlaskiej,brokerazamówieńgrupowych,którybywimieniuposzczególnych
podmiotówdokonywałzleceńitransakcji,m.in.zakupowychnarzeczpodmiotów.

Podobnepytaniepostawionoczłonkomstrukturklastrowychikoordynatoromkla-
strów.Przyczymliczbapodanychinstrumentówwrównoległymprocesiebadaw-
czymmetodąCATIiIDIbyłaograniczonado5instrumentów.

Respondencimielizazadanieuszeregowaćwskazaneinstrumentyodnajważniej-
szego(1)donajmniejważnego(5)ichzdaniemwdanejgrupie,zpunktuwidzenia
rozwojuinicjatywklastrowychwwojewództwiepodlaskim.Wynikiodpowiedzire-
spondentówzawieratabela12.
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Tabela12.

Istotność instrumentów wsparcia rozwoju inicjatyw klastrowych województwa
podlaskiegowocenierespondentów–przedsiębiorstwa

Lp. Instrument Średniaocena

1. Stosowaniepreferencjipodatkowychiinnych
finansowychnarzeczklastra 1,69

2. Tworzeniecentrówtechnologii,pakównaukowo-
technologicznych,inkubatorównapotrzebyklastra 1,91

3. Promocjabranżypoprzezpromocjęstrukturyklastrowej 1,91

4. Kształceniespecjalistycznenarzeczklastra 1,97

5. Promocjabudowysieciwspółpracyfirmbranżyklastra 2,00

Źródło:opracowaniewłasne.

Poddanibadaniomrespondencimogliponadtowskazaćinne–nieujętewtabeli
–instrumentypozytywnegooddziaływanianarozwójinicjatywklastrowych,które
wichopiniisąistotne.

Wopiniirespondentów,jednązistotnychkwestiijesttzw.„przychylnośćurzędnicza
ipodtrzymywaniedeklaracji”.Przedewszystkimpowinnosiętoobjawiaćobiekty-
wizmemorazfaktycznymrozeznaniemrynkugospodarczegowojewództwapodla-
skiego.Ponadtopadłasugestiaopotrzebielepszegokontaktuurzędnikówzpeten-
taminietylkowsprawachklastrowych,alerównieżjeślichodzioodpowiedzialność
urzędnikazapodejmowanedecyzjeczyudzielaneinformacje.Ważnajestrównież
mniejszarotacjapracownikówwurzędachnadanymstanowisku,gdyżzdarzasię,
żejednąsprawąwciągurokuzajmujesięjużtrzeciaosobaiwieleinnych.

Innegłosyzkoleiwskazywały,iżistniejepotrzebastworzenianaPodlasiuzaplecza
dofunkcjonowaniaklastrówimiejscspotkań,rozumianegojakoinstytucjiwsparcia
biznesuspecjalizującejsiętylkoiwyłączniewusługachnarzeczwszystkichinicjatyw
klastrowychzregionu.Miałobytobyćcentrum,wktórymspotykająsięwszystkie
inicjatywy,rodząsięnowepomysły i rozwiązywanesąwspólneproblemywra-
machposzczególnychinicjatyw.

Wopiniirespondentów,wprasieiInterneciepowinnobyćwięcejinformacjiotym,
codziejesięwdanejinicjatywieorazojejmożliwychdziałaniachwnajbliższejprzy-
szłości.Wichopinii,informacjetepowinnydocieraćdomałych,obiecującychfirm
z danej branży. Z kolei działaniem wychodzącym od inicjatyw winno być upo-
wszechnianieinformacjiooferciefirmnależącychdoinicjatywy.Ponadtorespon-
dencipodkreślaliistotnośćszkoleńnapotrzebystrukturklastrowych.
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Wnioski

1. Klastry stanowią obiektywną strukturę, która może generować pozytywne
efekty rozwojowe, tak dla przedsiębiorstw, jak i dla regionu, a tym samym
stanowićwewnętrznypotencjałrozwojuregionalnego.

2.Ideaklasteringuwwojewództwiepodlaskimjestideąznaną,aleniepoznaną.
Napotwierdzenietegomożnawskazaćchociażbyfakt,żeprzedstawicieleini-
cjatywnierozróżniająpojęć:klaster,inicjatywaklastrowa,projektwspierający
klastry,zalążekklastra.

3.Dopełnipoznaniaideiklasteringubrakujeprzedewszystkimświadomościpo-
szczególnychpodmiotówwpisujących sięw tworzenie strukturklastrowych
codomożliwości,formorazefektówwspółpracyprzedsiębiorstw,władzsa-
morządowych,sferynaukiorazinstytucjiwsparcia.

4.NaPodlasiuwystępująnastępujące inicjatywyklastrowe:KlasterSpożywczy
„NaturalniezPodlasia!”,PodlaskiKlasterPiekarniczy-Stowarzyszenie,Podla-
skiKlasterBielizny,KlasterObróbkiMetali,PolskiWschodniKlasterMedycz-
ny, Klaster Zielonych Technologii, Północno-Wschodni, Innowacyjny Klaster
Drzewny(Meblarski).Możnaponadtomówićozalążkachklastrówwbranży
budowlanej,informatycznej,turystycznej.

5. InicjatywyklastrowenaPodlasiucechujezróżnicowanypoziom, jeśli chodzi
oliczbęirodzajzaangażowanychpodmiotów,zakresproduktowyfirminicja-
tywy,stopieńrozwoju,dynamikęrozwojuorazsposóbzorganizowaniaiza-
rządzania.

6.Inicjatywyklastrowewwiększościprzypadkówsąwpoczątkowejfazierozwoju.

7.Elementemutrudniającymrozwójstrukturklastrowychjestbrakwzajemnego
zaufaniapodlaskichprzedsiębiorcóworazbraktradycjipartnerskiejwspółpra-
cy,przyjednoczesnejprzewadzedziałańmającychnaceluwzajemne„wynisz-
czaniesię”.Możnamówićowzględnieniskimpoziomiekapitałuspołecznego,
stanowiącegoobecnieniezwykleważnyczynnikrozwojuregionalnego.
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8.Zważywszyna fakt, iżwwieluprzypadkachtworzenie inicjatywyklastrowej
wymaga sformalizowania i tworzenia różnego typu stowarzyszeń–pojawia
siętzw.zniechęceniedo„spółdzielczości”,kojarzonejzokresemgospodarki
centralniesterowanej.

9.Proceswdrażania ideiklasteringuwwojewództwiepodlaskimprzebiegałdo
tejporyw sposóbchaotyczny, czywręczpodpostacią „nagonki”, coprze-
jawiało się wymuszeniem „zakładania klastrów” celem pozyskania środków
zUniiEuropejskiej.

10.Powyższy faktwwieluprzypadkachbyłpodyktowanywymogamipostawio-
nymiprzezszereginstytucjipublicznychszczeblacentralnego,którepoprzez
błędnezapisyikierunkidziałańnarzuciływymógzapisywaniasiędoklastrów,
anawettworzeniaklastrów,cowypaczałopierwotnąideęklastrówgospodar-
czychjakoobiektywnychstrukturgospodarczych.

11.Pojawiałosięzjawisko: „zapiszęsiędoklastra iproblemsię rozwiąże–bez
współpracy”, „zgłoszę się, bo to nic nie kosztuje, a będzie szansa na kasę
zUE”.

12.Wwieluprzypadkachbrakliderówlubniewystarczającaichdeterminacjanie
pozwalałyrozwinąćsięposzczególnyminicjatywomorazosiągnąćmasękry-
tycznąprzezstrukturyzalążkowe.

13. Sposób i tempouświadamiania idei klasteringuw regioniewywołały szereg
nieporozumieńwpierwszymetapie,awkońcowymefekciedoprowadziłydo
dewaluacjiznaczeniapojęciaklasteriideiklasteringu.

14.Pomimoznacznejdewaluacjipojęciaklastraiideiklasteringu,strukturyklastro-
wenależyuznaćza teelementypolityki rozwojuregionalnego,któremogą
stanowićźródłopozytywnychprzemianwwolumenieistrukturzePKBwoje-
wództwapodlaskiego.

15.Możliwośćotrzymaniawsparciafinansowegoześrodkóweuropejskichprzez
poszczególneinicjatywy,narzeczrealizacjiswoichzamierzonychcelów,sta-
nowićbędziebardzoistotnyczynnikdynamizującyrozwójtychżeinicjatyw.
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16.Siłąrozwojowąinicjatywklastrowychmożeokazaćsięutworzeniesilnejjed-
nostki B+R, która zapewniałaby firmom z regionu bezpośredni dostęp do
nowoczesnychtechnologii.

17. Korzystna sytuacja zaistniałaby w sytuacji większego zaangażowania instytucji
otoczeniabiznesuwregioniewzakresiekonsolidacjifirmwokółideiklastreringu.

18.Wwarunkachwojewództwapodlaskiegopotrzebnisąobdarzeniautorytetem
liderzyzachęcającydowspółpracy.Tymilideramipowinnybyćsamorządy.





KLASTRY JAKO POTENCJAŁ ROZWOJU - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE  |  115

Rekomendacje

1.Prowadzenieprzemyślanychisystematycznychdziałańpromującychwzajemną
współpracę,takmiędzyprzedsiębiorstwami,jakiprzedsiębiorstwami,władzami
samorządowymi,sferąnaukiorazinstytucjamiwsparcia.

2. Wypracowanie systemowych projektów, zapisów prawnych i procedur uła-
twiającychprzedsiębiorstwomwzajemnąwspółpracę,jakiwspółpracęzinnymi
podmiotami.

3.Prowadzeniedalszychdziałańnarzeczpromocjiideiklasteringuwwojewódz-
twiepodlaskimiinnychformwspółpracyprzedsiębiorstw,m.in.poprzezwizyty
studyjnewklastrachwPolsceinaświecie.

4. Stworzeniewyspecjalizowanej jednostki usługowejna rzeczwiodącychbranż
iklastrówwojewództwapodlaskiego.

5.Podejmowaniedziałańnarzeczwspólnejdziałalnościeksportowejpodmiotów
wiodącychbranżiklastrówwnichrodzącychsię.

6.Poszukiwanieproblemówrozwojowychgrupprzedsiębiorstw,zktórymisięspo-
tykająpodmiotyposzczególnychbranżisektoróworazwskazywaniewłaściwych
działańsprzyjającychpokonywaniubarier.

7.Realizacjakonsekwentnejpolitykirozwojuregionalnegoprzezwładzesamorzą-
dowe,zuwzględnieniemzałożeńpolitykirozwojuklastrów.

8.Dalszewysiłkinarzeczbudowaniakapitałuspołecznegowwojewództwiepodla-
skim,także,alenietylko,wokółideiklastrowejitworzeniainicjatywklastrowych.

9.Zaangażowaniesamorządówjako liderówpromującychwspółpracęprzedsię-
biorstw,uczelni,instytucjiedukacyjnych,agencjirozwojuiinnychinstytucjioto-
czeniabiznesu.
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