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Wstp
Dziaania potencjalnie suce wzrostowi konkurencyjnoci gospodarek
stay si w ostatnim czasie przedmiotem powszechnego zainteresowania praktycznie na caym wiecie. O randze problemu niech wiadczy fakt, i poprawa
konkurencyjnoci gospodarki UE stanowi jeden z kluczowych priorytetów Strategii Europa 20201. Kwestia konkurencyjnoci jest te elementem debaty dotyczcej podanego w przyszoci ksztatu Wspólnej Polityki Rolnej. Podkrela
si bardzo wyranie, e istotna cz instrumentarium tej polityki, szczególnie
zwizanego z jej drugim filarem, powinna by zorientowana na zwikszanie
konkurencyjnoci i innowacyjnoci sektora rolno-ywnociowego.
Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, bardzo wanym sposobem wzmacniania konkurencyjnoci gospodarki powinno by tworzenie i rozwój klastrów2. Wynika to z przekonania, e to nie same przedsibiorstwa, lecz
silne klastry stanowi si napdow gospodarek cechujcych si wysok konkurencyjnoci i innowacyjnoci. W krgach naukowych, a take reprezentujcych róne szczeble polityki gospodarczej, pogld ten propaguje bardzo aktywnie profesor M.E. Porter, uznany wiatowy autorytet w zakresie budowania strategii biznesowych i konkurencyjnoci. To wanie gównie w nawizaniu do jego prac koncepcyjnych i metodycznych, badania dotyczce klastrów prowadzone s obecnie w wielu rónych krajach. Utylitarnym celem tych bada jest tworzenie odpowiednich podstaw decyzyjnych do formuowania zaoe polityk
gospodarczych skutecznie stymulujcych rozwój. Szczególnym przykadem
w tym zakresie moe by polityka klastrowa, której zaoenia powinny by ustalane na podstawie bada sucych identyfikacji istniejcych klastrów, okreleniu ich potencjau rozwojowego lub wskazaniu moliwoci powstania nowych
klastrów w danej przestrzeni gospodarczej.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki analizy kluczowych
uwarunkowa i stanu rozwoju klastrów w polskim sektorze rolno-ywnociowym
na tle charakterystyki wystpowania tego typu klastrów w UE i USA. Analiz
przeprowadzono, stosujc przede wszystkim podejcie metodyczne zaproponowane przez Portera. W analizie wykorzystano dane wtórne dotyczce wystpowania klastrów, pochodzce z rónych, gównie midzynarodowych róde.
W opracowaniu duo uwagi powicono metodycznym aspektom identyfikacji
i badania klastrów, wskazujc zalety i wady rónych rozwiza.
1

“A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, COM (2010) 2020 final, 3 March,
2010, Brussels.
2
“Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the broad-based innovation strategy”, COM (2008) 652, 17 October, 2008, Brussels.
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1. Ekonomiczna istota koncepcji klastrów
Klaster to: „geograficzne skupisko wzajemnie powizanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek wiadczcych usugi, firm dziaajcych
w pokrewnych sektorach i zwizanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów,
agencji standaryzujcych i stowarzysze branowych), reprezentujcych okrelone
dziedziny, konkurujcych ze sob, ale równie wspópracujcych” [Porter 1998a].
1.1. Geneza i charakterystyka koncepcji klastrów
Cech kadej gospodarki krajowej jest wystpujce w jej granicach przestrzenne zrónicowanie efektów gospodarowania. Poznanie i wyjanienie procesów
determinujcych wystpowanie przestrzennej rónorodnoci, a zarazem warunkujcych stopie jej natenia, jest jednym z nurtów geografii ekonomicznej. W okresie dwóch ostatnich dekad obserwuje si znaczny wzrost zainteresowania zjawiskiem przestrzennej koncentracji dziaalnoci gospodarczej i wynikajcymi z niego
efektami. Badania te wpisuj si w nurt tzw. nowej geografii ekonomicznej (NGE).
Pocztkowo w dorobku nauk ekonomicznych pomijano wymiar przestrzenny zachodzcych w ekonomii zjawisk, a w konsekwencji gospodark rozpatrywano w kategoriach, w których przybieraa ona charakter jednopunktowy.
Dopiero za spraw prac ekonomistów zajmujcych si problematyk renty gruntowej czy te handlu midzynarodowego, lokalizacja staa si przedmiotem bada szerszego grona naukowców. Wród nich na wyrónienie zasuguj, midzy
innymi, teorie lokalizacyjne Alfreda Webera (teoria lokalizacji przedsibiorstwa
przemysowego) oraz Johanna Heinricha von Thünena (strefy rolnicze). Do kanonu prac w ramach nurtu przestrzennego w ekonomii zalicza si równie dorobek Alfreda Marshalla, który w swojej pracy pt. Principles of Economics (wyd.
I – 1890) stworzy podwaliny teorii klastrów.
Marshall przeanalizowa sytuacj wytwórców z brany wókienniczej
(Manchester), metalowej (Birmingham) oraz wytwórców noy (Sheffield) [Gorynia i Jankowska 2007]. Wynikiem jego prac byo stwierdzenie, i geograficzna blisko firm z danej brany, jak i z bran pokrewnych, determinuje wystpienie pozytywnych efektów, z których korzystaj wszystkie podmioty nalece
do tych bran. Sformuowa on pojcie dystryktu przemysowego, którego mianem okreli grup firm specjalizujcych si w poszczególnych fazach procesu
produkcyjnego, co wizao si ze zdobywaniem, rozwijaniem i utrwalaniem
umiejtnoci oraz kompetencji przy jednoczesnym wystpowaniu efektów skali
[Gorynia i Jankowska 2008]. Dowodzi przy tym, i korzyci skali mog dotyczy odpowiednio duej grupy firm, które poprzez swoj dziaalno produkcyj-
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n umiejscowione s w rónych fazach procesu produkcyjnego [Becattini 1991].
Marshall wyodrbni trzy rodzaje efektów zewntrznych, których wystpowanie
wie si z funkcjonowaniem dystryktów przemysowych (rysunek 1.1.).
Rysunek 1.1. Triada Marshalla
Lokalny zasób
wyspecjalizowanej
siy roboczej

Lokalna atmosfera przemysowa
Lokalne pomocnicze
i wspierajce brane

Lokalny podzia
pracy midzy
czonkami dystryktu

ródo: Skawiska i Zalewski 2009.

Zdaniem czci naukowców Marshall przedstawi w swojej teorii nie trzy,
a cztery rodzaje efektów zewntrznych [Lindqvist 2009]:
 transfer umiejtnoci i wynalazków;
 rozwój bran pomocniczych i wspierajcych, które zaopatruj rdze dystryktu w wyspecjalizowane nakady i usugi;
 ekonomi skali w przypadku wspólnego korzystania z wyspecjalizowanych
maszyn;
 rozwój lokalnego rynku wykwalifikowanej kadry.
Koncepcja Marshalla pozostawaa poza gównym nurtem bada do czasu
jej wskrzeszenia za spraw prac woskiego ekonomisty G. Becattiniego, który
nawizywa do marshallowskich dystryktów przemysowych. Badania Becattiniego koncentroway si wokó fenomenu „Terza Italia” (Trzecich Woch), który tumaczony by m.in. wspieraniem maych i rednich przedsibiorstw oraz
rozwojem wspópracy pomidzy nimi. Becattini zdefiniowa dystrykt przemysowy (w. distretti industriali) jako rodowisko spoeczne, bdce siln i dynamiczn form organizacji, w której fizyczna blisko i zwizki kulturowe pozwalaj wykorzysta przewag bliskoci w celu osignicia korzyci aglomera-
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cji, co daje maym przedsibiorstwom szans dzielenia pewnych kosztów i wzajemnego pozytywnego wzmocnienia [Figua 2008].
Zjawisko aglomeracji wie si z wystpowaniem rónych typów efektów
mu towarzyszcych (ang. economies of agglomeration). Efekty aglomeracji zalicza si do grupy zewntrznych efektów skali. S one zwizane z korzyciami,
jakie s udziaem firm lub orodków miejskich, wystpujcymi za spraw przestrzennej bliskoci [Healey i Ilbery 1990]. Efekty aglomeracji mog by zwizane z bliskim, w sensie lokalizacji, funkcjonowaniem firm o identycznym profilu dziaalnoci (efekty lokalizacji) bd ogóu podmiotów (efekty urbanizacji)
[Hoover 1936]. Pierwsza grupa efektów odnosi si do koncentracji zachodzcej
pomidzy firmami podejmujcymi dziaalno identyczn, zblion technologicznie lub komplementarn, co skutkuje wyanianiem si struktur o charakterze
dystryktów przemysowych w rodowisku miejskim bd regionalnym. W przypadku efektów urbanizacji, bdcych konsekwencj funkcjonowania w ramach
struktury charakteryzujcej si przestrzenn koncentracj, niezalenie od profilu
prowadzonej dziaalnoci, dochodzi do powstawania regionów metropolitalnych
czy te regionów przemysowych [Ketels i in. 2008].
Korzyci, jakie s efektem aglomeracji, byy przedmiotem bada szwedzkiego ekonomisty B. Ohlina. Do ich róde zaliczy [Skawiska i Zalewski 2009]:
 wewntrzne korzyci skali, które wi si z technik produkcji;
 korzyci lokalizacji, jako przejaw wpywu brany na pojedyncze podmioty;
 korzyci urbanizacji, bdce przejawem funkcjonowania gospodarki jako
caoci i majce charakter zewntrzny wzgldem przedsibiorstw i bran;
 powizania zachodzce midzy branami.
Wyrónienie czterech rodzajów aglomeracji, a mianowicie miast, dystryktów przemysowych, regionów kreatywnych oraz klastrów, przedstawione
w tabeli 1.1., oparte jest na delimitacji przeprowadzonej w dwóch wymiarach.
Pierwszy z nich dotyczy stopnia powizania technologicznego dziaalnoci (dywersyfikacja dziaalnoci w ramach analizowanej aglomeracji, wobec aglomeracji dziaalnoci powizanej technologicznie). Drugi wymiar odnosi si do wyodrbnienia aglomeracji charakteryzujcych si efektami w zakresie wydajnoci
(w duej mierze efektami skali) oraz aglomeracji, w których wystpuj korzyci
innowacyjne [Sölvell 2009].
Pierwszy rodzaj aglomeracji – miasta – zwizany jest z wystpowaniem
korzyci dostpnych dla wszystkich firm i bran wynikajcych midzy innymi
z niszych kosztów transportu. W sprzyjajcych warunkach efekty urbanizacji
prowadzi mog do wyksztacenia si obszarów metropolitalnych czy te regionów funkcjonalnych, charakteryzujcych si zwikszonym nateniem dziaal-
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noci przemysowej3. Dystrykty przemysowe, bdce drugim z rodzajów aglomeracji objtych efektami urbanizacji, obejmuj firmy skupione wokó podobnego profilu dziaalnoci bd dziaalnoci powizanej. Aglomeracje te charakteryzuj si elastycznymi systemami wytwórczymi. W obu przypadkach dochodzi do zwikszonej wydajnoci oraz elastycznoci dziaania [Sölvell 2009].

Wydajno
i elastyczno

MIASTA

DYSTRYKTY
PRZEMYSOWE

Innowacje

Tabela 1.1. Cztery typy aglomeracji
Charakterystyka dziaalnoci
Efekty
Dziaalno
Dywersyfikacja
dziaania
technologicznie
dziaalnoci
powizana

REGIONY
KREATYWNE

KLASTRY

ródo: Malmberg i in. 1996.

Regiony kreatywne oraz klastry stanowi przykad aglomeracji, w granicach których nastpuje kreacja wiedzy oraz zachodz procesy innowacyjne.
W przypadku klastrów bardzo wan rol w ich funkcjonowaniu odgrywaj
procesy zwizane z wymian informacji oraz przepywem know-how. Przykadem aglomeracji s równie regiony kreatywne, w granicach których procesy
te odgrywaj kluczow rol. W ich przypadku nie dochodzi jednak do ograniczania si tylko i wycznie do analizy dziaalnoci powizanej technologicznie, albowiem nacisk kadziony jest na analiz w wymiarze ogólnym, a nie selektywnym [Sölvell 2009].
Próby zdefiniowania, czym jest klaster byy i s nadal podejmowane przez
wielu autorów. Ze wzgldu na swój interdyscyplinarny charakter teoria klastrów,
jako specyficznych form aglomeracji, zyskuje na znaczeniu za spraw zainteresowania ze strony naukowców reprezentujcych róne dyscypliny. Z tego te po3

Przykadem regionu o profilu przemysowym jest amerykaski Rust Belt (pol. Pas Rdzy).
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wodu w literaturze mona napotka szereg terminów, które s tosame bd zblione do pojcia klastra. Ich zestawienie przedstawiono w tabeli 1.2.
Tabela 1.2. Koncepcje pokrewne klastrom
Autorstwo
Koncepcja
Perroux (1988)
Biegun Wzrostu
OECD (1996)
Sie
Drejer, Kristensen, Laursen (1997) Kompleks Przemysowy
Fridh (2000)
Bloki Kompetencji
Whalley, den Hertog (2000)
Klaster Regionalny
Dahmen (1988)
Bloki Rozwoju
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Brodzicki i Szultka 2002.

Poza przytoczon na pocztku rozdziau definicj pojcia klaster autorstwa M.E. Portera, który jest jednym z najczciej cytowanych autorów w tej
materii, w literaturze funkcjonuje wiele innych definicji, zblionych w mniejszym lub wikszym stopniu do jego propozycji. Wybrane z nich przedstawiono
w tabeli 1.3.
Trafnemu rozpoznaniu klastrów w przestrzeni suy moe zdefiniowanie
ich atrybutów. Ketels [2004] zaliczy do nich:
 blisko geograficzn (odlego pomidzy podmiotami wchodzcymi w skad
klastra musi umoliwia zachodzenie pozytywnych efektów przenikania);
 powizania (skoncentrowanie na wspólnym celu);
 interakcje (zachodzce pomidzy podmiotami);
 liczebno (interakcje zachodzce pomidzy podmiotami umiejscowionymi
w bliskoci geograficznej musz dotyczy takiej liczby podmiotów, która
gwarantuje osignicie tzw. masy krytycznej).
Identyfikacja struktur klastrowych oparta jest na wyodrbnieniu z szeregu
powiza rynkowych tych z relacji, które odnosz si do funkcjonowania acucha
wartoci w wymiarze pionowym oraz poziomym. Nawizane relacje cz ze sob
podmioty, które reprezentuj róne ogniwa tego acucha. A zatem w ramach klastrów funkcjonowa mog nastpujce grupy podmiotów [Sölvell 2009]:
 firmy (konkurenci, dostawcy, usugodawcy, nabywcy oraz firmy w sektorach spokrewnionych);
 przedstawiciele sektora publicznego (szczebel centralny, regionalny oraz
lokalne spoecznoci);
 przedstawiciele spoecznoci akademickiej (uniwersytety, instytuty badawcze, parki technologiczne, centra transferu technologii itp.);
 organizacje wspierajce wspóprac (izby handlowe, organizacje klastrowe itp.);
12

 instytucje finansowe (zaplecze finansujce);
 media (kreatorzy marki klastra i regionu).
Tabela 1.3. Zestawienie wybranych definicji pojcia klaster
Autorzy
Definicja
[rok]
Grupa przedsibiorstw, która aktywnie opiera swoj dziaalno na
Anderson
zwizkach zachodzcych pomidzy nimi, nawizywanych
[1994]
w celu osignicia wydajnoci oraz konkurencyjnoci.
Geograficzne skupisko firm dziaajcych w pokrewnych sektorach,
funkcjonujcych na lokalnym rynku pracy, wspópracujcych lub
Rosenfeld
w innym wymiarze powizanych ze sob, wiadczcych usugi kom[1997]
plementarne oraz korzystajcych ze wspólnej infrastruktury oraz
wyspecjalizowanych dostawców.
Geograficzna koncentracja firm, pomidzy którymi zachodz powizania o charakterze poziomym i pionowym, które jednoczenie
Cooke
wspópracuj i konkuruj ze sob w ramach okrelonych segmentów
[2002]
rynku, wykorzystujc przy tym wspóln lokaln infrastruktur
i podzielajc t sam wizj rozwoju regionu oraz brany, w której
dziaaj.
Sieci produkcji zoone z niezalenych przedsibiorstw oraz ich wyBank
specjalizowanych sprzedawców, orodków wiedzy (np. uniwersytewiatowy
tów, instytutów bada i rozwoju), organizacji wspierajcych (kon[2002]
sultantów, poredników), a take ich klientów [Bojar 2007].
Grupa przedsibiorstw i innych podmiotów (stowarzyszenia, izby
przemysowo-handlowe, placówki naukowe, itp.), które funkcjonuj
Gorynia,
w geograficznej bliskoci, charakteryzuj si ponadprzecitn intenJankowska
sywnoci rónorodnych zwizków (relacji), a zwizki te wybiegaj
[2008]
w znacznym stopniu poza relacje typowo rynkowe (konfrontacyjne,
rywalizacyjne).
ródo: Opracowanie wasne na podstawie prac cytowanych autorów.

Koncepcja klastrów w rozumieniu Portera nie obejmuje tylko i wycznie
przedsibiorstw. Bardzo istotnym elementem rozwaa teoretycznych na temat
roli i znaczenia klastrów w gospodarce jest rozbudowanie tego teoretycznego
modelu o powizania wystpujce na linii firmy, sektor B+R, instytucje wspomagajce (instytucje otoczenia biznesu). Ponadto, klaster nie jest systemem skupiajcym tylko i wycznie jeden rodzaj dziaalnoci, czy przedstawicieli jednej
brany. Duy nacisk kadziony jest na relacje, jakie cz tzw. rdze klastra z firmami reprezentujcymi dziaalno wobec nich pokrewn, komplementarn czy
13

te wspomagajc. Wieloraki charakter podmiotów tworzcych klaster mona zilustrowa za pomoc diagramu Venna, w którym obszar nakadania si wszystkich
trzech elementów stanowi odzwierciedlenie struktury klastrowej (rysunek 1.2).
Rysunek 1.2. Potrójna helisa

ródo: Opracowanie wasne.

Stwierdzenie, czy w danej przestrzeni faktycznie funkcjonuje klaster nie
zawsze jest kwesti bezsporn. Trudnoci nastrcza fakt, i w literaturze funkcjonuje wiele definicji i ich niezbyt jednoznacznych interpretacji. Van Dijk
i Sverrisson, na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych, formuuj
list cech klastrów, które mog by wprost zaobserwowane. S nimi [van Dijk
i Sverrisson 2003]:
 relatywna blisko przestrzenna przedsibiorstw;
 wysoka gsto aktywnoci ekonomicznej;
 wystpowanie wielu firm zaangaowanych w identyczn, zblion lub uzupeniajc dziaalno .
Ponadto do cech klastrów o wymiarze fundamentalnym i uniwersalnym
zaliczaj oni:
 powizania midzy przedsibiorstwami bdce wynikiem podwykonawstwa
(ang. subcontracting) i zalenoci pionowych;
 powizania midzy przedsibiorstwami przybierajce specyficzne formy
wspópracy (zalenoci poziome);
 pewien poziom specjalizacji.
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Klastry wystpuj w praktycznie wszystkich rodzajach struktur gospodarczych, poczwszy od miast i metropolii, poprzez regiony, kraje, ale równie
funkcjonuj ponad granicami tych podziaów. W teorii klastrów szczególny nacisk kadzie si na znaczenie lokalizacji w dziaalnoci gospodarczej. Przewaga
w grze konkurencyjnej na rynku nie jest wypracowywana jedynie wewntrz
przedsibiorstwa, ale uzaleniona jest równie od stopnia wykorzystania szans,
jakich dostarcza otoczenie.
Dziaalno ludzka od zawsze charakteryzowaa si skoncentrowaniem
rozkadu przestrzennego, do pewnego stopnia zwizanego z wystpowaniem
barier w rodowisku naturalnym. Skoncentrowanie to w wielu przypadkach
skutkuje, za spraw nastpujcej w jego granicach specjalizacji, wzrostem innowacyjnoci oraz konkurencyjnoci. Zdaniem Portera jedn z przyczyn sukcesu rynkowego struktur klastrowych jest nawizywanie kontaktów pomidzy powizanymi oraz komplementarnymi wobec siebie branami oraz grup podmiotów majcych wpyw na klimat konkurencyjny danej lokalizacji [Porter 1998b].
Granice klastra s zatem zdefiniowane za spraw rozpitoci tyche pocze.
Zdaniem Gordona i McCanna skupiska przestrzenne przedsibiorstw,
wraz z towarzyszcymi im zjawiskami i efektami, mog przybiera trzy podstawowe formy, którymi s: klasyczna aglomeracja, kompleks przemysowy oraz
sie [Gordon i McCann 2000]. Kada z nich cechuje si innym zestawem waciwoci, które wyszczególniono w tabeli 1.4.
Klaster, jako przykad mezosystemu ekonomicznego, podlega procesom
przeksztace. Enright (1999) wyrónia w tym wzgldzie [Gorynia i Jankowska
2008]:
 klastry funkcjonujce, w ramach których czonkowie, z racji wiadomego
dziaania w klastrze, s w stanie w peni wykorzysta jego potencja;
 klastry utajone, w przypadku których nie dochodzi jeszcze do odnoszenia
korzyci przez podmioty wchodzce w ich skad;
 klastry potencjalne, moliwe do wyksztacenia si w przestrzeni, jednak tylko wtedy, gdy spenione zostan odpowiednie warunki.
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Tabela 1.4. Trzy formy skupisk przedsibiorstw
AGLOMERACJA
KOMPLEKS
SIE
(ang. pure agglomPRZEMYS OWY
SPO ECZNA
Cecha
(ang. industrial
(ang. social network
eration economies
model)
complex model)
model)
Mae firmy, bez
Niektóre firmy
Róne
Rozmiar firm jakiejkolwiek
o duych rozmiarach przedsibiorstwa
wadzy rynkowej
Charakter
Niewidoczne, nie do Widoczne, moliwe Oparte
relacji
zidentyfikowania
do zidentyfikowania na zaufaniu
Czonkostwo Otwarte
Zamknite
Czciowo otwarte
Inwestycje na
Konieczna lokaliza- poziomie firm,
Historia
Dostp
cja w okrelonym
konieczna lokalizai dowiadczenie
miejscu
cja w okrelonym
miejscu
rodowisko lokalne,
rodowisko
Charakter
rodowisko
ale poza obrbem
lokalne, ale poza
przestrzeni
miejskie
miasta
obrbem miasta
Teoria przepywów
Model czystej aglomidzygaziowych
meracji
Podejcie
[Weber 1909],
Teoria sieci
[Marshall 1932],
analityczne
[Granovetter 1973]
[Moses 1958],
[Krugman 1991],
[Isard, Kuenne
[Fujita i in. 1999]
1953]
ródo: Gordon i McCann 2000.

Zgodnie z innym spojrzeniem na proces rozwoju struktur klastrowych,
mona w jego ramach wyodrbni trzy etapy [Wojnicka 2002]:
 etap uczenia si, na który skada si nauka wspópracy zachodzcej pomidzy duymi i maymi przedsibiorstwami;
 etap dojrzaoci, na który skadaj si rozwój dziaa kooperacyjnych wraz
ze wzrostem produkcji;
 etap globalizacji.
W ramach cyklu ycia dochodzi do szeregu zmian w strukturze i rozmiarze funkcjonujcych klastrów. Ich analiza pozwala na nakrelenie kilku stadiów
rozwoju, których przebieg uzaleniony jest od specyficznych uwarunkowa. Do
faz cyklu ycia klastrów zaliczane s [Skawiska i Zalewski 2009]:
 faza embrionalna,
 faza wzrostu,
16

 faza dojrzaoci,
 faza schyku.
W podobny sposób cykl ycia klastrów przedstawia Sölvell. Jego analiza
wprowadza dodatkowy etap, jakim jest renesans, który potencjalnie moe sta
si czci cyklu ycia klastra [Sölvell 2009]. Zmiany zachodzce w klastrze
w miar upywu czasu jego funkcjonowania zilustrowano na rysunku 1.3. Wyonienie si klastra (jego narodziny), zdaniem Sölvella, moe nastpi na jeden
z dwóch sposobów. Pierwszy z nich zakada wystpowanie w danej lokalizacji
okrelonych przewag w odniesieniu do zestawu zasobów w niej dostpnych.
Drugi dotyczy sytuacji, w której zapocztkowanie ksztatowania si klastra naley przypisa uwarunkowaniom historycznym i zasugom okrelonego przedsibiorcy, za spraw którego rozpocz si proces koncentracji w ramach okrelonej brany (okrelanego mianem bohatera).
W kolejnym etapie zachodzi zwikszenie natenia procesów konkurencji
oraz kooperacji [Sölvell 2009]. Otoczenie odgrywa w tym procesie istotn rol.
Systemem ilustrujcym uwarunkowania, których wystpowanie i wzajemna interakcja wpywaj na rozwój klastrów jest model diamentu Portera4. Jego wierzchoki, tj. uwarunkowania popytu (ang. demand conditions), uwarunkowania
czynników produkcji (ang. factor conditions), kontekst strategii i rywalizacji firm
(ang. context for firm strategy and rivalry) oraz sektory pokrewne i wspomagajce (ang. related and supporting industries), jeli tworz sprawnie funkcjonujcy
system determinuj – jako czynniki lokalizacji – rol i si klastrów w przestrzeni.
Dugo i przebieg cyklu ycia klastrów uzalenione s od wielu czynników (rysunek 1.3). Niektóre klastry wchodz w etap dojrzaoci stosunkowo
szybko, dla innych etap najwikszej wydajnoci, podczas którego wykorzystywana jest ekonomia skali, moe trwa nawet przez wieki. Z biegiem czasu procesy zachodzce w ramach struktur klastrowych mog prowadzi do ich schyku. Z jednej strony finalnym efektem takiego procesu moe by stadium okrelane mianem „muzeum”. Z drugiej strony moe równie nastpi odrodzenie
klastra (renesans), na przykad za spraw wejcia na rynek nowych firm, zmian
technologicznych bd zmian instytucjonalnych [Sölvell 2009].

4

Wicej na temat modelu diamentu Portera – patrz [Porter 1998c].
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Rysunek 1.3. Cykl ycia klastra

DYNAMIKA

RENESANS
DOJRZA O
SCHY EK
„MUZEUM”

NARODZINY

CZAS
ródo: Sölvell 2009.

Struktury klastrowe mog przybiera róne formy. W jednej z najczciej
przytaczanych typologii klastrów, dzieli si te struktury na:
 klastry sieciowe (odpowiadajce cechom marshallowskich dystryktów
przemysowych);
 klastry koncentryczne (typu hub-and-spoke);
 klastry satelitarne;
 klastry instytucjonalne (zakotwiczone wokó instytucji).
Klasyfikacja ta oparta jest na pracy Markusen [1996], w której autorka
dokonaa wyrónienia atrybutów tzw. nowych dystryktów przemysowych.
Róni si one, midzy innymi, charakterystyk dziaajcych w ich granicach
firm oraz wspózalenoci zachodzc pomidzy ich elementami. W tabeli 1.5
zaprezentowano zestawienie ich wybranych atrybutów.
W warunkach gospodarki opartej na wiedzy sieci przedsibiorstw stay si
staym elementem krajobrazu biznesowego. Znaczenie relacji zachodzcych
pomidzy podmiotami ycia gospodarczego wzrasta, gdy odpowiednie zarzdzanie nimi moe skutkowa wzrostem skutecznoci i efektywnoci podejmowanych dziaa, a co za tym idzie wzrostem konkurencyjnoci. W teorii i praktyce szczególny nacisk kadziony jest na elastyczno zawizywanych relacji,
które zachodz pomidzy przedstawicielami rónych szczebli acucha dostaw.
Sieci, których celem jest nawizanie wspópracy, mona definiowa na
wiele sposobów. Wspólnym mianownikiem wikszoci definicji sieci przedsibiorstw jest podkrelenie znaczenia powiza kooperacyjnych, które maj zazwyczaj charakter nieformalny [Skawiska i Zalewski 2009].
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Tabela 1.5. Atrybuty dystryktów wg Markusen
Forma dystryktu
Atrybuty
Dystrykt marshallowski  dominacja maych i rednich firm, pozostajcych w rkach lokalnych przedsibiorców;
 nieznaczna ekonomia skali;
 kontrakty dugookresowe zawierane pomidzy lokalnymi nabywcami i dostawcami;
 sabe powizania i wspópraca z firmami
funkcjonujcymi poza dystryktem;
 elastyczny rynek pracy;
 ewolucja wyjtkowej, lokalnej tosamoci
kulturowej.
Dystrykty woskie
 jak wyej, a ponadto:
 wana rola lokalnych wadz w regulacji
i promocji kluczowych bran;
 wysoki stopie kooperacji pomidzy konkurentami w celu podziau ryzyka, stabilizacji
rynku oraz dzielenia si innowacjami.
Dystrykty koncentryczne  struktura biznesowa zdominowana przez jed(ang. hub-and-spoke)
n bd kilka duych firm poziomo zintegrowanych;
 znaczna ekonomia skali;
 szerokie powizania z firmami spoza dystryktu (dostawcami oraz konkurentami);
 rynek pracy mniej elastyczny.
Dystrykty satelitarne
 struktura biznesowa zdominowana przez due
firmy, których siedziba gówna znajduje si
poza dystryktem;
 brak dugoterminowej wspópracy z lokalnymi dostawcami.
Dystrykty zakotwiczone  struktura biznesowa zdominowana przez jedwokó instytucji
n bd kilka duych instytucji, najczciej
rzdowych (np. duych uniwersytetów, baz
wojskowych).
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Markusen 1996.
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Jewtuchowicz [2001] za sie uznaje zbiór wyselekcjonowanych zwizków
z wybranymi partnerami, wpisujcych si w relacje rynkowe przedsibiorstw.
Do relacji tych zaliczy mona zwizki o charakterze kooperacyjnym i konkurencyjnym. Wydaje si wic konieczne nakrelenie teoretycznej w swym wymiarze granicy pomidzy pojciem sieci oraz klastra. Analiz cech rónicujcych te dwie koncepcje przeprowadzi m.in. Rosenfeld [1997]. List wyrónionych przez niego rónic zamieszczono w tabeli 1.6. Zestawienie to naleaoby
rozszerzy o przynajmniej jeszcze jeden wymiar, odnoszcy si do warunku
przestrzennej koncentracji dziaalnoci gospodarczej. W przypadku struktur sieciowych warunek ten nie musi by speniony, podczas gdy fundamentaln cech
charakterystyczn klastrów jest blisko geograficzna midzy tworzcymi je
podmiotami.
Tabela 1.6. Rónice pomidzy sieci i klastrem
Sie
Klaster
umoliwia firmom dostp do wyspeprzyciga wyspecjalizowanych usucjalizowanych usug po niszych kosz- godawców do regionu
tach
charakteryzuje si ograniczeniami co
charakteryzuje si otwartoci do co
do czonkostwa
czonkostwa
podstaw istnienia s umowy i porobazuje na wartociach spoecznych,
zumienia
zaufaniu i wzajemnoci
uatwia wikszej liczbie firm angao- generuj popyt na wystpowanie
wanie si w aktywno gospodarcz
wikszej liczby firm z podobnymi
i pokrewnymi zdolnociami
opiera si na kooperacji
opiera si na kooperacji i konkurencji
wystpuj wspólne cele biznesowe
uczestnicy klastra maj wspólna wizj
ródo: Rosenfeld 1997.

Wyksztacenie si klastrów w przestrzeni gospodarczej zwizane jest
z wystpowaniem w ich obszarze procesów konkurencji i wspópracy. Z punktu
widzenia podmiotów ycia gospodarczego, jak i gospodarki danego regionu,
funkcjonowanie klastrów wpywa na rachunek ekonomiczny, zarówno w wymiarze korzyci z nich pyncych, jak i ponoszonych kosztów. Martin i Sunley
[2003] sporzdzili zestawienie zalet oraz wad wynikajcych z funkcjonowania
klastrów, które zostao przedstawione w tabeli 1.7.
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Tabela 1.7. Zalety i wady funkcjonowania w strukturze klastrowej
Zalety
Wady
1. Wysza innowacyjno
1. Izomorfizm technologiczny
2. Wysze tempo wzrostu
2. Wzrost kosztów pracy
3. Wysza produktywno
3. Wzrost kosztów ziemi i nieruchomoci
4. Zwikszona zyskowno
4. Wzrost dywersyfikacji dochodów
5. Zwikszona konkurencyjno
5. Nadmiernie wska specjalizacja
6. Wzrost liczby nowych firm
6. Nacisk ze strony otoczenia
7. Wzrost liczby miejsc pracy
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Martin i Sunley 2003.

Enright [1999] jest z kolei autorem zestawienia zawierajcego szereg
wymiarów, na podstawie których mona dokona identyfikacji klastrów. Uporzdkowanie to powinno suy ujednoliceniu stosowanych klasyfikacji oraz
umoliwi przeprowadzanie porówna na etapie identyfikacji i analizy funkcjonujcych klastrów i ich potencjau. Zestawienie zamieszono w tabeli 1.85.
Ze wzgldu na zrónicowanie powiza zachodzcych w ramach klastrów
w rónych krajach na wiecie, wyróniono kilka przykadów struktur klastrowych charakterystycznych dla pewnych lokalizacji. Na szczególn uwag zasuguj wród nich klastry woskie, holenderskie i duskie. Do cech charakterystycznych woskich klastrów biznesowych mona zaliczy brak sformalizowanej struktury, due znaczenie firm rodzinnych, które determinuj sposób nawizywania wspópracy pomidzy firmami, znaczenie tradycji w biznesie oraz brak
struktur koordynujcych. W przypadku struktur holenderskich na szczególn
uwag zasuguje fakt, i podmiotami speniajcymi istotn rol w klastrach s
orodki naukowo-badawcze, które dziki wspópracy z brokerami sieciowymi
nawizuj kontakty z firmami wspótworzcymi klaster. Klastry duskie odznaczaj si z kolei aktywn rol instytucji, dziki którym dochodzi do nawizania
kontaktów midzy firmami i ich podtrzymywania (tzw. brokerzy sieciowi) [Gorynia i Jankowska 2008].

5

Przez „szeroko ” rozumie si stopie, w jakim zachodzi powizanie sektorów w ujciu
horyzontalnym, podczas gdy przez „gboko ” rozumie si liczb stadiów acucha produkcyjnego wchodzcych w skad klastra [Gorynia i Jankowska 2008].
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Tabela 1.8. Wymiary klastrów wedug Enrighta
Wymiar
Typ
Przykad
- Sassuolo – pytki ceraZasig
- skoncentrowane
miczne
- Japonia – tkaniny syngeograficzny
- rozproszone
tetyczne
- Nowy Jork – finansowy
- gste
Gsto
- New Hampshire –
- rozrzucone
narzdzia medyczne
- szerokie
- Osaka – elektronika
Szeroko
- wskie
- Dalton – dywany
- Dania – klaster rolniczy
- gbokie
Gboko
- Irlandia – klaster far- pytkie
maceutyczny
- Dolina Krzemowa
Aktywno
- wysokie
- Chihuahua – dziaal(zaawansowanie
- niskie
no typu maquila
technologiczne)
- Los Angeles – klaster
- rosncy (konkurencyjna)
multimedialny
- rosncy(niekonkurencyjna)
Potencja
wzrostu (pozy- - stabilizacja (konkurencyjna)
- Quebec – klaster
- stabilizacja (niekonkurencyjna) sprztu transportowego
cja konkuren- Boston – klaster mini- kurczcy (konkurencyjna)
cyjna)
komputerów
- kurczcy (niekonkurencyjna)
- Boston – klaster bioZdolnoci
- wysokie
technologiczny
innowacyjne
- niskie
- Singapur – elektronika
- struktura typu core-ring z firm
- Veneto – klaster odziekoordynujc
owy, Tuluza – klaster
- struktura typu core-ring z firmlotniczy
Organizacja
liderem
- Capri – klaster firm
przemysowa
- struktury bez koordynatora
dziewiarskich
i lidera (all ring-no core oraz all
core-no ring)
- Prato – tekstylia
- rynki spot
- Hollywood – brana
- koalicje krótkoterminowe
Mechanizmy
filmowa
- relacje dugoterminowe
koordynujce
- Turyn – automatyka
- hierarchia
- Detroit – motoryzacja
ródo: Enright 1999.
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Powstanie i rozwój klastrów uzalenione s od wielu czynników. Uwarunkowania te mona wyodrbni w ramach czterech grup [Mikoajczyk i in. 2009]:
 historyczne (zwizane w wikszoci przypadków z siln tradycj w ramach
brany);
 geograficzne (pooenie w przestrzeni, czynniki naturalne, zasoby);
 ekonomiczne (uwarunkowania popytowe, wiedza, dowiadczenie i umiejtnoci, stopie rozwoju rynków finansowych, rozwinita dziaalno naukowo-badawcza);
 polityczne (dziaania nakierowane na wspieranie regionalnej specjalizacji).
1.2. Konkurencja i wspópraca w ramach struktur klastrowych
Konkurencja jest nieodzownym elementem funkcjonowania przedsibiorstw. Próby opisania jej istoty znalazy odzwierciedlenie w szeregu definicji
reprezentujcych róne podejcia do tego pojcia. Marshall za konkurencj
uzna wspózawodnictwo, które opiera si na wspóubieganiu si i przelicytowywaniu przy kupowaniu i sprzedawaniu. Z kolei Tkaczyk definiuje konkurencj jako proces, w którym uczestnicy rynku, dc do realizacji swych interesów, staraj si zaoferowa korzystniejsze od swych konkurentów oferty (korzy moe odnosi si do rónego rodzaju charakterystyk, np. ceny, jakoci,
warunków serwisowych, itp.) [Przybyciski 2005].
Problematyka konkurencji przewija si w pracach przedstawicieli szeregu
szkó i nurtów w ekonomii. Twórcy ekonomii klasycznej byli propagatorami
pogldu, w ramach którego uznawano konkurencj za element niezbdny dla
optymalizacji wykorzystania i rozmieszczenia zasobów, a w konsekwencji do
maksymalizacji dobrobytu spoecznego. Konkurencja zachodzca na wolnym
rynku wymagaa zaniechania ingerencji organów pastwa w ycie gospodarcze.
W ujciu neoklasycznym konkurencja bya natomiast charakteryzowana jako
pewien stan wystpujcy na rynku. Wypracowane w ramach tego nurtu ujcie
statyczne odnosi si zatem do sytuacji, w której po stronie podaowej rynku wystpuje odpowiednio wysoki stopie zatomizowania, skutkujcy wyksztaceniem si struktury przeciwnej monopolowi [Gorynia i aniewska 2009].
Rywalizacja (konkurencja) jest równie elementem skadowym teorii gier,
w ramach której poszukiwane s najbardziej optymalne rezultaty wynikajce
z wystpowania konfliktu interesów. Teoria gier, z której korzystaj midzy innymi ekonomici, opisuje róne formy gier, jakie mog by wykorzystane do
odwzorowania zachowa podmiotów rynkowych. Wród nich wyróni mona
m.in. gry o sumie zerowej (wygrana jednego gracza oznacza przegran drugiego), gry o sumie niezerowej (gracze osigaj zyski lub straty, a optimum kadego z graczy znajduje si powyej optimum caego ukadu) oraz gry ze strategi
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dominujc (najlepsza strategia jednego gracza nie jest uzaleniona od strategii
drugiego gracza) [Gorynia i aniewska 2009].
Konkurowanie jest procesem, którego realizacja i przebieg determinuj
osiganie konkurencyjnoci, rozumianej jako stan, atrybut, ale jednoczenie jako
proces. Problematyka konkurencyjnoci staa si w ostatnim czasie istotnym obszarem bada w naukach ekonomicznych. Jej znaczenie wynika w duej mierze
z dostrzeganego i podkrelanego w wielu opracowaniach zwizku z rozwojem
gospodarczym krajów czy te innych wyodrbnionych geograficznie obszarów,
przekadajcym si na wzrost ogólnego dobrobytu ekonomicznego.
Konkurencyjno jest zagadnieniem o charakterze pochodnym wzgldem
pojcia konkurencji. Konkurencja jest bowiem warunkiem koniecznym, aby
dyskusja nad konkurencyjnoci moga mie w ogóle miejsce [Gorynia i aniewska 2009]. Konkurencja jest wreszcie zagadnieniem szeroko analizowanym
i komentowanym ze wzgldu na fakt, i pomidzy uczestnikami ycia gospodarczego dochodzi do konfrontacji oraz rywalizacji. Formy konkurencji oraz
stanowiska wobec niej zmieniay si wraz z transformacj odnoszc si do sposobu postrzegania rynku.
Dyskusja nad konkurencyjnoci moe toczy si na wielu paszczyznach.
Najczciej przyjmowanym kryterium delimitacji w odniesieniu do konkurencyjnoci jest kryterium hierarchii systemów gospodarczych. Wedug niego, najogólniej rzecz ujmujc, konkurencyjno moe by rozwaana na nastpujcych
poziomach:
 makroekonomicznym (gospodarki narodowe, regiony wiata),
 mezoekonomicznym (brane, gazie, sektory itp.),
 mikroekonomicznym (przedsibiorstwa, instytucje itp.).
Klastry, stanowic cz skadow gospodarek, wpywaj na panujcy
w nich klimat konkurencji [Kuberska 2008]. Ich wpyw na konkurencj oraz
konkurencyjno zachodzi w kilku wymiarach. Po pierwsze, przedsibiorstwa
funkcjonujce w strukturach klastrowych s w stanie zwikszy swoj produktywno . Po drugie, atrakcyjne otoczenie biznesowe oraz perspektywa rozwoju
brany sprzyjaj powstawaniu nowych przedsibiorstw i instytucji wspierajcych. Ponadto, w szeregu opracowa analitycznych dowodzi si równie istnienia zalenoci pomidzy wysz innowacyjnoci przedsibiorstw i bran oraz
wysz koncentracj przestrzenn przedsibiorstw [Porter 1998b].
Konkurencja jest uznawana za si napdow dziaalnoci ekonomicznej.
Jednak wizi, jakie nawizywane s pomidzy uczestnikami ycia gospodarczego nie przybieraj jedynie formy rywalizacji. Konkurencja jest tylko jednym
z przykadów zwizków zachodzcych pomidzy nimi. Drugim rodzajem wizi
wyodrbnionych sporód zalenoci wystpujcych na rynku jest kooperacja.
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Korzyci ze wspólnego dziaania ludzko odnotowywaa w cigu caej swej
historii. Wspópraca zawizywana jest z rónych powodów i moe przybiera róne formy w zalenoci od kontekstu, którego dotyczy. Romanow [1999] za szczególn form asocjacji o celach bezporednio gospodarczych uznaje kooperacj
(spódzielczo ). Na rysunku 1.4 przedstawiono rodzaje instytucji asocjacyjnych.
Rysunek 1.4. Klasyfikacja instytucji asocjacyjnych

ródo: Opracowanie wasne na podstawie Romanow 1999.

W ostatnim czasie coraz wicej uwagi w literaturze ekonomicznej powica si znaczeniu kooperacji pomidzy uczestnikami ycia gospodarczego.
Zainteresowanie w tym wzgldzie dotyczy jej róde, przyczyn, przebiegu oraz
osiganych za jej spraw rezultatów. Koncepcja klastrów jest jednym z przejawów tego zainteresowania, gdy kooperacja jest jednym z elementów charakteryzujcych te struktury rynkowe. Kooperacja w przypadku klastrów nie zachodzi jedynie pomidzy przedstawicielami rónych grup podmiotów (przedsibiorstwa – sfera B+R – wadze), ale równie podkrelane jest jej fundamentalne
znaczenie w ramach struktur tworzenia wartoci.
Wystpowanie konkurencji oraz wspópracy jest determinant wyksztacenia si kolejnego ze zwizków zachodzcych pomidzy podmiotami rynkowymi, a mianowicie koopetycji (co-opetition)6. Termin ten pochodzi od poczenia dwóch sów w jzyku angielskim oznaczajcych konkurencj (competition) oraz kooperacj (co-operation). Nie istnieje jednoznaczne stanowisko co
6

Zamiennie stosowane jest pojcie kooperencji.
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do tego, kto jest autorem tego pojcia. Niektórzy autorzy, m.in. Dowling i in.
[1996], Bagshaw i Bagshaw [2001] oraz Dagnino i Padula [2002], przypisuj
jego autorstwo Raymondowi Noordowi, zaoycielowi i dyrektorowi generalnemu korporacji Novell [Walley 2007].
Koopetycja uznawana jest za jeden z rodzajów zalenoci wystpujcych
pomidzy podmiotami na rynku w ujciu horyzontalnym. Przedsibiorstwa, dziaajc zgodnie z wytyczon strategi, angauj si w zwizki z innymi podmiotami,
których charakter moe by wieloraki. Dopuszczalna jest sytuacja, w której jednoczenie utrzymywane s wszystkie rodzaje relacji przedstawione w tabeli 1.9.

Typ zwizku
Koegzystencja
Konkurencja
Kooperacja

Koopetycja
(kooperencja)

Tabela 1.9. Horyzontalne relacje rynkowe
Waciwoci
- brak zwizków o charakterze ekonomicznym
- brak interakcji
- dziaanie w oparciu o zasad akcja-reakcja
- nastpuje obserwacja i podanie za konkurentami
- zwizki midzy konkurentami mog dotyczy sfery biznesowej, spoecznej lub wymiany informacji
- zawizywane s rónego rodzaju wizi
- nastpuje wymiana w sensie ekonomicznym
i pozaekonomicznym
- funkcjonuj jasne wytyczne kooperencji, czsto w oparciu
o formalne ustalenia

ródo: Opracowanie wasne na podstawie Bengtsson i Kock 1999.

Koopetycja, bdca zestawieniem dwóch elementów uznawanych do
pewnego momentu za wykluczajce si, moe by zdefiniowana jako sytuacja,
w której konkurenci wspópracuj, jak i rywalizuj ze sob jednoczenie
[Bengtsson i Kock 2000]. Zdaniem wielu autorów relacje na zasadzie koopetycji, jakie przedsibiorstwo moe skutecznie nawizywa , naley rozpatrywa
w oparciu o tzw. sie wartoci (ang. value net) (Rysunek 1.5.7).
Dziaania koopetycyjne zachodzce pomidzy podmiotami nie s identyczne, kade z nich posiada swoje charakterystyczne, indywidualne cechy. Ich
klasyfikacja wedug kryterium wag przypisywanych konkurencji i kooperacji,
zaproponowana przez Bengtssona i Kocka, pozwala na wyrónienie [Bengtsson
i Kock 2000]:

7

Komplementatorzy to firmy oferujce na rynku dobra uzupeniajce ofert innych producentów.
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 zwizków zdominowanych kooperacj – wikszy nacisk kadziony jest na
wspóprac,
 zwizków zbilansowanych – identyczny udzia wspópracy i rywalizacji,
 zwizków zdominowanych konkurencj – dominacja konkurencji nad kooperacj.
Rysunek 1.5. Sie wartoci
KLIENCI

KONKURENCI

FIRMA

KOMPLEMENTATORZY

DOSTAWCY

ródo: Opracowanie wasne na podstawie Nalebuff i Brandenburger 1997.

Branderburger oraz Nalebuff, w swojej pracy nalecej do kanonu literatury z zakresu koopetycji8, uznali j za gr o sumie niezerowej. Naley podkreli , i koopetycja nie polega na wyeliminowaniu innych podmiotów bd ograniczenia im dostpu do gry, jak ma to miejsce w przypadku konkurencji, a jej
celem jest uzyskiwanie wikszych korzyci przez stosujce j podmioty [Jankowska 2009]. Skawiska i Zalewski [2009] wyrónili sze wymiarów rónicujcych relacje zachodzce na rynku pomidzy podmiotami, przyjmujce form
konkurencji, kooperacji oraz koopetycji [Skawiska i Zalewski 2009]. Przedstawiono je w tabeli 1.10.
Istnienie koopetycji powinno zachodzi nie tylko z korzyci dla firm, ale
równie dla innych uczestników rynku, w szczególnoci klientów [Walley
2007]. Pomimo zysków, jakie mona czerpa z jednoczesnej wspópracy i rywalizacji, z wielu powodów dochodzi do zakoczenia koopetycji pomidzy podmiotami. Wród nich wymienia si niewystarczajce korzyci jednej ze stron,
wyciek poufnych informacji, brak zaufania czy te tendencj do uznania konkurencji za dziaanie nadrzdne [Walley 2007]. Aby kompetycja okazaa si skuteczn postaw strategiczn, naley wyznaczy wspólne cele dla podmiotów j
stosujcych. Uzna mona, i zbieno celów powinna dotyczy przede
wszystkim horyzontu dugookresowego [Jankowska 2009].
8

Wicej na temat koopetencji patrz: Nalebuff B.J., Brandenburger A.M., 1996: Co-opetition.
Harper Collins, London.
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Tabela 1.10. Typy relacji pomidzy konkurentami
Typ relacji
Cecha
Koopetycja
Konkurencja
Kooperacja
(kooperencja)
Czstotliwo
dua
Dua
dua
Sia powiza saba
znaczna
znaczna
Forma
formalna/
formalna/
nieformalna
powiza
nieformalna
nieformalna
Poziom
niski
wysoki
redni
zaufania
Posiadane
wystarczajce
niewystarczajce
niewystarczajce
zasoby
Pozycja
silna
Saba
silna
rynkowa
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Skawiska i Zalewski 2009.

Zjawisko koopetycji odnosi si w szczególnoci do struktur funkcjonujcych na szczeblu mezosystemów gospodarczych, takich jak klastry, brane, sektory. Zdaniem Jankowskiej [2009] koopetycja, jako przypadek szczególny regulacji zachowa, ma skutkowa adem w procesach gospodarczych zachodzcych
w ich granicach.
Idea funkcjonowania klastrów czy ze sob dziaania o charakterze konkurencyjnym oraz kooperacyjnym. Realia rynkowe sprawiaj, i bez intensywnej konkurencji klastry nie maj moliwoci rozwoju. Wspópraca, zachodzca
w granicach klastra dotyczy przede wszystkim powiza wertykalnych w swojej
naturze. Odbywa si pomidzy firmami tworzcymi trzon klastra, reprezentujcymi gówny rodzaj dziaalnoci skupionej w klastrze, a instytucjami lokalnymi
oraz firmami funkcjonujcymi w sektorach pokrewnych. A zatem, konkurencja
i kooperacja nie wykluczaj si wzajemnie, gdy zachodz przede wszystkim
pomidzy rónymi graczami oraz w rónych wymiarach [Porter 1998b].

1.3. Klastry a inicjatywy klastrowe
Problematyka klastrów w cigu ostatnich lat znalaza si w polu zainteresowania twórców polityki gospodarczej. Odzwierciedleniem tego jest wzmacnianie konkurencyjnoci gospodarek poprzez formuowanie i wdraanie dziaa
na rzecz rozwoju opartego na klastrach w politykach odnoszcych si do funk-
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cjonowania regionów, przemysów czy te przedsibiorstw. Jednym z najbardziej zauwaalnych przejawów zainteresowania tematyk klastrów jest zawizywanie inicjatyw klastrowych. Mianem inicjatywy klastrowej okrela si dziaanie o charakterze zorganizowanym, które jest ukierunkowane na wspieranie
rozwoju oraz umacnianie konkurencyjnoci klastrów, w skad którego wchodz
przedsibiorstwa przynalece do wyodrbnionego w regionie klastra, podmioty
reprezentujce wadze oraz/lub przedstawiciele jednostek badawczych [Sölvell
i in. 2003]. Urozmaicenie skadu inicjatyw klastrowych przedstawione w powyszej definicji odpowiada klasycznej definicji porterowskiej klastra, w której
równie wyodrbniono elementy skadowe o wielorakim charakterze. Wedug
Skawiskiej i Zalewskiego [2009] inicjatywa klastrowa to: „dziaalno zbiorowa grup przedsibiorstw, jednostek sektora publicznego i innych zwizanych
instytucji w celu poprawy konkurencyjnoci podmiotów aktywnych ekonomicznie w danym regionie geograficznym”.
Wspieranie inicjatyw klastrowych stao si jednym z wiodcych elementów
polityki gospodarczej, której hasami przewodnimi s rozwój, innowacyjno oraz
konkurencyjno . Ukonstytuowane inicjatywy klastrowe mog przybiera róne
formy w rónych lokalizacjach, uzalenione od regionalnych uwarunkowa.
W praktyce wyróni mona kilka rodzajów struktur, za pomoc których nastpuje instytucjonalizacja dziaa na rzecz zjawisk o charakterze odpowiadajcym
bd zblionym klastrom. Inicjatywy klastrowe s jedn z nich. W pozostaych
przypadkach dochodzi niejednokrotnie do stosowania uwarunkowanego historycznie nazewnictwa tego rodzaju organizacji. Ma to miejsce szczególnie w tych
regionach, w których uwarunkowania spoeczno-kulturowe maj silny wpyw na
funkcjonowanie sektora przedsibiorstw. Przykadem unikatowego w skali wiatowej podejcia w tym wzgldzie mog by woskie dystrykty przemysowe
(w. distretti industriali) [Becattini 1991].
Powstawanie inicjatyw klastrowych nastpuje niezalenie od stopnia rozwoju gospodarczego. Zarówno w gospodarkach wysoko rozwinitych, jak i w gospodarkach o niszym stopniu rozwoju gospodarczego, dostrzegalny jest trend wzrostu
obecnoci tematyki klastrów i inicjatyw im towarzyszcych w praktyce ycia gospodarczego. Ponadto, funkcjonowanie inicjatyw klastrowych moe odbywa si
niezalenie od profilu branowego wspieranego przez nie klastra.
Cele, jakie przywiecaj powoywaniu inicjatyw klastrowych mog dotyczy rónych wymiarów funkcjonowania przedsibiorstw oraz regionu, którego
dotycz. Najczciej zalicza si do nich:
 rozwój klastra realizowany poprzez denie do zwikszenia stopnia atrakcyjnoci inwestycyjnej obszaru i w efekcie do powstawania nowych firm
w regionie, których dziaalno odpowiada profilowi specjalizacyjnemu kla29

stra lub zachcania firm ju istniejcych do rozpoczcia swojej dziaalnoci
w danym regionie;
 wspieranie dziaa innowacyjnych;
 wyzwalanie i wspieranie dziaa kooperacyjnych;
 wsparcie procesów rozwoju kadr.
Inicjatywy klastrowe i towarzyszc im polityk, niezalenie od lokalizacji warunkujcej ich cechy unikatowe, mona opisa za pomoc zestawu uniwersalnych atrybutów. Nale do nich [Sölvell i in. 2003]:
 wzmoona orientacja na mikroekonomiczne rodowisko biznesowe w miejsce tradycyjnego podejcia koncentrujcego si na kwestiach makroekonomicznych;
 dugoterminowy program nakierowany na polepszenie konkurencyjnoci
klastrów, a nie poszczególnych firm bd sektorów;
 nacisk na obszary lokalne i regionalne;
 poprawa kontaktów midzy firmami w klastrze, budowanie zaufania oraz
polepszenie dialogu, który przyczyni si do wytworzenia efektów zewntrznych;
 dostarczenie kapitau zalkowego w miejsce duych dotacji;
 zbilansowany wkad ze strony rzdu oraz przemysu;
 wybór klastrów za pomoc kryterium konkurencji, co implikuje agodniejsz
form wyboru zwycizcy;
 kombinacja konkurencji oraz wspópracy, jako zasadniczych czynników na
rzecz uczenia i innowacji;
 uczestnictwo M P oraz duych przedsibiorstw;
 partnerstwo w ramach potrójnej helisy, obejmujce nie tylko firmy z klastra
oraz wadze, ale równie spoeczno akademick;
 uczenie i innowacje oparte na caoksztacie systemu, a nie na przykadzie
pojedynczych firm.
Zawizywanie inicjatyw klastrowych moe, ale nie musi towarzyszy zachodzcym niezalenie od nich procesom konkurencji i wspópracy w ramach
istniejcych klastrów. W zalenoci od stopnia rozwoju klastrów mona wyróni trzy alternatywne scenariusze relacji midzy wystpowaniem klastrów
i podejmowaniem inicjatyw klastrowych (tabela 1.11).
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Tabela 1.11. Alternatywne scenariusze wystpowania klastrów i inicjatyw
klastrowych
INICJATYWA
KONTEKST
SCENARIUSZ
KLASTER
KLASTROWA
W przestrzeni zachodz
procesy konkurencji oraz
wspópracy, nie dochodzi
1.
+
ߌ
jednak do zawizania
organizacji wspierajcej
klaster.
Dochodzi do zawizania
inicjatywy klastrowej
w momencie, gdy proce2.
+
sy specjalizacji przeߌ
strzennej nie wystpuj
lub s w fazach pocztkowych.
Zgodno czasu i przestrzeni w funkcjonowa3.
+
+
niu klastra i wspierajcej
go inicjatywy klastrowej.
ródo: Opracowanie wasne.

Rónorodno prezentowanych alternatyw wie si z rozmaitoci celów, dla których inicjatywy s powoywane. Cz z nich powstaje dla wsparcia
stara wadz lokalnych, regionalnych lub centralnych o rozpoczcie bd
wzmocnienie ju zapocztkowanych procesów wyaniania si w przestrzeni
skupisk przedsibiorstw o jednakowym profilu dziaalnoci (scenariusz 2).
W innych przypadkach moe dochodzi do ukonstytuowania si porozumie
w charakterze inicjatyw klastrowych, których zadaniem jest wspieranie ju istniejcych w przestrzeni struktur klastrowych (scenariusz 3). Naley jednak
nadmieni , i funkcjonowanie inicjatyw klastrowych nie jest warunkiem koniecznym funkcjonowania klastrów w przestrzeni gospodarczej (scenariusz 1).
Najtrafniejszym przykadem klastra, w przypadku którego nie funkcjonuje równolegle inicjatywa klastrowa jest Dolina Krzemowa [Sölvell i in. 2003].
Powstawanie inicjatyw klastrowych moe nastpi wedug jednego
z dwóch podej : odgórnego (top-down) oraz oddolnego (bottom-up). Kryterium
ich wyrónienia dotyczy rodzaju podmiotów, których dziaania stanowi trzon
funkcjonowania inicjatywy klastrowej. ródem inicjujcym proces instytucjo-
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nalizacji, a w nastpstwie kierujcym funkcjonowaniem inicjatywy mog by
zatem przedsibiorstwa (podejcie bottom-up) bd przedstawiciele sektora publicznego (podejcie top-down). Dychotomia pomidzy tymi alternatywami determinuje sposób organizowania inicjatyw oraz procesów zarzdzania nimi
[Fromhold-Eisebith i Eisebith 2005].
Animatorami inicjatyw klastrowych, a wic osobami odpowiedzialnymi
za zarzdzanie nimi, s zazwyczaj przedsibiorstwa, przedstawiciele organizacji
rzdowych, fundatorzy (midzynarodowe agencje fundatorów bd konsultanci
midzynarodowi) lub inne podmioty. Sölvell i in. [2006] przeprowadzili badanie
wród 1400 inicjatyw klastrowych, w którym nakrelono rónorodno rozwiza stosowanych w inicjatywach klastrowych w gospodarkach na rónych
szczeblach rozwoju gospodarczego, zarzdzanych przez róne grupy podmiotów
[Sölvell i in. 2006].
Organizacje, których dziaania mog wpywa na funkcjonowanie klastrów mona równie uszeregowa wedug kryterium stopnia wyrazistoci prowadzonej przez nie polityki. Fromhold-Eisebith i Eisebith [2005] proponuj rozrónienie dwóch grup dziaa na rzecz promocji klastrów: podejcie wyrane
(explicit) oraz podejcie niejawne (implicit). Pierwsze z nich obejmuje te z organizacji, które podejmowane s pod szyldem klastrów, w oparciu o ramy teoretyczne stworzone przez Portera. Drugie obejmuje natomiast te dziaania, których
cele s zbiene z celami polityki opartej na rozwoju klastrów, natomiast prowadzone przez nie dziaania nie s w sposób oficjalny, a niekiedy równie wiadomy, zwizane z koncepcj klastrów [Fromhold-Eisebith i Eisebith 2005]. Zestawienie alternatyw kategorii dziaa na rzecz promocji klastrów zaprezentowano w tabeli 1.12.
Tabela 1.12. Kategorie dziaa na rzecz promocji klastrów
WYRAZISTO
AKTORZY
EXPLICIT
IMPLICIT
TOP-DOWN

explicit top-down
(1)

implicit top-down
(2)

BOTTOM-UP

explicit bottom-up
(3)

implicit bottom-up
(4)

ródo: Opracowanie wasne na podstawie Fromhold-Eisebith i Eisebith 2005.
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Grupa 1. (explicit top-down) obejmuje dziaania, które w sposób wiadomy
s podejmowane z myl o wspieraniu struktur klastrowych. Ponadto, gównymi
aktorami biorcymi w nich udzia s przedstawiciele sektora prywatnego. Kolejna
grupa – implicit top-down – tak jak w przypadku poprzedniej koncentruje si wokó dziaa przedsibiorców. Rónica pomidzy nimi wystpuje natomiast
w kwestii zwizanej z celami, dla których zostay powoane.
W przypadku kategorii implicit top-down dziaania niekoniecznie s podejmowane, majc bezporednio na wzgldzie ich wpyw na funkcjonujce klastry, podczas gdy kategoria explicit top-down zawiera te z dziaa, które podejmowane s z myl o wsparciu rozwoju klastrów. Kolejne dwie alternatywy
dziaa na rzecz promocji klastrów charakteryzuje wspólny mianownik w odniesieniu do kryterium podmiotowego.
W grupie 3. oraz 4. mieszcz si dziaania, których animatorami s przedstawiciele sektora publicznego, np. samorzdu terytorialnego. Rónica midzy
nimi wynika zatem z drugiego z przyjtych kryteriów, tj. stopnia wyrazistoci
prowadzonej polityki w odniesieniu do teorii klastrów. Podejcie explicit bottom-up oznacza te z inicjatyw, których cele odnosz si bezporednio do klastrów, natomiast cele przyjmowane w ramach podejcia implicit bottom-up zazwyczaj dopiero w sposób poredni wpywaj na funkcjonowanie klastrów
w przestrzeni gospodarczej.
Inicjatywy klastrowe w swoim cyklu ycia przechodz przez kilka stadiów rozwoju. Punktem wyjciowym jest tzw. „stan istniejcy”. Na okres ten
skadaj si wszelkiego rodzaju dziaania i ich instytucjonalizacje, które wywieraj znaczcy wpyw na przysze inicjatywy klastrowe. W kolejnym etapie dochodzi do wytworzenia inicjatywy klastrowej, której inicjatorem staj si zazwyczaj przedstawiciele jednej z trzech grup interesów: przedsibiorcy, wadze
bd rodowisko naukowe. W niektórych przypadkach inicjatywy klastrowe
przeksztacaj si po pewnym okresie funkcjonowania w struktury o charakterze
formalnym [Sölvell i in. 2003].
Badania dotyczce inicjatyw klastrowych oparte s w duej mierze na zaproponowanym przez Sölvella i in. [2003] modelu ich funkcjonowania. Model
ten obejmuje elementy, które odgrywaj zasadnicz rol w procesie powstawania, funkcjonowania, a w niektórych przypadkach równie zamierania inicjatyw
klastrowych (tabela 1.13).
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Tabela 1.13. Model funkcjonowania inicjatyw klastrowych
OTOCZENIE:
PROCES:
CELE:
x rodowisko biznesu x Zapocztkowanie
x Badania i sie
i planowanie
x Polityka
x Dziaania w zakresie
x Zarzdzanie
polityki
x Sia klastra
i finansowanie
x Wspópraca handlowa
x Zakres czonkostwa
x Edukacja i szkolenia
x Zasoby i animatorzy
x Innowacje
x Ramy i porozumienie
i technologia
x Rozmach
x Ekspansja
WYNIKI:
KONKURENCYJNO
WZROST
REALIZACJA CELÓW
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Sölvell i in. 2003.

Model skada si w czterech elementów, sporód których trzy majce
wiodcy charakter determinuj czwarty z nich, czyli wyniki. Determinantami
osiganych rezultatów s: otoczenie (kontekst dla funkcjonowania inicjatyw klastrowych), procesy (wyjaniajce, w jaki sposób dochodzi do zawizania i rozwinicia inicjatyw) oraz cele (wyznaczajce kierunek podejmowanych dziaa.
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2. Kluczowe uwarunkowania powstawania i rozwoju klastrów
rolno-ywnociowych w Polsce
2.1. Uwarunkowania ekonomiczne
Ekonomiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju klastrów mona
rozpatrywa jako róda przewagi konkurencyjnej prowadzce do powstania
i rozwoju klastrów oraz uzyskania przewag konkurencyjnych [Porter 1998a,
1998b]. Obejmuj one wzajemnie na siebie oddziaujce czynniki, które w nawizaniu do konwencji analitycznej Portera [1998a, 1998b] mona podzieli na
czynniki podaowe, popytowe i strukturalne. Do czynników podaowych mona
zaliczy :
 jako i koszt zasobów naturalnych, kapitaowych oraz ludzkich;
 jako i koszt infrastruktury materialnej i niematerialnej uatwiajcej dostp
do zasobów i wspomagajcej dziaania przedsibiorstw (infrastruktura administracyjna, prawna, informacyjna, naukowo-badawcza, czynniki spoeczne zwizane z jakoci ycia spoecznoci sektora, takie jak bezpieczestwo,
porzdek, czy warunki do spdzania wolnego czasu);
 regulacje prawne dotyczce handlu midzynarodowego i inwestycji zagranicznych;
 zasoby napywajce spoza sektora wraz z inwestycjami zagranicznymi;
 sformalizowane stosunki spoeczne;
 niesformalizowane stosunki spoeczne (atmosfera sprzyjajca dziaalnoci
gospodarczej i pracy oraz bliej niesprecyzowane, niesformalizowane relacje
towarzyszce kontaktom handlowym midzy przedsibiorstwami o wymiarze wertykalnym).
Wród czynników popytowych mona wyróni :
 wymagajcych i wyrafinowanych klientów lokalnych zmuszajcych przedsibiorstwa do cigego doskonalenia;
 istniejce i przysze potrzeby klientów, zaspokajane przez segmenty spoza
klastra;
 lokalny popyt ujawniajcy sektory rynku, na których przedsibiorstwa mog
si rónicowa (specjalizowa ), przy czym jako lokalnego popytu ma
wiksze znaczenie ni same rozmiary rynku;
 bariery zwizane z wejciem na rynki zewntrzne oraz regulacje prawne dotyczce eksportu;
 nieprzewidziane zdarzenia na rynku globalnym, które mog zwikszy popyt na produkty sektora;
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 rynki zewntrzne;
 czynniki spoeczne zwizane ze sformalizowanymi stosunkami spoecznymi.
Istotnym ródem przewag konkurencyjnych mog by te czynniki strukturalne ksztatujce kontekst strategii i rywalizacji danych przedsibiorstw oraz
strategie przedsibiorstw bran pokrewnych i wspomagajcych. Czynniki ksztatujce kontekst strategii i rywalizacji obejmuj normy i regulacje prawne oraz
zachty i normy decydujce o rodzajach i nateniu rywalizacji lokalnych
przedsibiorstw z danej brany, a w szczególnoci:
 kontekst lokalny, który zachca do odpowiednich form inwestowania i podtrzymuje modernizacj;
 mocna konkurencja midzy lokalnymi rywalami;
 struktura systemu podatkowego;
 systemy zarzdzania przedsibiorstwami;
 polityka rynku pracy;
 przepisy dotyczce wasnoci intelektualnej;
 polityka lokalna odnonie dziaa antymonopolowych i walki z korupcj.
Generalnie, saba rywalizacja w danym sektorze lub brany oznacza nisk
efektywno przedsibiorstw, brak innowacyjnoci i, poza naladownictwem,
minimalny poziom inwestycji ukierunkowany jedynie na zasoby materialne.
Istotn rol w tym zakresie odgrywaj równie obecno i strategie przedsibiorstw bran pokrewnych i wspomagajcych, do których naley zaliczy lokalnych dostawców oraz przedsibiorstwa z powizanych gazi, prowadzcych
dziaalno komplementarn w stosunku do dziaalnoci przedsibiorstw z danej
brany. Warto zaznaczy , e nie bez znaczenia s take czynniki zwizane ze
sformalizowanymi stosunkami spoecznymi.
Analiza róde przewagi konkurencyjnej pozwala oceni konkurencyjno
sektora z punktu widzenia jego strategii i z punktu widzenia strategii poszczególnych przedsibiorstw. Badanie waciwoci form organizacji sektora umoliwia
objanienie mechanizmu zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej
jego przedsibiorstw. Z kolei istnienie wzajemnych powiza w ramach i midzy
ródami przewagi konkurencyjnej umoliwia kompensacj niedoborów w zakresie moliwoci sektora oraz lepsze wykorzystanie tych, które go wyróniaj.
Badanie róde przewag konkurencyjnych sektora nazywane jest czsto
analiz strukturaln sektora. Co wane, chocia w kadym sektorze na ksztatowanie przewag konkurencyjnych wpywaj róne siy, pewne z nich s kluczowe.
W sektorze rolno-ywnociowym przypuszczalnie najwaniejszymi z nich s sia
przetargowa nabywców oraz potencjalni wchodzcy (sektory z innych krajów),
za w odniesieniu do poszczególnych bran sektora najwaniejsz si s konku-
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renci w sektorze (np. dla konkretnego producenta misa wieprzowego bd to nie
tylko inni producenci tego misa, ale take producenci misa drobiowego).
Badajc struktur danego sektora, skupi naley si ponadto na analizie
nasilenia poszczególnych si konkurencyjnych, a nie tylko na analizie czynników, które przejciowo mog wpywa na konkurencj i rentowno . Czynnikami takimi s przykadowo: fluktuacje warunków ekonomicznych w cyklu gospodarczym, braki surowców i materiaów, strajki, okresowy, nagy wzrost popytu. Chodzi tu raczej o wyrónienie podstawowych cech danego sektora o charakterze ekonomicznym i technologicznym, ni o okrelenie czynników, które
wywieraj wpyw w krótkich okresach na rentowno wszystkich sektorów.
Analiza strukturalna suy bowiem decyzjom strategicznym, nie taktycznym,
a jej celem jest zrozumienie struktury sektora.
Niniejsze opracowanie nie jest powicone analizie strukturalnej kadej
z bran krajowego sektora rolno-ywnociowego, lecz ocenie uwarunkowa
powstawania i rozwoju klastrów rolno-ywnociowych w Polsce. Zatem,
przedmiotem analizy przedstawionej w tym rozdziale s uwarunkowania podaowe, popytowe i strukturalne w odniesieniu do caego sektora rolnoywnociowego. Poszczególne brane tego sektora bd przywoywane jedynie
jako przykady, bez oddzielnego omówienia.
2.1.1. Uwarunkowania podaowe

Do kluczowych uwarunkowa podaowych rozwoju klastrów rolno-ywnociowych naley zaliczy ziemi i inne zasoby naturalne, zasoby pracy,
dostpno kapitau i bezporednie inwestycje zagraniczne, infrastruktur informacyjn i badawczo-rozwojow oraz moliwoci w sferze handlu midzynarodowego. Polska to kraj zajmujcy dziewite miejsce w Europie pod wzgldem
powierzchni i ósme pod wzgldem liczby ludnoci. Pooona centralnie w Europie posiada bogat histori rolnictwa. Na tle liczby mieszkaców wynoszc ok.
15,5 mln ha powierzchni uytków rolnych naley uzna za stosunkowo du.
W przeliczeniu na jednego mieszkaca powierzchnia uytków rolnych jest rednio o 30% wiksza ni w UE, co pozwala wykorzystywa j w sposób mniej intensywny. Ceny ziemi s umiarkowane i wynosz od ok. 10 tys. z/ha (sabe ki)
do ok. 21 tys. z/ha (dobre ziemie pszenno-buraczane). Moliwoci wykorzystania
ziemi rolniczej s rónokierunkowe [Jaboska-Urbaniak 2010]. Zgodnie z wynikami powszechnego spisu rolnego w 2010 roku 68% ogólnej powierzchni uytków znajdowao si pod zasiewami, 2,3% stanowiy sady, za 21% uytki zielone
[GUS 2011]. Jako ziemi cechuje due zrónicowanie, lecz ogólnie mona
uzna , e grunty orne s stosunkowo dobrej jakoci. Najlepsze ziemie pszennoburaczane wystpuj na uawach, Kujawach, Wyynie Lubelskiej, Roztoczu,
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w Kotlinie Sandomierskiej i na Nizinie lskiej. Natomiast w Polsce Centralnej
przewaaj sabsze gleby ytnio-ziemniaczane. Uprawy warzywniczo-sadownicze
zlokalizowane s gównie w okolicach duych miast (np. Warszawa, Gdask,
Szczecin, Katowice, Kraków, Bielsko-Biaa, Wrocaw, Wabrzych). Najsabsze
gleby z uprawami jczmienia, owsa i rolin pastewnych znajduj si gównie
w poudniowej czci Polski Pónocno-Wschodniej i na Pomorzu. Take uksztatowanie terenu cechuje wysoki stopie urozmaicenia, przyjmujc form nizin,
wyyn, terenów górskich i podgórskich oraz delt. Okres wegetacji wynosi powyej 200 dni, przy czym wikszo gruntów ornych znajduje si na obszarach
o odpowiedniej iloci opadów. Niestety, tam gdzie opady nie s wystarczajce lub
jest ich za duo, problemem jest zaniedbanie systemów melioracyjnych. Jest to
szczególnie wane obecnie, gdy coraz czciej na terenie Polski zdarzaj si powodzie, susze na wiosn, nadmierne opady i gradobicia w lecie.
W Polsce wystpuj dogodne warunki zarówno do produkcji rolinnej, jak
i zwierzcej. Regionalne zrónicowanie charakteru produkcji rolnej wynika
przede wszystkim z rónych warunków naturalnych, a w szczególnoci jakoci
gleb. Wystpuje szereg rónych upraw i rodzajów hodowli. Polska ma równie
bogat, obecnie czsto odtwarzan tradycj w przetwórstwie ywnociowym.
Nasz kraj praktycznie ominy bardzo negatywne w skutkach dla produkcji
zwierzcej choroby, takie jak: BSE, czy ptasia i wiska grypa. rodowisko naturalne jest mao zanieczyszczone. Istniej nawet tereny zupenie bez przemysu,
np. Roztocze, Bieszczady. Na wikszoci gruntów rolnych obowizuj zasady
wzajemnej zgodnoci, a monokultury praktycznie biorc nie wystpuj. Stosunkowo wysoki jest take poziom biorónorodnoci.
Polskie produkty spoywcze uwaane s za bardzo dobre jakociowo (np.
przetwory misne i wdliny). Dziki maym dawkom nawoenia na l ha polskie
surowce do produkcji ywnoci s stosunkowo dobre i relatywnie tanie. Ronie
take powierzchnia upraw w systemie rolnictwa ekologicznego. W 2010 roku
wyniosa ona 518,5 tys. ha. Gospodarstw prowadzcych produkcj ekologiczn
byo za prawie 21 tys. redni roczny przyrost powierzchni UR pod produkcj
ekologiczn w latach 2003-2008 wyniós natomiast 40% [Wicek 2011]. Na tle
Europy pozycja Polski w zakresie rolnictwa ekologicznego jest coraz lepsza.
Zasoby pracy w polskim rolnictwie s wzgldnie biorc bardzo due. Zatrudnionych jest w nim ok. 2 mln osób (ok. 12 osób na 100 ha), co stanowi
14,7% ogóu zatrudnionych w porównaniu do 5,8% w UE [Sawicki 2011]. Polska wie w cigu ostatnich 20 lat wyludniaa si gównie w wyniku krajowej
i zagranicznej migracji zarobkowej. Obecnie poowa wacicieli ziemi czerpie
dochody z pracy poza rolnictwem. Coraz wicej mieszkaców wsi i rolników
podejmuje dziaalno gospodarcz. Pozarolnicz dziaalno gospodarcz pro-
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wadzi 7,5% mieszkaców wsi oraz ok. 4,5% rolników. Na obszarach wiejskich
zlokalizowanych jest 892,5 tys. przedsibiorstw prowadzcych dziaalno pozarolnicz, w tym 115,2 tys. przedsibiorstw prowadzonych jest w gospodarstwach rolniczych [Wicek 2011].
Liczba gospodarstw rolnych w Polsce systematycznie spada (w cigu 40
lat zmniejszya si o 1/3) przy jednoczesnym wzrocie ich obszaru. Ostatnio dynamika tych zmian ulega osabieniu. Polska zajmuje drugie miejsce w Europie
pod wzgldem liczby gospodarstw rolnych, których w roku 2010 byo 2,28 mln.
Z tej liczby 1,89 mln prowadzio dziaalno rolnicz. W strukturze obszarowej
dominuj gospodarstwa bardzo mae o powierzchni do 1 ha (31,4%) oraz mae
o powierzchni 1-5 ha (37,9%) [GUS 2011]. Do wysokiej konkurencyjnoci i silnej pozycji eksportowej polskiej produkcji rolnej przyczynia si przede wszystkim kilkaset tysicy duych gospodarstw. W gospodarstwach o powierzchni
powyej 15 ha znajduje si ok. 50% ogóu uytków rolnych. W okresie 20022010 redni obszar gospodarstwa wzrós o 13%, za liczba gospodarstw maych
(o powierzchni poniej 5 ha) spada o 23% [Sawicki 2011]. Grunty rolne trafiaj
nie tylko do najwikszych gospodarstw rolnych, ale coraz czciej przejmowane
s przez wiejskie elity specjalistów i kadr kierownicz. Równoczenie wielu
rolników tkwi w niedochodowych gospodarstwach, a rynek pracy nie wchania
ukrytego wiejskiego bezrobocia. W Polsce wystpuj cigle zasoby stosunkowo
taniej siy roboczej angaowanej przy pracochonnych uprawach (np. owoców,
warzyw), lecz kurcz si one w szybkim tempie. Warto te zaznaczy , e rosn
dochody wacicieli gospodarstw o powierzchni powyej 10 ha oraz wacicieli
maych gospodarstw utrzymujcych si z pracy poza rolnictwem.
Wyposaenie kapitaowe polskich gospodarstw rolnych jest silnie zrónicowane w zalenoci od ich wielkoci. Zachodzce w ostatnich latach w tym
zakresie korzystne zmiany zwizane s gównie z akcesj Polski do UE. W ramach WPR rolnicy otrzymuj patnoci bezporednie (na ha) oraz mog ubiega
si o fundusze w ramach wielu programów II filara (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), cho ubieganie si o nie jest raczej skomplikowane. W ramach
PROW rozdysponowuje si fundusze na: popraw konkurencyjnoci sektora
rolnego i lenego, popraw rodowiska naturalnego i obszarów wiejskich, popraw jakoci ycia na obszarach wiejskich i rónicowanie gospodarki wiejskich, tworzenie lokalnych grup dziaania, pomoc techniczn. W latach 20042013 budet do wykorzystania w ramach programu to kwota ok. 31 mln euro
[Jaboska-Urbaniak 2010].
W ostatnich latach dokona si znaczny postp w technicznym uzbrojeniu
gospodarstw rolnych, w wymiarze ilociowym i jakociowym. Mao byo jednak
inicjatyw odnonie wspólnych inwestycji, np. w ramach grup producenckich,

39

dziki którym urzdzenia mogyby by uywane bardziej efektywnie i mona by
osign efekty skali. Jeli chodzi o przedsibiorców sektora rolno-ywnociowego, uzyska mog oni fundusze strukturalne na [PriceWaterhouseCoopers 2008]:
 dotacje na inwestycje z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, prace
badawczo-rozwojowe i wdroenie ich wyników, due projekty inwestycyjne
w sektorze produkcyjnym (powyej 40 mln euro);
 dotacje na szkolenia ogólne i specjalistyczne, otwarte i zamknite dla kadry
zarzdzajcej i pracowników przedsibiorstw, dofinansowanie studiów podyplomowych w ramach PO Kapita Ludzki;
 dotacje na inwestycje dostosowujce przedsibiorstwa do wymogów ochrony rodowiska (w tym systemy zarzdzania rodowiskowego, gospodark
odpadami, wdraanie najlepszych dostpnych technik, gospodark wodno-ciekow, ochron powietrza), inwestycje w odnawialne róda energii
w ramach PO Infrastruktura i rodowisko;
 dotacje na inwestycje i inne projekty rozwojowe o wartoci do 2 mln euro na
róne cele w zalenoci od potrzeb województwa w ramach Regionalnych
PO (inwestycje wspófinansowano take za pomoc dotacji przedakcesyjnych w ramach programu SAPARD).
Moliwy do uzyskania jest take kredyt technologiczny. Jest on udzielany
przez BGK na warunkach zblionych do rynkowych, ale z moliwoci czciowego umorzenia. Jego warto wynosi maksymalnie 2 mln euro. Moe by on
przeznaczony na wdroenie wasnej technologii lub jej zakup, jeli nie jest ona
stosowana na wiecie duej ni 5 lat i uruchomienie w oparciu o ni produkcji
nowych lub zmodernizowanych wyrobów, bd te wiadczenie nowych lub zmodernizowanych usug. Z kolei zwolnienie z podatku od nieruchomoci udzielane
jest przez gminy w ramach pomocy regionalnej, której celem jest wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy zwizanych z now inwestycj. Poziom pomocy zaley od obszaru, na którym realizowana bdzie inwestycja,
zgodnie z aktualn map pomocy regionalnej. Wielko pomocy obliczana jest dla
inwestorów indywidualnie w oparciu o koszty inwestycji i koszty wynagrodzenia.
Aby j uzyska , trzeba jednak speni konkretne warunki, np. utworzenie nowych
miejsc pracy w cigu 3 lat od zakoczenia inwestycji oraz ich utrzymanie przez
5 (due firmy) lub 3 lata (M P) [PriceWaterhouseCoopers 2008].
Gównie dziki wstpieniu do UE polski sektor spoywczy zosta w ostatnich latach znacznie zmodernizowany, by lepiej promowany, a dziki elastycznoci, wiadomoci zagroe i moliwoci, nastawieniu proeksportowemu i znalezieniu luk w asortymencie konkuruje ze wiatowymi potentatami. W wielu
branach poziom technologiczny nie ustpuje wiatowym standardom. Nie brak
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jednake przypadków przeinwestowania, w wyniku czego zainstalowane moce
produkcyjne przewyszaj znacznie moliwoci sprzeday. Zagroeniem dla
rentownoci sektora s take rosnce w ostatnim czasie ceny surowców rolnych
i presja rynkowa ze strony sieci handlowych.
W sektorze rolno-ywnociowym coraz czciej dochodzi do inwestycji
typu greenfield oraz przej i prywatyzacji z udziaem inwestorów zagranicznych. Inwestorzy zainteresowani s inwestycjami w polskie przedsibiorstwa
gównie ze wzgldu na to, e Polska po wstpieniu do UE staa si wyjtkowo
atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem dla inwestycji gospodarczych. Ponadto,
obecnie skutecznie opiera si kryzysowi i jako jeden z nielicznych krajów UE
nadal odnotowuje stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy. W samym roku
2011 piciu inwestorów zainwestowao w przemys spoywczy 83,5 mln euro
tworzc 662 miejsca pracy. Wraz z kapitaem zagranicznym napywa czsto wysoko wykwalifikowana kadra zarzdzajca i specjalici. Wikszo projektów
ulokowanych jest w specjalnych strefach ekonomicznych, za najwicej kapitau
do przemysu spoywczego napywa z Holandii, Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec i Francji. Kapita lokowany jest gównie w produkcji uywek i przetwórstwie wtórnym (konkretnie tytoniowym, cukierniczym, piwowarskim i produkcji napojów bezalkoholowych), najmniej w przetwórstwie produktów zwierzcych i rolinnych [Ministerstwo Gospodarki i Polityki Spoecznej 2003].
Dziki BIZ dokona si w Polsce znaczcy postp, jeli chodzi o odnowienie i rozbudow majtku produkcyjnego, nastpia modernizacja zakadów
przetwórstwa rolnego, wzrós eksport i uatwiony zosta dostp do midzynarodowych sieci dystrybucyjnych. Ponadto, zwikszeniu uleg stopie przetworzenia produktów rolnych, wzrosa wydajno pracy, stymulowany jest rozwój infrastruktury gospodarczej. BIZ odegray szczególn rol przed wejciem do UE
–do 2004 roku do polskiego sektora spoywczego napyny inwestycje o wartoci 6624,8 mln dolarów (gównie za spraw prywatyzacji). Obecnie inwestycje
zagraniczne i zasoby z nimi napywajce postrzegane s jednak mniej jako
czynnik rozwojowy, bardziej jako konkurencja dla coraz prniej rozwijajcych
si zakadów krajowych (moe z wyjtkiem obszarów o wysokim poziomie bezrobocia) [Ministerstwo Gospodarki i Polityki Spoecznej 2003].
Polsk, jako czonka UE, dla realizacji celów WPR obowizuje wspólna
organizacja rynków, w tym rynku rolnego. Przestrzegane s wspólne reguy
konkurencji, dy si do kontrolowania i ograniczenia produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu rolnikom odpowiedniego poziomu dochodów. Rolnictwo
unijne naley do najbardziej regulowanych bran. Prawo unijne wprowadza regulacje w ramach wspóistniejcych ze sob typów interwencji na rynkach rolnych [Czyewski i Henisz-Matuszczak 2006]:
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 interwencja na rynku wewntrznym i ochrona zewntrzna (obejmuje rynek
zbó, cukru, produktów mlecznych, misa woowego, okrelone rodzaje
owoców i warzyw, wino stoowe – ok. 70% produkcji rolniczej; UE gwarantuje moliwoci zbytu i minimalny poziom cen; nadwyki skupowane s
przez upowanione agencje i kierowane do publicznych rezerw, w okresie
niedoboru agencje sprzedaj produkty wewntrz UE; kady produkt ma wasn organizacj rynku i zasady postpowania; cena skupu ustalana jest na
drodze przetargu; elastyczne zasady na rynku wieprzowiny, wina stoowego,
niektórych owoców i warzyw, gównie pomoc finansowa dla prywatnego
przechowalnictwa – subsydiowanie kosztów skadowania uwalnia od nadmiaru nadwyek i stabilizuje ceny);
 ochrona zewntrzna bez interwencji wewntrznej (rzepak, sonecznik, soja, jaja, drób, przetworzone owoce i warzywa, wina gatunkowe, tyto, chmiel, materia siewny, kwiaty – 25% produkcji rolniczej; ochrona za pomoc ce
i opat wyrównawczych, klauzula ochronna na wypadek pojawienia si lub zagroenia ze strony zakóce rynkowych, certyfikaty poczone z uiszczaniem
kaucji, licencje importowe dla produktów wraliwych – trzeba okreli kwot
dopuszczalnego przywozu, minimaln cen importow, okres realizacji);
 dopaty bezporednie do produkcji rolnej lub za porednictwem przemysu
przetwórczego (produkty, wobec których stosuje si bezporedni lub poredni pomoc finansow dla producentów, w tym pomoc dla przemysu
przetwórczego, który zobowizuje si paci ceny minimalne dla rolników;
subsydia dla przemysu dotycz produktów, na które UE zwizaa swe stawki celne w WTO, co uniemoliwio ochron zewntrzn; ostatnio subwencje
te stosowano w przypadku oliwy z oliwek, tytoniu, baweny, pszenicy; pomoc dla gazi przetwórstwa, w których przerabia si surowce rolnicze dla
celów technicznych i zobowizuj si oni paci dostawcom krajowym ceny
wysze od cen na rynku midzynarodowym, np. destylacja wina, produkcja
skrobi, kazeiny, przeróbka cukru; subwencje dla przetwórstwa obejmuj
2,5% produkcji);
 bezporednia pomoc ryczatowa na ha, sztuk, wzrost lub wielko produkcji (producenci lnu, konopi, jedwabników, chmielu, suszu paszowego;
wzrost znaczenia tej formy wsparcia; instrument stabilizacji i poprawy dochodów rolniczych; premie na jaówki i krowy mamki).
Kluczowym elementem infrastruktury informacyjnej w polskim rolnictwie jest System Informacji Rolniczej (SIR), który powinien peni nastpujce
funkcje: charakteryzowanie podmiotów i przedmiotów, zdarze i procesów rynku rolnego; prognozowanie przyszych zdarze i procesów rynkowych; wspomaganie tworzenia nowych rozwiza w obszarze produktów i dziaa rynko42

wych; ocena skutecznoci i efektywnoci dziaa w ramach WPR oraz jakoci
pracy przy ich realizacji (funkcje: deskryptywna, prognostyczna, innowacyjna,
kontrolna) [Rembisz i Idzik 2007].
Infrastruktur B+R tworzy szereg rónych podmiotów. Badaniami na
rzecz sektora zajmuje si 13 jednostek badawczo-rozwojowych podlegych ministrowi rolnictwa, ale take 9 placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk
oraz szkoy wysze (z 47 wydziaami) nadzorowane przez ministra ds. nauki
i szkolnictwa wyszego [Jaboska-Urbaniak 2010]. Sze z JBR-ów posiada
przy tym status Pastwowego Instytutu Badawczego: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej, Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa w Puawach, Instytut Zootechniki w Balicach k/Krakowa, Pastwowy Instytut Weterynaryjny w Puawach, Instytut Ochrony Rolin w Poznaniu i Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie. Problematyka z zakresu nauk
rolniczych realizowana jest take w niektórych jednostkach podlegych resortom
gospodarki, rodowiska, zdrowia i pracy.
rodki finansowe na cele B+R pozyskiwane s gównie z dotacji budetowych MNiSW, a na skutek zmniejszania puli rodków na dziaalno statutow dodatkowe rodki pozyskiwane s z: uczestnictwa w midzynarodowych
programach wspópracy naukowo-technicznej, zada zleconych przez sfer biznesu, ale take z kredytów, poyczek i dzierawy [Jaboska-Urbaniak 2010].
Niektóre jednostki otrzymuj fundusze z MRiRW na realizacj programów wieloletnich. Aktualnie funkcjonuje osiem takich programów, których celem jest
gównie monitoring procesów przeksztace w sektorze oraz wyznaczenie standardów jakociowych dla produkcji bezpiecznej ywnoci.
Na terenie UE obowizuje wolno przepywu towarów midzy pastwami czonkowskimi. Take Polska jest czci tego wspólnego rynku. Pastwa czonkowskie nie prowadz wasnej polityki handlowej z krajami trzecimi,
lecz s reprezentowane przez instytucje unijne w ramach wspólnej polityki handlowej. Sektor rolnictwa objty jest dodatkowo wspóln polityk roln, która
reguluje nie tylko produkcj roln, ale take handel produktami rolnymi. Dodatkowo, pastwa maj do dyspozycji instrumenty w ramach polityki krajowej,
które s jednak ustawicznie ograniczane. W efekcie, handel wewntrz UE i poza
jej granicami regulowany jest porednio lub bezporednio za pomoc nastpujcych instrumentów [Czyewski i Henisz-Matuszczak 2006]: system interwencji
cenowej, tworzenie rezerw pastwowych, bezporednie dopaty do cen rynkowych, zakupy interwencyjne i system tworzenia zapasów, ca (ad valorem, specyficzne, kombinowane, konwencyjne, umowne, preferencyjne), subwencje
eksportowe, opaty wyrównawcze, kontyngenty kwotowe, podatek obrotowy,
normy jakociowe i techniczne, standaryzacja produktów, subwencje porednie
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i bezporednie, kredyty preferencyjne, ograniczenia areau upraw, poyczki na
finansowanie zapasów, licencje eksportowe i importowe. Instrumenty te ulegaj
przy tym znacznym zmianom. Mona powiedzie , i mimo swobody w przepywie towarów, w Polsce wystpuj wynikajce z obowizujcych regulacji
unijnych i krajowych pewne istotne ograniczenia dotyczce jakoci i wielkoci
produkcji, a w konsekwencji handlu.
2.1.2. Uwarunkowania popytowe

W ujciu globalnym lub makroekonomicznym o popycie na ywno decyduje liczba ludnoci i poziom ich dochodów9. Niezalenie od zaoe lecych u podstaw rónych prognoz demograficznych, naley spodziewa si, e
w perspektywie do roku 2050 liczba ludnoci na wiecie bdzie nadal rosn .
Wedug najbardziej prawdopodobnego scenariusza zgodnie z danymi publikowanymi przez ONZ osignie poziom 9 miliardów (rysunek 2.1.).
Z kolei, jeli chodzi o dochody ludnoci na wiecie, bdce pochodn
produktywnoci poszczególnych gospodarek, zasadnicze znaczenie bd miay
zmiany zachodzce w poziomie PKB w duych krajach, uznawanych dotychczas za ubogie. W sposób syntetyczny mona potraktowa je jako rezultat swoistej rywalizacji gospodarczej krajów grupy G7 (USA, Japonia, Niemcy, Wielka
Brytania, Francja, Wochy i Kanada) i grupy E7 (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny
– okrelane jako kraje „BRIC” – oraz Meksyk, Indonezja i Turcja). Wedug dugookresowej prognozy globalnego wzrostu gospodarczego PriceWaterhouseCoopers w 2050 roku kraje grupy E-7 bd wytwarzay produkt o 50% wikszy ni
kraje grupy G-7. Oczekuje si take, e w roku 2025 produkt krajowy Chin bdzie wikszy od amerykaskiego, za w 2050 to samo moe nastpi w przypadku produktu krajowego Indii.

9

Wyczerpujce omówienie tego zagadnienia mona znale w pracach autorstwa S. Figiela
i W. Rembisza „Przesanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spoywczym – ujcie analityczne i empiryczne” oraz W. Rembisza, A. Sielskiej i A. Bezat „Popytowo uwarunkowany
model wzrostu produkcji rolno-ywnociowej” wydanych odpowiednio w 2009 i 2011 roku
przez IERiG-PIB w Warszawie.
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Rysunek 2.1. Zachodzce i prognozowane zmiany liczby ludnoci na wiecie
w latach 1950-2050
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych ONZ.

Zmiany te nie pozostan bez wpywu na poziom PKB per capita, a w rezultacie na dochody i popyt na ywno . Mona zatem przyj , e zarówno
wzrost liczby ludnoci na wiecie, jak i zamonoci spoeczestw, szczególnie
w krajach duych i stosunkowo ubogich, bd nieuchronnie prowadziy do
zwikszenia wiatowego zapotrzebowania na ywno (rysunek 2.2.).
W Polsce wydatki na ywno i napoje bezalkoholowe stanowi gówn
pozycj w strukturze wydatków ogóu gospodarstw domowych. W 2010 roku
ich udzia w wydatkach ogóem wyniós 24,8%. Zdaniem wielu autorów nie naley si jednak spodziewa , nawet przy wzrocie zamonoci Polaków, e konsumpcja ywnoci w Polsce bdzie rosa. Ze wzgldu na zmian cen ywnoci
wzrosn natomiast moe jej udzia w wydatkach gospodarstw domowych.
Moliwa jest take zmiana struktury spoycia. Struktura spoycia zmienia si
bowiem ze wzgldu na mod i zmiany gustów konsumentów. W krótszym horyzoncie czasowym nie bez znaczenia s te takie wydarzenia, jak kryzys finansowy, ptasia bd wiska grypa, choroba BSE, czy te afery zwizane z jakoci ywnoci ekologicznej.
Jeli chodzi o obserwowane w ostatnich 20 latach w Polsce tendencje, to
ogólnie biorc, spoywano wicej owoców, misa drobiowego, tuszczów rolinnych, ryb, natomiast mniej tuszczów zwierzcych, cukru i mleka. Stosunkowo stabilny pozosta poziom spoycia misa ogóem, przy czym spadao spoycie misa woowego, baraniego i koziego, za wzrastao spoycie misa dro45

biowego, przy wzgldnie staym spoyciu wieprzowiny. Jeszcze w ostatniej dekadzie minionego wieku spoycie produktów zboowych w Polsce na osob naleao do najwyszych w Europie [Borowska 2002]. Jednak od duszego czasu
krajowe spoycie chleba i innych rodzajów pieczywa systematycznie spada.
Rysunek 2.2. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na gówne produkty
rolno-ywnociowe

ródo: Giejbowicz 2011: Nowe wyzwania. Prezentacja, SAEPR, FAPA, Warszawa.

W analizie popytowych uwarunkowa powstawania i rozwoju klastrów
rolno-ywnociowych pod uwag naley bra take jakociowe aspekty popytu
na ywno , co ma szczególne znaczenie w spoeczestwach zamoniejszych.
We wzorcach zachowa tych spoeczestw uwidaczniaj si swoiste megatrendy, takie jak wygoda konsumpcji czy zainteresowanie bezpieczestwem i zdrowotnoci ywnoci. Konsumenci przykadaj coraz wiksz wag do formy
i jakoci konsumowanej ywnoci. Pojawiaj si równie nowe grupy konsumentów wykazujcych preferencje wczeniej nieobserwowane lub majce znikome znaczenie rynkowe. Zgodnie z podejciem Portera [1998a, 1998b], w odniesieniu do sektora rolno-ywnociowego mona wskaza wiele rónych popytowych róde potencjalnych przewag konkurencyjnych determinujcych po-
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wstawanie i rozwój klastrów rolno-ywnociowych w Polsce. Ujmujc rzecz
w pewnym sensie subiektywnie, zaliczy do nich mona:
 wymagajcych i coraz bardziej wyrafinowanych klientów lokalnych
zmuszajcych przedsibiorstwa do cigego doskonalenia swojej oferty
rynkowej:
9 zwolennicy jakoci zdrowotnej i wysokich walorów smakowych;
9 mali wegetarianie, nieproporcjonalnie obcieni, godujcy dla ycia,
kofeinowi maniacy, etc.;
 istniejce i przysze potrzeby klientów zaspokajane przez inne, powizane
z rolno-ywnociowym, sektory:
9 potrzeba dostarczania produktów bezporednio do domu, szerszy dostp
do zamówie internetowych i zakupy grupowe;
9 ch pomocy innym ludziom przy okazji zakupu danego produktu
(rolnikom, grupie producentów danego produktu, producentom krajowym lub innym ludziom poprzez powizane ze sprzeda akcje
charytatywne);
9 ogólna potrzeba informacji odnonie warunków i miejsca produkcji, itp.
zamiast reklamy;
9 potrzeba kupowania polskich produktów uznawanych ze wzgldu na
stan rodowiska naturalnego za zdrowsze;
9 potrzeba stosowania ekologicznych opakowa;
9 potrzeba konsumowania ywnoci o wikszej zawartoci witamin
i mikroelementów;
9 potrzeba podawania krótkich informacji na temat waciwoci odywczych produktów (np. owoców, warzyw);
9 potrzeba stosowania wikszej iloci naturalnych dodatków w produkcji
rónych dóbr (np. w produkcji kosmetyków);
9 potrzeba dostarczania rónych przepisów na przygotowanie da doczanych do konkretnych produktów;
9 potrzeba kontaktu z natur, a take kontaktu i rozmowy z producentem
ywnoci;
9 potrzeba nowoczenie urzdzonych miejsc, w których mona robi zakupy oryginalnych produktów, dostarczanych bezporednio przez polskich producentów;
9 potrzeby zaspokajane przez niedostpne w Polsce produkty zagraniczne,
(np. hiszpaskie szynki, holenderskie sery z dodatkami, francuskie pieczywo, etc.);
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9 potrzeby polskich i zagranicznych turystów (przede wszystkim mieszkaców duych miast) zainteresowanych krajobrazem polskiej wsi, wypoczynkiem i kontaktem z ludmi yjcymi w zgodzie z natur;
lokalny popyt ujawniajcy róne segmenty rynku, dziki czemu przedsibiorstwa mog si specjalizowa lub pionowo integrowa :
9 specjalizacja w wytwarzaniu produktów tanich lub produktów droszych, wyszej jakoci, co implikuje inne strategie marketingowe;
9 integracja pionowa przedsibiorstw, powizania maych zakadów dostarczajcych póprodukty z przemysem przetwórczym;
bariery zwizane z wejciem na rynki zewntrzne oraz regulacje prawne dotyczce eksportu:
9 zasoby kapitau potrzebnego do podejmowania kosztownych i ryzykownych przedsiwzi inwestycyjnych;
9 powszechno rónych form finansowania dziaalnoci i inwestycji (np.
leasing, joint ventures, anioy biznesu, etc.);
9 niski poziom wspópracy firm reprezentujcych dan bran;
9 niedostateczna promocja polskich produktów na rynkach zagranicznych;
9 brak odpowiedniego rozpoznania rynków poza obszarem UE przy jednoczesnej orientacji na rynki unijne;
9 wysokie normy i wymogi jakociowe obowizujce na rynkach unijnych;
rozwój rynków zewntrznych:
9 rosnce zainteresowanie polskimi produktami wysokiej jakoci w UE;
9 rosncy popyt na ywno w duych dynamicznie rozwijajcych si krajach (np. Chinach);
9 dua popularno polskiej ywnoci w rodowiskach polskiej emigracji
(np. USA, Kanada, Wielka Brytania);
9 pozytywny wizerunek polskiej ywnoci bdcy wynikiem sukcesu eksportowego krajowych firm dziaajcych na rynkach zagranicznych;
elastyczno reakcji strony podaowej na zmiany zachodzce po stronie popytowej, w tym zmiany zachowa konsumentów:
9 warunki do rozwoju krótkich acuchów dostaw;
9 wspópraca podmiotów w acuchach marketingowych (np. badania rynkowe, wspólne kampanie i dziaania promocyjne, etc.);
9 zdolno do sprostania oczekiwaniom konsumentów poszukujcych wysokiej jakoci produktów za moliwie jak najnisz cen;
9 stopie rónorodnoci produktów;
nage, niespodziewane zdarzenia na rynku globalnym, wywierajce istotny
wpyw na popyt na produkty krajowego sektora rolno ywnociowego:
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9 klski ywioowe (susze, powodzie, etc.);
9 choroby, epidemie lub skaenie produktów w trudnych do kontrolowania
ywnociowych acuchach dostaw.
Z perspektywy rozwoju klastrów w polskim sektorze rolno-ywnociowym na bardziej szczegóowe omówienie zasuguje wyaniajca si
coraz wyraniej kategoria wymagajcych i wyrafinowanych konsumentów. Do
Polski docieraj trendy globalne, których niezwykle ciekawego zestawienia dokonali Penn i Zalesne, wyróniajc nastpujce mikrotrendy [Penn i Zalesne
2009]: mali wegetarianie, nieproporcjonalnie obcieni, godujcy dla ycia,
kofeinowi maniacy. Pierwszy trend wie si z tym, e na stoach nie ma ju
klasycznego obiadu skadajcego si z misa i ziemniaków, a dania dla dzieci s
coraz czciej bezmisne. Trend ten jest najwyraniej widoczny w USA, gdzie
ok. 1,5 mln dzieci w wieku 8-18 lat to wegetarianie, a kolejne 3 mln nie je czerwonego misa [Penn i Zalesne 2009].
Powodem jego wystpowania jest ogólny wzrost permisywizmu rodzicielskiego i kultywowanie indywidualnoci w kadym wieku [Penn i Zalesne 2009].
Dzi dzieci nie s ganione, karane, czy zmuszane do jedzenia misa, ale raczej
chwali si je za niezaleno i wraliwo na los zwierzt. Ich decyzja o przejciu na wegetarianizm nie ma nic wspólnego z praktycznoci, tolerancj rodziców, ale raczej z nauczaniem dzieci samego podejcia do rodowiska naturalnego. Przykadami s Dzie Ziemi, zachcanie do segregacji mieci, czy dbania
o bezpaskie zwierzta. Gos dzieci w wielu rodzinach naley do najgoniejszych i najbardziej nieskrpowanych. To one ucz rodziców segregacji mieci,
mówi im o negatywnych skutkach palenia. W dzisiejszej szkole nie mówi si
ju nic o tym, jak polowa , owi ryby, hodowa kurczaki. Co jednak najbardziej uderzajce, dzieci nie chc je zwierzt, poniewa w literaturze nie ma
obiektu dziecicej mioci, który nie byby zwierzciem. Dopiero w literaturze
dla nastolatków pojawiaj si istoty ludzkie. W efekcie nawet najbardziej wiadomi ywieniowo rodzice nie s ju w stanie przekona dzieci do jedzenia zwierzt. Z drugiej strony, sami specjalici od ywienia coraz czciej przyznaj, e
dieta wegetariaska moe by dla dzieci tak samo dobra lub lepsza. Mczyni
wegetarianie s o 37% mniej naraeni na choroby serca, a ryzyko demencji bez
wzgldu na styl ycia u wegetarian obu pci spada o 50%.
Kolejnym trendem globalnym jest wzrost redniej wagi kobiet i mczyzn, nazwany przez wiatow Organizacj Zdrowia globesity. Obecnie na
wiecie goduje 925 mln ludzi, w tym w Europie ponad 40 mln osób ubogich
w dalszym cigu odczuwa niedobór ywnoci (niedoywienie), a jednoczenie
ponad miliard ludzi ma nadwag. Ludzie otyli (13 i wicej kilogramów nadwagi) to obecnie ponad 300 mln osób zagroonych zwizanymi z otyoci choro-
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bami serca, zawaem, cukrzyc, czy nadcinieniem ttniczym [Penn i Zalesne
2009]. W zwizku z tym paradoksalnym zjawiskiem niektóre brane wrcz rozkwitaj. Dotyczy to przede wszystkim sieci restauracji typu fast-food, ale take
brany zajmujcej si odchudzaniem. Wiele rzdów i instytucji ogosio plany
dziaa, majcych na celu odwrócenie tego negatywnego trendu. Na etykietach
pojawiaj si obowizkowo informacje o iloci kalorii, w restauracjach znajduj
si informacje o zasadach prawidowego ywienia. Jednoczenie powstaj coraz
lepsze lekarstwa na otyo , a operacje majce na celu obnienie wagi bd by
moe w niektórych pastwach finansowanie ze rodków publicznych.
Trend godujcy dla ycia okrela z kolei grup ludzi zanikajcych, co nie
wynika z choroby, preferencji, czy protestu politycznego, lecz ze wiadomej pogoni za duszym yciem [Penn i Zalesne 2009]. Liczba zwolenników tej diety
nie jest wielka, ale stale ronie. Zamiast 2500 kalorii, jedz oni rednio 1800.
Nie stosuj konkretnej diety, po prostu niewiele jedz, a jeli ju to gównie
owoce, warzywa, orzechy i kieki, etc. Trend ten wydaje si atrakcyjny z dwóch
wzgldów. Po pierwsze, jest czym w rodzaju sekretnej spoecznoci, której
czonkowie wierz w sens swojego postpowania, s zadowoleni z siebie, majc
wiadomo , e inni jedzc, powoli si zabijaj.
Po drugie, ich celem nie jest bycie chudszym, ale dusze ycie, co stanowi
zmian paradygmatu i jest szczególnie znaczce dla ludzi, którzy na dzieci decyduj si w okolicach 40 roku ycia i w dodatku chc pozna swoje wnuki. Trend
ten moe by wany i zmieni nastawienie do konsumpcji ywnoci. W jego obliczu restauracje bd musiay podawa informacje o liczbie przyjmowanych
przez klientów kalorii, wzronie potrzeba jedzenia funkcjonalnego, wzbogacanego o dodatkowe witaminy i mikroelementy. Ludzie godzcy si w imi duszego ycia nie bd te chcieli oy na osoby z nadwag, które ich zdaniem zbyt
beztrosko podchodz do swojego ycia. Warto take przy okazji podkreli , e
historycznie biorc, róne kultury na przemian faworyzoway tgie, bd szczupe
sylwetki ludzi. Co za pozostaje niezmienne, to coraz bardziej intensywna ch
wyduania ycia. Jeli ograniczenie kalorii faktycznie si do tego przyczynia,
moe to oznacza drastyczne zmiany na rynku produkcji ywnoci.
Ostatnim z rzadko identyfikowanych trendów, na który warto zwróci
uwag, jest grupa kofeinowych maniaków [Penn i Zalesne 2009]. Oprócz
ogromnego i rosncego spoycia wody butelkowej, co stao si ogólnie panujc
mod, pojawiaj si produkty pochodne. Do wody dodaje si tzw. funkcjonalne
dodatki, czyli witaminy, mineray, aromaty, etc. Produkt z takimi dodatkami
sprzedaje si znacznie szybciej. Równoczenie wzrasta zainteresowanie kaw.
Dochody Starbucks czy Coffee Heaven w cigu kilku ostatnich lat systematycznie rosn. Ich najmodsi klienci maj po 10 lat. Ponadto, coraz popularniejsze s
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gazowane napoje bezalkoholowe i soki, które wyprzedzaj biae pieczywo jako
gówne ródo kalorii w diecie. Zwiksza si te sprzeda herbaty. Jednak najszybciej rozwijajcym si segmentem napojów s napoje energetyczne. Przykadowo, w USA w samym 2006 roku na póki trafio 200 takich napojów,
przyczyniajc si do wzrostu brany o 50%. Red Bull bije rekordy sprzeday
i trend ten si utrzymuje. Promowane s napoje o coraz wikszej zawartoci kofeiny. Pojawia si przekonanie, e dziki kofeinie sportowcy s sprawniejsi, kierowcy mog dojecha do celu, za ryzyko wystpienia Alzheimera, cukrzycy,
kamieni óciowych, Parkinsona, czy nowotworów jelita ulega obnieniu. Uwaa
si te, i kofeina wspiera dziaanie leków, poprawia pami i zdolno uczenia.
Utrwalonym, stosunkowo silnym w zamonej UE oraz coraz silniejszym
w Polsce trendem jest rosnce zainteresowanie zdrow ywnoci, produkowan
metodami ekologicznymi. Ogólnie, wzrasta zapotrzebowanie na ywno wysokiej jakoci. Jako rozumiana moe by przy tym dwojako [Giejbowicz 2011].
Po pierwsze jest to jako zdrowotna, która oznacza:
 kontrol i monitoring w acuchu uprawa – hodowla – przetwórstwo –
transport – detal;
 identyfikowalno pochodzenia ywnoci i jej skadników oraz monitorowanie ich ruchu w acuchu dostaw;
 certyfikowanie produktów ekologicznych.
Po drugie jest to jako smakowa. W wyniku powicania kwestii jakoci
coraz wikszej uwagi, wzrasta zainteresowanie produktami posiadajcymi certyfikaty jakoci, certyfikaty ywnoci tradycyjnej czy regionalnej, a take oryginalnymi, mao przetworzonymi produktami kupowanymi bezporednio od rolnika. Poszerza si take grono mioników produktów ekologicznych, przy produkcji których rezygnuje si z chemicznych rodków uprawy rolin. S to jednak produkty drosze, na które pozwoli sobie moe wci stosunkowo niewielki odsetek najzamoniejszych konsumentów.
Rozpatrujc stron popytowych uwarunkowa rozwoju klastrów rolno-ywnociowych, nie mona pomija kwestii zwizanych z produkcj i sposobem
zakupu ywnoci. Po pierwsze, bardziej wiadomym konsumentom, zainteresowanym nie tylko cen, lecz stawiajcym take na jako , coraz czciej zaley na
dobrostanie zwierzt, na dobrej kulturze rolnej i zachowaniu biorónorodnoci.
Po drugie, cho dua cz zakupów ywnoci dokonywana jest w superi hipermarketach, konsumenci coraz czciej odwiedzaj organizowane w centrach miast lub na zamknitych ulicach jarmarki, kupuj ywno przez Internet,
zamawiaj usugi staych dostaw owoców i warzyw lub kupuj bezporednio
w gospodarstwie lub sklepie rolnika. Coraz wyraniej preferowane produkty
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wiee i mao przetworzone, mae porcje oraz dania gotowe do konsumpcji. Znaczenia nabieraj odpowiednie opakowanie i waciwe przetworzenie produktu.
Godnym uwagi zjawiskiem majcym wpyw na popyt na produkty rolne
jest rosnce znaczenie energii odnawialnej i biopaliw. Trend ten zwizany jest
z decyzj UE z 2007 roku odnonie celu 20-20-20. Rada Europejska zapowiedziaa, e do 2020 roku zmniejszy o 20% emisj gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r., zwikszy o 20% udzia energii odnawialnej
w finalnym zuyciu energii, poprawi o 20% efektywno energetyczn (zmniejszenie zuycia energii pierwotnej), osignie w 2020 roku, wynoszcy 10%
udzia biopaliw w ogólnym zuyciu paliw transportowych. W kadym z pastw
czonkowskich przyjto róne cele, uwzgldniajce zrónicowane warunki.
W ramach polskiej polityki energetycznej do 2030 roku zaplanowano: popraw
efektywnoci energetycznej, wzrost bezpieczestwa energetycznego, rozwój
wykorzystania odnawialnych róde energii, w tym biopaliw, rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, ograniczenie oddziaywania energetyki na rodowisko [Jaboska-Urbaniak 2010].
2.1.3. Uwarunkowania strukturalne

Porter wyróni nastpujce strukturalne wyznaczniki natenia konkurencji: konkurencja midzy lokalnymi rywalami, groba nowych wej , naciski
zwizane z wyrobami substytucyjnymi, obecno i strategie lokalnych dostawców z konkurencyjnych gazi powizanych [Porter 2010].
Sektory rolno-ywnociowe z rónych krajów w obszarach wybranych
bran rywalizuj ze sob, wykorzystujc róne sposoby, m.in. konkurencj cenow, kampanie reklamowe, wprowadzenie nowych wyrobów, wikszy zakres
obsugi klientów, gwarancji itd. Siganie po te sposoby jest albo koniecznoci,
albo okazj do poprawienia wasnej pozycji. Dziaania przedstawicieli brany
z jednego kraju skutkuj kontrakcjami firm brany innych krajów. Zwykle decyduj si one na odwet lub na dziaania neutralizujce. Firmy w tych branach
s od siebie wzajemnie uzalenione. Prowadzona midzy nimi gra moe poprawi sytuacj brany w danym kraju, jednak czsto zdarza si, e caa brana
znajdzie si w gorszym pooeniu. Zwaszcza konkurowanie cen moe pogorszy rentowno caej brany (przykadem jest np. brana drobiarska).
Z kolei kampanie reklamowe przyczyniaj si czsto do zwikszenia popytu
i wikszego zrónicowania wyrobów, co moe przynie korzyci wszystkim
firmom. Przykadem moe by w tym zakresie brana przetworów mlecznych
(np. jogurtów, serków).
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W wikszoci bran sektora rolno-ywnociowego mamy do czynienia
z dominacj danych krajów lub w przypadku przetwórstwa – koncernów. Ci
przywódcy czsto narzucaj dyscyplin i odgrywaj funkcj koordynujc, np. to
oni odpowiedzialni s za ustalanie cen. Konkurencja w sektorze rolno-ywnociowym, ze wzgldu na wzgldnie stay popyt, przeksztaca si poza tym
w gr o zwikszenie udziaów w rynku. W konsekwencji, sytuacja nie jest zbyt
stabilna. Dodatkowo, wysokie koszty stae wywieraj nacisk na pene wykorzystanie zdolnoci produkcyjnych w zakadach przetwórczych, ale take w gospodarstwach. Take przechowywanie wytworzonego wyrobu jest trudne i kosztowne, firmy sektora w celu zapewnienia sprzeday obniaj ceny dla zapewnienia
sprzeday, co przekada si na zmniejszenie zysków w caym sektorze.
Konkurenci polskiego sektora rolno-ywnociowego róni si odnonie
strategii, pochodzenia czy charakteru. W kadej brany odmienne s cele
i strategie konkurencji. Konkurujce ze sob firmy sektora rolnoywnociowego maj w zwizku z tym trudnoci w odczytywaniu wzajemnych
zamiarów i regu gry. Strategiczne wybory odpowiednie dla jednego konkurenta
czsto okazuj si nieodpowiednie dla innego. Zwaszcza zagraniczni konkurenci wprowadzaj wiele urozmaice do prowadzonej walki konkurencyjnej. Mae
firmy czsto decyduj si na stop zysku poniej przecitnej, gdy waniejsze
jest dla nich utrzymanie niezalenoci wynikajce z wasnoci firmy. Takie
dziaanie maych firm ogranicza rentowno wikszych koncernów, dla których
taka stopa zysku jest nie do przyjcia. W wielu branach sektora rolnoywnociowego pojawiaj si te firmy, które stosuj ceny dumpingowe, traktujc okrelony rynek jako miejsce zbytu nadwyki produkcyjnej, podczas gdy dla
innych firm jest to rynek podstawowy. Konkurencj w sektorze rolnoywnociowym zaostrzaj take firmy, które w swych dziaaniach strategicznych zakadaj zdobycie okrelonych rynków, w celu dywersyfikacji dziaalnoci, osignicia prestiu, czy te wiarygodnoci technicznej.
Sektor rolno-ywnociowy zaliczany jest do sektorów o niskiej stopie zyskownoci. Zarówno brana przetwórcza, jak i rolnictwo nie mog liczy na
mare porównywalne z sektorem usug czy wysokich technologii. Jednak przedsibiorstwa, mimo niskiej stopy zysku, trwaj w swoich branach. Powodem s
nastpujce trudnoci w wyjciu z danego sektora (natury ekonomicznej, strategicznej, a nawet emocjonalnej), zwane barierami wyjcia [Porter 2010]:
 zasoby o wysokim stopniu specjalizacji, zwizane z okrelonym rodzajem
dziaalnoci lub okrelon lokalizacj, o niskiej wartoci przy ich likwidacji
i wysokich kosztach przeniesienia, np. zakady przetwórcze;
 stae koszty wyjcia, w tym ukady zbiorowe z pracownikami, koszty utrzymania produkcji oraz zapewnienia czci zamiennych;
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 wspózalenoci o charakterze strategicznym midzy dan jednostk a innymi jednostkami wane ze wzgldu na presti, wspólne urzdzenia, dostp
do rynków kapitaowych;
 identyfikowanie si z dan dziedzin dziaalnoci, lojalno wobec pracowników, obawa o wasn karier, duma;
 zakazy rzdowe i inne obostrzenia wynikajce z troski pastwa o utrzymanie
miejsc pracy lub ewentualne skutki ekonomiczne dla regionu.
Zatem, wysokie bariery wyjcia przyczyniaj si do walki przedsibiorstw
o utrzymanie si na rynku, czsto z wykorzystaniem skrajnych taktyk, np. poprzez obnianie jakoci produktu.
Groba nowych wej zaley od istniejcych barier wejcia oraz od reakcji dziaajcych na danym rynku konkurentów. Jest ona niewielka, gdy bariery
s due, a reakcja konkurentów ostra. Nowi gracze wchodzcy do sektora wnosz do niego nowe zdolnoci produkcyjne, znaczne zasoby. D oni do zdobycia udziau w rynku, wskutek czego obnieniu ulegaj ceny, koszty rosn,
zmniejsza si rentowno . Firmy dywersyfikujce swoj dziaalno czsto wykupuj firmy na innych rynkach, na których, wykorzystujc swoje zasoby,
zmieniaj sytuacj rynkow.
Ogólnie rzecz biorc, bariery wejcia w przypadku polskiego sektora rolno-ywnociowego s stosunkowo niskie. Oznacza to, e czerpanie korzyci
z nowych rozwiza nie jest wolne od obawy, e tym ladem pójd nowi konkurenci. Do gównych barier wejcia nale: ekonomia skali, zrónicowanie wyrobów, potrzeby kapitaowe, koszty zmiany dostawcy, dostp do kanaów dystrybucji, gorsza sytuacja kosztowa (niezalenie od skali) oraz polityka pastwa
[Porter 2010]. Ekonomia skali polega na obnieniu jednostkowego kosztu wyrobu wraz ze wzrostem wielkoci produkcji w jednostce czasu. Wystpowanie
efektu ekonomii skali przeciwdziaa wejciu, zmuszajc wchodzcego do dziaania na du skal, co wywouje ostr reakcj konkurencyjn istniejcych firm
lub zmusza do dziaania na ma skal.
Innym sposobem zwikszenia barier wejcia jest rónicowanie wyrobów.
Potrzebna jest do tego wyrobiona marka i stali klienci. Zrónicowanie moe dotyczy dziaalnoci reklamowej, poziomu obsugi klientów, odmiennoci wyrobów bd faktu bycia pierwszym. Nowo wchodzcy w takiej sytuacji zmuszeni
s do ponoszenia duych wydatków na przezwycienie lojalnoci klientów,
przy czym inwestycje takie cechuje wysoki poziom ryzyka. Bariery wejcia moe wzmocni take okrelona polityka pastwa. Dzieje si tak na obszarze UE,
która stosuje instrumenty wzmacniajce pozycj unijnego rolnictwa. Równie
polski rzd, oczywicie w ramach moliwoci okrelonych w prawie krajowym
i midzynarodowym przyjtym przez Polsk (gównie UE, WTO), moe ograni54

czy lub uniemoliwi wejcie do poszczególnych bran (np. wykorzystujc odpowiednie przepisy dotyczce bezpieczestwa, normy zanieczyszczania powietrza i wody itd.).
Warto doda , e bariery wejcia mog si zmienia , np. patenty wygasaj,
zmniejsza si zrónicowanie wyrobów w niektórych branach, czy wskutek automatyzacji wzrasta ekonomia skali. Na bariery wpywaj take strategiczne decyzje firm, np. szybkie wprowadzanie nowych wyrobów, intensywna reklama,
rozszerzanie dystrybucji, integracja pionowa. Niektóre firmy dysponuj ponadto
zasobami i umiejtnociami, dziki którym koszt przezwycienia barier wejcia
jest dla nich niszy. Mog to by przykadowo rozwinite kanay dystrybucji lub
moliwo dzielenia zwizanych z ni kosztów na wiksz ni wczeniej liczb
rodzajów produktów.
Naciski zwizane z wyrobami substytucyjnymi zwizane s z tym, e ich
pojawienie si na rynku ogranicza potencjalne zyski i determinuje puap cen. Im
s one atrakcyjniejsze ze wzgldu na cen i efektywno , tym bardziej ograniczone s zyski w danym sektorze. Przykadowo, producenci cukru z buraków
konkuruj z producentami cukru z trzciny, czy te z producentami syropu kukurydzianego o duej zawartoci fruktozy. Wyroby substytucyjne ograniczaj zyski firm liderów na danych rynku. Substytuty ograniczaj nie tylko moliwoci
podniesienia cen nawet w okresie koniunktury, ale take rentowno , szczególnie gdy okazuje si, e nowo otwierane zakady maj du zdolno zaspokajania popytu. Oceniajc uwarunkowania strukturalne rozwoju sektora rolno-ywnociowego, dla kadej z jego bran naley wskaza substytuty, które mog
spenia rol podobn jak produkty tej brany. Wyroby substytucyjne mog przy
tym nalee do stosunkowo odlegych dziedzin gospodarki.
Najwikszym zagroeniem s produkty, które skutecznie mog zastpowa wyroby danego sektora ze wzgldu na stosunek ceny do jakoci oraz wyroby wytwarzane przez sektory osigajce wysokie zyski. Przyczyniaj si one
w znacznym stopniu do zwikszenia efektywnoci, ale i spadku cen. Identyfikacja takich substytutów moe pociga za sob decyzj o strategicznej blokadzie
drogi substytutu na rynek lub o dostosowaniu strategii, traktujc okrelony produkt jako nieuniknion si kluczow.
Bardzo istotne uwarunkowanie strukturalne stanowi obecno i strategie
lokalnych dostawców z konkurencyjnych gazi powizanych, którymi s przedsibiorstwa wykonujce dziaania komplementarne w stosunku do dziaa
przedsibiorstw danej brany (np. nawozy, paliwa, rodki ochrony rolin, maszyny rolnicze, etc.). Sia przetargowa dostawców sprowadza si do tego, e
mog oni podnosi ceny lub obnia jako sprzedawanych towarów i usug.
Dochodzi wówczas do zmniejszenia rentownoci sektora, który nie jest w stanie
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pokry rosncych kosztów za pomoc wyszych cen. Mona stwierdzi , e sia
nabywców jest lustrzanym odbiciem siy dostawców.
Brane dostawców dla rolnictwa s zwykle zdominowane przez kilka
firm, a w rezultacie znacznie bardziej skoncentrowane ni sektor, któremu
sprzedaj swe produkty. Dostawcy mog wywiera znaczny wpyw na ceny, jako i warunki dostawy. Grupa dostawców nie musi wspózawodniczy z innymi wyrobami substytucyjnymi oferowanymi sektorowi, nie ma bowiem zbyt
wielu substytutów, jeli chodzi o nawozy, paliwa czy rodki ochrony rolin. Polski sektor rolno-ywnociowy nie jest w dodatku kluczowym klientem dla grupy
dostawców. Producenci nawozów, paliw, rodków ochrony rolin i maszyn rolniczych mog z powodzeniem sprzedawa swoje towary sektorom rolnoywnociowym w innych krajach, a w przypadku producentów paliw, take innym sektorom. Dostawcy s w takim przypadku bardziej skonni do wykorzystywania swej siy przetargowej.
2.2. Uwarunkowania instytucjonalne
2.2.1. Instytucje uczestniczce w rozwoju klastrów

Funkcjonowanie klastrów wie si z wystpowaniem szeregu korzyci,
których beneficjentami s przedsibiorstwa, brane, jak i gospodarka. Klastry s
uznawane za innowacyjny sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej [Chrobociska i Juchniewicz 2010]. Z kolei, Jankowska i Gorynia uznaj, i wymiarami,
w jakich naley rozpatrywa wpyw struktur klastrowych na konkurencyjno s
[Gorynia i Jankowska 2008]:
 pozycja konkurencyjna (tzw. konkurencyjno wynikowa, jako rezultat oceny przez rynek oferty danego przedsibiorstwa);
 potencja konkurencyjny (tzw. konkurencyjno zasobowa, czyli zasoby,
którymi przedsibiorstwo dysponuje);
 strategia konkurencyjna (tzw. konkurencyjno czynnociowa, czyli zbiór
instrumentów sucych wypracowaniu przewagi konkurencyjnej).
Korzyci z wystpowania w przestrzeni skupisk przedsibiorstw w formie
klastrów mona analizowa w wymiarze mikroekonomicznym, mezoekonomicznym oraz makroekonomicznym [Kad i Kowalski 2010]. W wymiarze mikroekonomicznym, a zatem w odniesieniu do przedsibiorstw, funkcjonowanie
w ramach klastra umoliwia midzy innymi lepszy dostp do informacji oraz
rozwój zasobów ludzkich, jak równie zwiksza stopie elastycznoci dziaania.
Ponadto, procesy kooperacyjne wi si z rozwojem kapitau spoecznego, który uznawany jest za jedn z determinant wyksztacania si i podtrzymywania
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procesów kooperacyjnych. W wymiarze mezoekonomicznym, a wic z punktu
widzenia sektora, dziki strukturom klastrowym nastpuje zwikszenie natenia aktywnoci gospodarczej, transferu wiedzy i nakadów inwestycyjnych oraz
wyksztacenia si gstej sieci powiza pomidzy przedsibiorstwami danej
brany i podmiotami reprezentujcymi sektory pokrewne i wspomagajce. Suma
korzyci skadajcych si na wymiar mikroekonomiczny oraz mezoekonomiczny znajduje wreszcie swoje odzwierciedlenie w dodatnich efektach, bdcych
udziaem caej gospodarki.
Jedn z cech charakterystycznych klastrów jest nasilenie w ich obrbie
powiza pomidzy grupami podmiotów o rónym charakterze, a mianowicie
przedsibiorstwami, przedstawicielami wadz, jednostkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Do grupy instytucji wspierajcych rozwój klastrów w Polsce zaliczy mona:
 ministerstwa (szczególn rol w tym wzgldzie odgrywa Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego);
 organy samorzdowe;
 agencje krajowe i regionalne (w tym np. PARP oraz agencje rozwoju regionalnego);
 parki technologiczne;
 specjalne strefy ekonomiczne;
 inkubatory przedsibiorczoci;
 uniwersytety i powizane z nimi centra transferu technologii, instytuty badawcze oraz inne podmioty sfery B+R;
 inicjatywy klastrowe;
 zwizki i stowarzyszenia branowe;
 inne, których dziaalno bezporednio lub porednio wpywa na funkcjonowanie klastrów.
Podmioty biorce udzia w procesie klasteringu mona uszeregowa wedug zasigu ich oddziaywania. W ten sposób lista podmiotów majcych wpyw
na klastry zostaje podzielona pomidzy szczeble: centralny, regionalny oraz lokalny (tabela 2.1).
Tabela 2.1. Uczestnicy procesu kreowania klastrów
Szczebel centralny
Szczebel regionalny
Szczebel lokalny
- firmy
- regionalne organy
- polityka regionalna
- organy wadz lokalnych
publiczne
- polityka przemysowa
- uniwersytety
- organizacje o zasigu
- polityka naukowa
regionalnym
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Sölvell 2009.
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Problematyczn kwesti moe si okaza synchronizacja dziaa poszczególnych podmiotów, podejmowanych na rzecz rozwoju struktur klastrowych, która zapobiegaaby ich powielaniu oraz rozmywaniu si odpowiedzialnoci za jej ksztatowanie, prowadzc tym samym do wyksztacenia si spójnej
i przejrzystej polityki opartej na klastrach (ang. cluster-based policy). Uwarunkowania instytucjonalne wywieraj istotny wpyw na ksztatowanie si procesów rynkowych, których przebieg determinuje wyksztacenie przewag konkurencyjnych, nie tylko w przypadku poszczególnych przedsibiorstw, ale równie
w odniesieniu do gospodarki danego regionu lub kraju. Pomiar konkurencyjnoci na poziomie narodowym jest procesem wieloaspektowym. W jednym z najpopularniejszych na wiecie rankingów konkurencyjnoci narodowej, publikowanych w formie roczników przez wiatowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum), wielowtkowo ta przejawia si w stworzonym zestawie czynników determinujcych konkurencyjno , na który skada si dwanacie filarów
konkurencyjnoci [World Economic Forum 2011]:
 wymagania podstawowe:
9 instytucje,
9 infrastruktura,
9 równowaga makroekonomiczna,
9 zdrowie i edukacja na poziomie podstawowym,
 czynniki poprawiajce efektywno :
9 wyksztacenie wysze wraz z doskonaleniem zawodowym,
9 efektywno rynku dóbr,
9 efektywno rynku pracy,
9 poziom rozwoju rynku finansowego,
9 gotowo techniczna,
9 rozmiar rynku,
 czynniki innowacyjnoci i rozwoju:
9 jako rodowiska biznesowego,
9 innowacyjno .
Wedug raportu WEF 2011/2012, czoówk najbardziej konkurencyjnych
gospodarek na wiecie stanowi Szwajcaria, Singapur oraz Szwecja. W gronie
142 sklasyfikowanych pastw Polska zajmuje 41 pozycj. Gospodarki krajów
nalecych do Unii Europejskiej zajmuj miejsca w bardzo szerokim przedziale
od trzeciego do dziewi dziesitego. W porównaniu z rokiem poprzednim pozycja Polski ulega pogorszeniu o dwa miejsca. Z kolei w roku 2009/2010 Polska
znalaza si na pozycji 46. Zdaniem autorów raportu pozycja Polski jest do
stabilna i wyrównana we wszystkich dwunastu filarach konkurencyjnoci.
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W tabeli 2.2 przedstawiono zestawienie wyników aktualnej (2011/2012) oceny
wybranych filarów konkurencyjnoci pastw UE-27.
Tabela 2.2. Ranking wybranych filarów konkurencyjnoci pa stw UE-27
Filar 5:
Miejsce
Filar 1:
Filar 12:
Kraj
Szkolnictwo
w rankingu
Instytucje
Innowacje
wysze
Szwecja
3
2
2
2
Finlandia
4
4
1
3
Niemcy
6
19
7
7
Holandia
7
10
8
12
Dania
8
5
6
10
Wielka Brytania
10
15
16
13
Belgia
15
27
5
15
Francja
18
28
20
17
Austria
19
20
18
22
Luksemburg
23
8
40
21
Irlandia
29
23
22
23
Estonia
33
29
23
30
Hiszpania
36
49
32
39
Czechy
38
84
30
33
Polska
41
52
31
58
Wochy
43
88
41
43
Litwa
44
62
26
48
Portugalia
45
51
35
32
Cypr
47
36
39
45
Wgry
48
73
45
34
Malta
51
38
37
51
Sowenia
57
55
21
40
otwa
64
66
34
59
Sowacja
69
101
53
96
Bugaria
74
110
70
93
Rumunia
77
99
55
95
Grecja
90
96
46
88
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych World Economic Forum 2011.

Do cech wyróniajcych Polsk zalicza si wielko rynku (20. pozycja),
wiarygodno (16. pozycja) oraz wysokie standardy w sektorze edukacji. Z drugiej strony, jednym ze wskaników negatywnie wpywajcych na pozycj kocow w rankingu s obcienia wynikajce z regulacji narzucanych przez wadze. W chwili obecnej Polska zaliczana jest do grona krajów pretendujcych do
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miana gospodarek innowacyjnych. Uzyskanie tego statusu wymaga wzmoonego wysiku w odniesieniu do filarów, jakimi s innowacyjno oraz jako rodowiska biznesowego. W tym zakresie rekomendacje WEF dotycz umacniania
klastrów wystpujcych w kraju, zwikszania nakadów na sfer B+R oraz nawizywania wspópracy pomidzy uczelniami wyszymi i sektorem prywatnym
[World Economic Forum 2011].
Klastry s przykadem systemów, w których za spraw wzmoonych relacji zachodzcych pomidzy uczestniczcymi w nich podmiotami, dostp do zasobów wiedzy jest uatwiony. Jest to rezultatem przebiegu dwóch procesów. Po
pierwsze, wynika on ze zwizków zachodzcych pomidzy przedsibiorstwami
oraz przepywu pomidzy nimi wykwalifikowanej siy roboczej. Po drugie, za
spraw rozwinitej sieci wspópracy pomidzy sektorem prywatnym a sfer badawczo-rozwojow, nastpuje komercjalizacja wyników bada naukowych,
w której du rol odgrywaj centra innowacyjnoci, do których zalicza si
funkcjonujce przy uczelniach wyszych centra transferu technologii, inkubatory technologii, akademickie inkubatory biznesu oraz parki technologiczne
[Daszkiewicz 2008]. Ponadto, w sytuacji gdy uczelnie oferuj moliwo studiowania na kierunkach odpowiadajcych profilowi dziaalnoci klastra, dochodzi do przepywu wiedzy oraz dowiadczenia. Sfera B+R odgrywa zatem kluczow rol w ksztatowaniu innowacyjnoci i konkurencyjnoci.
W przypadku sektora rolno-ywnociowego w Polsce czynnikami sukcesu
dla funkcjonujcych, jak i potencjalnych klastrów s bez wtpienia instytucje naukowe oraz badawczo-rozwojowe, bdce elementami otoczenia innowacyjnego
biznesu. Znaczenie tego otoczenia wzrasta w obliczu rozwoju gospodarki opartej
na wiedzy [Kowalski 2010]. Powodzenie wysików ukierunkowanych na rozwój
klastrów rolno-ywnociowych jest uzalenione od jakoci usug wiadczonych
przez te instytucje. Z jednej strony, kwestia transferu wiedzy i wzmacniania innowacyjnoci przedsibiorstw i gospodarki jest zwizana z ofert wyszych
uczelni rolniczych w Polsce. W ich strukturach ksztatowana jest przysza kadra,
która zasila zasoby kapitau ludzkiego. Ponadto, wyniki prowadzonych w nich
bada naukowych powinny znajdowa zastosowanie w gospodarce. Z drugiej
strony, na innowacyjno sektora wpyw maj równie jednostki badawczorozwojowe, laboratoria oraz pastwowe instytuty badawcze, które podlegaj odpowiednim resortom, w tym m.in. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zdaniem Kowalskiego [2010] wspópraca pomidzy sfer B+R a sektorem przedsibiorstw, zachodzca w obrbie klastrów, zwiksza szans na wdroenie wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsibiorstwach, poprzez
stwarzanie lepszych moliwoci ukierunkowania pracy naukowców na potrzeby
przedsibiorstw.
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2.2.2. Polityka oparta na klastrach

Polityka oparta na klastrach (ang. cluster-based policy) jest wynikiem
wzrostu zainteresowania tematyk klasteringu zarówno w krgach naukowych,
jak i deniem do implementacji tych rozwiza w praktyce gospodarczej. Moe
zosta uznana za nowy rodzaj polityki rozwoju regionalnego, w której punktem
wyjcia jest wystpowanie aglomeracji procesów gospodarczych w odniesieniu
do okrelonej brany oraz bran jej pokrewnych. Funkcjonowanie klastrów
oparte jest na wypracowaniu relacji typu konkurencyjnego oraz kooperacyjnego,
a dziaania kooperacyjne odnosz si m.in. do zwizków pomidzy sfer przedsibiorstw a sfer badawczo-naukow. Duy nacisk w ramach CBP kadziony
jest na wystpowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zgodnie z definicj IBnGR polityka oparta na klastrach (ang. cluster based policy) to „zespó dziaa i instrumentów wykorzystywanych przez wadze
rónych szczebli dla podnoszenia poziomu konkurencyjnoci gospodarki poprzez stymulowanie rozwoju istniejcych bd tworzenie nowych systemów
klastrowych przede wszystkim na szczeblu regionalnym” [Brodzicki i in. 2004].
W stanowisku Unii Europejskiej w sprawie wsparcia rozwoju klastrów
okrela si je jako struktury stymulujce rozwój przedsibiorstw. Wytyczne adresowane do organów wadz majcych wpyw na proces klasteringu dotycz
przyspieszania procesów inicjujcych bd wspierajcych wyksztacanie si klastrów oraz asysty dla wyksztacajcych si zwizków pomidzy podmiotami
tworzcymi klaster [Staszewska 2009].
Polityce wspierajcej rozwój klastrów zawsze towarzyszy polityka wspierania konkurencyjnoci i innowacyjnoci. Zdaniem Skawiskiej i Zalewskiego
polityka konkurencji, z jak mamy dzi do czynienia, ma charakter wielowtkowy. Autorzy Ci podkrelaj, i wadze przyjmuj aktywn rol w procesie
przemian strukturalnych, koncentrujc swoje dziaania midzy innymi na
wsparciu mikrokonkurencyjnoci. Ponadto, mog one wpywa na proces napywu bezporednich inwestycji zagranicznych [Skawiska i Zalewski 2009].
Z punktu widzenia organów wadz centralnych oraz regionalnych, wpyw
na funkcjonowanie klastrów moe by wywierany w sposób bezporedni lub
poredni, na wielu paszczyznach kreowanej przez nie polityki. W tabeli 2.3
przedstawiono zestawienie obszarów prowadzonej polityki, oddziaujcych na
procesy zachodzce w odniesieniu do klastrów.
Pocztki wsparcia wysików nakierowanych na rozwój klastrów w UE
przypadaj na pocztek lat dziewi dziesitych XX wieku. Z bada przeprowadzonych w ramach projektu Europe Innova, dotyczcego mapowania klastrów,
wynika, i w wikszoci pastw europejskich okresem, w którym zapocztko-
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wano polityk opart o klastry byy lata 1990-1994 oraz 2000-2004 [Europe Innova 2008]. W Polsce dziaania suce wsparciu dziaa klastrowych rozpoczto w perspektywie finansowej 2000-2006, a dokadniej w latach 2004-2006.
Tabela 2.3. Implikacje dziaa w zakresie polityki zorientowanej
na funkcjonowanie klastrów
Obszar polityki
Konsekwencje
Klastry, których dziaanie zwizane jest z wynikami bada
Nauka i innowacje naukowych, s uzalenione od inwestycji w nauk i rozwój
technologiczny.
Rywalizacja jest warunkiem koniecznym wystpowania
Konkurencja
dynamicznych klastrów.
Powizania z rynkami wiatowymi maj kluczowe
Handel
znaczenie dla rozwoju klastrów.
Za spraw postpujcej integracji klastry uzyskuj dostp
do zasobów, których przepyw odbywa si za spraw
Integracja
zniesienia barier (dla niektórych klastrów jest to sytuacja
korzystna, inne na tym trac).
Klastry czerpi korzyci z programów rozwoju
Polityka regionalna
regionalnego.
Podnoszenie atrakcyjnoci klastrów odbywa si przy
Polityka spoeczna
zapewnieniu dostpu do usug publicznych wyszej jakoci.
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Sölvell 2009.

Do projektów majcych istotny wpyw w tym zakresie naleay [Staszewska 2009]:
 dziaanie 2.6 ZPORR (Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy),
 dziaanie 2.3 SPO RZL (Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki),
 dziaanie 1.3 (Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm) oraz
dziaanie 1.4 SPO WKP (Wzmacnianie wspópracy midzy sfer badawczo-rozwojow a gospodark).
W kolejnym okresie programowania pooono wikszy nacisk na elementy determinujce funkcjonowanie klastrów. O znaczeniu procesów klasteringu
w Polsce moe wiadczy fakt, i w dokumencie strategicznym „Kierunki
zwikszania innowacyjnoci gospodarki na lata 2007-2013” wyeksponowano
istotno wsparcia dostarczanego dziaaniom o charakterze sieciowym, podejmowanym przez przedsibiorstwa, których celem jest realizacja przedsiwzi
o charakterze innowacyjnym [Kad i Kowalski 2010].
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Moliwo uzyskania finansowania ze strony funduszy strukturalnych
sprawia, e zainteresowanie sieciowaniem w formie inicjatyw klastrowych
w Polsce wzrasta. W perspektywie 2007-2013 wsparcie finansowe jest midzy
innymi dostarczane w PO Innowacyjna Gospodarka10. W Priorytecie 5. (Dyfuzja
innowacji) wyodrbniono dziaanie 5.1 (Wspieranie powiza kooperacyjnych
o znaczeniu ponadregionalnym), którego instytucj wdraajc jest PARP. Dziaanie odnosi si do wspólnych przedsiwzi grup przedsibiorców o charakterze doradczym, szkoleniowym oraz inwestycyjnym w zakresie: tworzenia i zarzdzania struktur organizacyjn powizania kooperacyjnego (inicjatyw klastrow), przygotowania planów rozwoju powiza na zasadzie wspópracy,
wspólnych inwestycji grup przedsibiorców oraz inwestycji kooperujcych
przedsibiorców, które s potrzebne do funkcjonowania i rozwoju powizania
dziaa marketingowych powiza kooperacyjnych [poig.parp.gov.pl]. Finansowanie w ramach PO IG uzyska mog jedynie klastry i inicjatywy klastrowe
o charakterze ponadregionalnym. W praktyce oznacza to, i udzia przychodów
ze sprzeday realizowanej poza obszarem funkcjonowania danego klastra czy
te inicjatywy klastrowej w przychodach ze sprzeday ogóem musi wynie co
najmniej 30% (tzw. kryterium stopnia otwartoci na zewntrz). Innymi warunkami uzyskania finansowania w ramach dziaania 5.1 jest uczestnictwo w inicjatywie klastrowej co najmniej dziesiciu przedsibiorstw (z których co najmniej
poowa to mikro- i mae przedsibiorstwa) oraz co najmniej jednej organizacji
badawczej i instytucji otoczenia biznesu. Innym kryterium jest zagwarantowanie
równego dostpu do efektów projektu wszystkim czonkom powizania kooperacyjnego. Ponadto, przedmiotem dziaalnoci podmiotu jest realizacja przedsiwzi na rzecz czonków powizania kooperacyjnego i na rzecz wspópracy
midzy uczestnikami a sfer naukow i jednostkami otoczenia przedsibiorstw
[Ministerstwo Gospodarki 2011].
W ramach dziaania 5.1 finansowanie moe dotyczy nastpujcych projektów [Ministerstwo Gospodarki 2011]:
 zakup rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych zwizanych
z now inwestycj;
 doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powizania
(tj. klastra);
 udzia w krajowych i midzynarodowych spotkaniach w celu wymiany dowiadcze;
 zakup ogólnodostpnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do
przeprowadzania testów);
10

W celu uzyskania penych informacji dotyczcych moliwoci finansowania dziaa klastrowych zaleca si skorzystanie z portalu Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl.
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 infrastruktura sieci szerokopasmowych;
 dziaania promocyjne w celu pozyskania nowych przedsibiorstw do udziau
w ugrupowaniu;
 zarzdzanie ogólnodostpnym zapleczem technicznym klastra;
 organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem
wspierania procesu dzielenia si wiedz oraz tworzenia sieci powiza midzy czonkami powizania;
 ekspansja rynkowa powizania.
Opcj finansowania dla klastrów i inicjatyw klastrowych niespeniajcych
warunku ponadregionalnoci s regionalne programy operacyjne (RPO), tworzone w poszczególnych województwach w oparciu o specyfik gospodarki danego obszaru. Innym ródem pozyskiwania funduszy jest Program Operacyjny
Kapita Ludzki (PO KL), w którym przewidziano finansowanie szkole oraz
usug doradczych dla przedsibiorców w ramach dziaania 2.1 (Rozwój kadr
nowoczesnej gospodarki).
Majc na uwadze polityk oparta na klastrach, prowadzc do skutecznego wzrostu konkurencyjnoci i innowacyjnoci, formuuje si strategie klastrowe, obejmujce [Wojnicka i in. 2005]:
 mapowanie struktur klastrowych;
 wspieranie klastrów;
 uwzgldnienie klastrów w tworzonych i realizowanych politykach regionalnych;
 wspieranie rozwoju lokalnego i sektora M P poprzez wykorzystanie klastrów;
 wykorzystanie klastrów w celu pozyskiwania BIZ.
Polityka oparta na klastrach nie zostaa jeszcze w Polsce wyodrbniona
sporód szeregu innych rodzajów polityk. Instrumenty, których celem jest
wspieranie klastrów, skadaj si w przewaajcej mierze na nurt polityki wspierania innowacyjnoci i konkurencyjnoci. Biorc pod uwag krótki horyzont
czasowy obecnoci klastrów w polskiej debacie gospodarczej, naley spodziewa si kolejnych rozwiza, dziki którym polityka oparta na klastrach zyska
na znaczeniu.
2.2.3. Inicjatywy klastrowe w sektorze rolno-ywnociowym

Polska naley do grupy pastw, w których do dziaa zorientowanych na
wzrost konkurencyjnoci gospodarki mona zaliczy zawizywanie inicjatyw
klastrowych. Ich gównym zadaniem jest wspieranie konkurencyjnoci podmiotów je tworzcych oraz uzyskanie korzyci z tego tytuu dla gospodarki danego
64

regionu. Polskie inicjatywy klastrowe czerpi z licznych przykadów europejskich udanego przeoenia teorii klastrów na praktyk. W ramach polityki regionalnej oraz gospodarczej w szeregu pastw europejskich skutecznie wdroono teori klastrów, a dowiadczenie nabyte w ramach przeprowadzonych dziaa
moe ukierunkowa polskie podmioty w ich staraniach o zawieranie porozumie w formie inicjatyw klastrowych.
Identyfikacja struktur o charakterze inicjatyw klastrowych jest w przypadku Polski procesem zoonym i czasochonnym. Z racji braku jednolitych
uregulowa prawnych oraz stosunkowo niedugiej historii instytucji tego typu,
w warunkach polskich nie funkcjonuje aden system ich ewidencji, a identyfikacja sprowadza si najczciej do przeprowadzenia kwerendy internetowej.
Wyniki uzyskane z wykorzystaniem tej metody nie gwarantuj jednak uzyskania
wyczerpujcego zestawu wyników. Cicho i Figiel, stosujc kwerend internetow, dokonali wyodrbnienia 54 inicjatyw klastrowych funkcjonujcych w Polsce [Cicho i Figiel 2009]. Ponadto, autorzy wskazali na pewn zaleno zachodzc pomidzy stopniem rozwoju gospodarczego województwa a liczb
aktywnie dziaajcych inicjatyw klastrowych. W województwach charakteryzujcych si niskim poziomem PKB per capita mona byo zaobserwowa stosunkowo wicej inicjatyw klastrowych anieli w najbardziej rozwinitych województwach. Inni autorzy, w badaniu przeprowadzonym rok póniej, sporzdzili list
106 dziaa i projektów, które w pewnym stopniu odnosiy si do ogólnie przyjtej w literaturze definicji pojcia inicjatywy klastrowej [Kad i Kowalski 2010].
Powstawanie inicjatyw klastrowych w Polsce odbywa si bardzo czsto za
spraw podmiotów funkcjonujcych w gospodarce w roli instytucji wspomagajcych oraz organów wadz samorzdowych. Podejcie odgórne (top-down),
w którym instytucje te odgrywaj rol gównych aktorów kierujcych procesem
zawizywania i funkcjonowania inicjatywy klastrowej, jest rozwizaniem o charakterze systemowym. W ramach inicjatyw powstajcych wedug podejcia topdown przedsibiorstwa nie inicjuj wspópracy, lecz staj si adresatami idei
klasteringu. Co wicej, nie we wszystkich przypadkach przyjmuj one wraz
z upywem czasu bardziej aktywn rol w ramach inicjatywy, któr tworz.
W Polsce istotn motywacj do zawizywania porozumie w formie inicjatyw
klastrowych jest moliwo pozyskania finansowania ze rodków unijnych,
przeznaczonych na dziaalno o charakterze kooperacyjnym.
Profil branowy polskich inicjatyw klastrowych jest zrónicowany. Inicjatywy skupione s zarówno wokó dziaalnoci wytwórczej, jak i usugowej.
W ostatnim czasie dostrzegalny jest wyrany trend w zawizywaniu inicjatyw
klastrowych przez podmioty reprezentujce dziaalno o charakterze innowacyjnym, bd przedstawicieli sektora nauk biologicznych (ang. life-science).
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Trend ten nie odnosi si jedynie do Polski, ale jest równie obecny na arenie europejskiej. Zainteresowanie dziaaniami odpowiadajcymi charakterowi inicjatyw klastrowych, zarówno w sferze badawczej, jak i praktycznej, mona
w przypadku Polski uzna , z maymi wyjtkami, za domen dziaalnoci o charakterze przemysowym.
Przykadem inicjatywy klastrowej, skupiajcej firmy oraz organizacje
funkcjonujce w ramach sektora rolno-ywnociowego w Polsce, jest Dolina
Ekologicznej ywnoci (DE). Inicjatywa, zlokalizowana na obszarze województw Polski wschodniej (woj. lubelskie oraz podkarpackie), jest platform
wspópracy i wymiany dowiadcze z zakresu ekologicznej produkcji rolnej.
Profil inicjatywy klastrowej i jej lokalizacja wi si z wystpowaniem na analizowanym obszarze najwikszych skupisk ekologicznych gospodarstw rolnych.
Szacuje si, i w województwach lubelskim oraz podkarpackim znajduje si
23,25% polskich producentów ekologicznych [www.dolinaeko.pl].
Pocztki procesu wyksztacania si Doliny Ekologicznej ywnoci sigaj
roku 2004. W latach 2005-2006 zrealizowano projekt pt. „Strategia Doliny Ekologicznej ywnoci”, skutkujcy stworzeniem koncepcji organizacyjnej powstajcej inicjatywy oraz jej koncepcji programowej. Obecnie rezultatem dziaa
podejmowanych w ramach inicjatywy ma by wspieranie i umacnianie wspópracy zachodzcej pomidzy producentami, instytucjami naukowo-badawczymi,
wadzami samorzdu oraz organizacjami wsparcia biznesu [www.dolinaeko.pl].
W ramach DE skupione maj by nie tylko podmioty, pomidzy którymi zachodz stosunki na zasadzie kooperacji, lecz równie podmioty konkurujce ze
sob, a zatem uczestnictwo w inicjatywie odbywa si równoczenie z wystpowaniem relacji typowo rywalizacyjnych.
Aktualnie inicjatywa klastrowa prowadzi dziaania w ramach programu
„Rozwój klastra Dolina Ekologicznej ywnoci”, w którym pozyskuje fundusze
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wspófinansowanie odbywa
si w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Gównym celem projektu jest stworzenie platformy o zasigu ponadregionalnym
(dopuszcza si czonkostwo podmiotów z pozostaych województw ciany
wschodniej), umoliwiajcej wspóprac suc rozwojowi oraz promocji ekologicznych produktów ywnociowych. Realizacja projektu ukierunkowana jest
w szczególnoci na wsparcie rozwoju inicjatywy klastrowej, któremu suy ma
pogbianie wspópracy pomidzy tworzcymi j podmiotami, reprezentujcymi
róny profil dziaalnoci. Ponadto, podjte maj zosta starania skutkujce
wzmocnieniem konkurencyjnoci oraz innowacyjnoci podmiotów tworzcych
klaster, rozwojem brany produkcji ekologicznej ywnoci, któremu ma towa-
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rzyszy wzrost skali produkcji oraz wzrost popytu uzyskany dziki zastosowaniu narzdzi promocyjnych [www.dolinaeko.pl].
Czonkami klastra s midzy innymi Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa – PIB w Puawach (koordynator i beneficjent projektu), stowarzyszenie EkoLubelszczyzna oraz zwizek stowarzysze Podkarpacka Izba Rolnictwa
Ekologicznego. Poza wymienionymi instytucjami do inicjatywy naley kilkanacie przedsibiorstw i gospodarstw ekologicznych. Pomimo zachowania rónorodnoci podmiotowej, skutkujcej rozmaitoci powiza pomidzy czonkami
inicjatywy, a zwaywszy na liczebno podmiotów o profilu ekologicznym
w sektorze rolno-spoywczym, liczba czonków DE wydaje si stanowi jedynie niewielki uamek potencjau, który mógby zosta osignity poprzez wiksz partycypacj podmiotów.
Powodzenie klastra oraz towarzyszcej mu inicjatywy klastrowej na Lubelszczynie i Podkarpaciu uzalenione bdzie od spenienia szeregu warunków.
Jedn z determinant rozwoju klastrów jest wystpowanie popytu wewntrznego
na oferowany produkt bd usug. Budowanie wiadomoci konsumentów
w zakresie spoywania ywnoci ekologicznej, skutkujce wzrostem popytu na
ni jest kluczow kwesti rozwoju analizowanego rynku. W przypadku rozwaanych województw mamy do czynienia z wysokim potencjaem gospodarstw
ekologicznych oraz producentów ywnoci ekologicznej, którzy swoj dziaalno opieraj na dowiadczeniu i tradycji [Skowron 2007].
Innym przykadem inicjatywy klastrowej o profilu rolno-ywnociowym
w Polsce jest Stowarzyszenie ywno z Pomorza powstae w 2008 roku. O sile
pomorskiego klastra spoywczego, który dziaania stowarzyszenia miayby
wspiera , ma wiadczy fakt, i przeszo 11% produkcji sprzedanej przemysu
w regionie przypada na bran spoywcz. Przyjmuje si, i ponad sze tysicy
przedsibiorstw (z czego ponad 75% to podmioty zatrudniajce do 49 pracowników, a 85% to podmioty zatrudniajce do 9 pracowników) zajmuje si produkcj spoywcz w województwie [www.smaki.pomorskie.eu].
Strategia stowarzyszenia przewiduje wspóprac pomidzy przedsibiorstwami brany spoywczej a sfer otoczenia biznesu, sfer naukowo-badawcz
oraz organami wadzy samorzdowej, denie do poprawy konkurencyjnoci
przedsibiorstw, przekadajcej si na popraw sytuacji spoeczno-gospodarczej
regionu, promowanie wspópracy oraz wspieranie promocji produktów spoywczych z terenu województwa pomorskiego [www.smaki.pomorskie.eu].
Pomorska inicjatywa wspierajca rozwój klastra spoywczego skupia szereg podmiotów, do których zaliczy mona przedsibiorstwa (reprezentujce
róne profile dziaalnoci (piekarnictwo i cukiernictwo, przetwórstwo misa
i produkcja wdlin, przetwórstwo rybne i ryboówstwo, produkcj piwa i napo-

67

jów alkoholowych, produkcj napojów i wód mineralnych, mleczarstwo, gospodarstwa rolne, przetwórstwo owocowo-warzywne, handel i dystrybucj oraz gastronomi), instytucje wspomagajce, wadze samorzdowe oraz orodki naukowe [www.smaki.pomorskie.eu].
W wymiarze europejskim zawizywanie inicjatyw klastrowych odbywa
si w oparciu o róne formy prawne ich funkcjonowania. Róna jest te liczba
powstajcych organizacji. Zrónicowanie to wynika z uwarunkowa regionalnych, takich jak tradycja, czy te znaczenia w polityce gospodarczej gazi odnoszcej si do wspierania klastrów, jako struktur determinujcych konkurencyjno . Przestrzenne rozmieszczenie inicjatyw klastrowych w skali europejskiej jest zrónicowane i odzwierciedla przestrzenn dywersyfikacj skupisk
podmiotów gospodarczych.
Dug tradycj zawizywania inicjatyw klastrowych posiadaj Wochy.
Naley jednak podkreli , i klastry we Woszech wyksztaciy si w sposób
samoistny, a szczególne natenie procesów wzrostu specjalizacji produkcyjnej
przypado na drug poow XX wieku. Akty prawne regulujce funkcjonowanie
tamtejszych dystryktów przemysowych zostay uchwalone na pocztku lat
dziewi dziesitych. Polityka wspierania distretti industriali realizowana jest we
Woszech przede wszystkim na szczeblu regionalnym (uczestnicz w niej wadze regionalne, wadze prowincji oraz wadze komunalne) [Mikoajczyk i in.
2009]. Wedug zestawienia publikowanego przez European Cluster Observatory
inicjatywy klastrowe w sektorze rolno-ywnociowym s popularn platform
wspópracy pomidzy przedsibiorstwami we Woszech, gdzie funkcjonuje ich
co najmniej kilkadziesit.
Idea klasteringu jest w Polsce stosunkowo moda. Starania o jej upowszechnienie wród przedstawicieli rónych rodowisk i bran nasiliy si po
przystpieniu do Unii Europejskiej. Z wielu wzgldów bardzo czsto podejmowane dziaania nie s do koca zgodne z zaoeniami teorii klastrów. O popularnoci klasteringu w Polsce moe wiadczy zawizywanie szeregu inicjatyw
klastrowych (najczciej w formie stowarzysze), powstajcych pod szyldem
„klaster”. Problemem jest wic rozrónienie klastrów jako struktur rynkowych
od inicjatyw klastrowych, czyli przejawów instytucjonalizacji klastrów. Niektórzy autorzy uznaj, i najwiksz przeszkod w funkcjonowaniu klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce jest wci niedostateczna wspópraca zachodzca
pomidzy przedsibiorstwami a jednostkami naukowo-badawczymi i innymi
podmiotami je wspierajcymi [Kad i Kowalski 2010]. Co wicej, ta niechtna
wspópracy postawa zdaje si odnosi do ogóu dziaa kooperacyjnych, mogcych zachodzi we wszelkiego typu relacjach rynkowych.
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3. Identyfikacja i przestrzenne rozmieszczenie klastrów
rolno-ywnociowych
3.1. Metody identyfikacji i badania klastrów
Wykorzystanie koncepcji klastrów w polityce gospodarczej, wymaga poznania tej koncepcji i jej praktycznej operacjonalizacji. W tym celu definiuje si
charakterystyki klastra i buduje róne typologie. Identyfikacja klastrów funkcjonujcych i tworzcych si, a take warunków najlepszych dla ich funkcjonowania i rozwoju, naley przy tym do najtrudniejszych problemów badawczych.
W zakresie identyfikacji i oceny klastrów nie ma ujednoliconej metodyki. Wiele
rodowisk badawczych tworzy wasn metodyk, któr wykorzystuje na wasne
potrzeby [Staszewska 2009].
Porter zaleca w tym wzgldzie wyselekcjonowanie w gospodarce danego
kraju bran i sektorów konkurencyjnych w skali midzynarodowej. Proponuje
dwa mierniki: udzia danej brany w rynku wiatowym i warto dokonywanych
przez ni zagranicznych inwestycji bezporednich [Porter 1998c]. Stosowanie
mierników zaproponowanych przez Portera i innych napotyka jednak na znaczne utrudnienia. Po pierwsze, brakuje danych w odpowiednich przekrojach. Po
drugie, bazowanie na zestawieniach statystycznych prowadzi moe do pomijania niektórych bran i sektorów. Po trzecie, mona za szeroko nakreli granice
klastra [Gorynia i Jankowska 2008]. W celu uniknicia pomyek w identyfikacji
klastrów zamiast tych mierników si szereg alternatywnych uj autorskich.
Wedug van Dijka i Sverissona [2003] o tworzeniu klastra przez przedsibiorstwa wiadcz: prowadzenie dziaalnoci w bliskoci geograficznej, due natenie aktywnoci gospodarczej w danej lokalizacji, obecno licznych firm prowadzcych t sam, podobn lub substytucyjn dziedzin dziaalnoci, powizania midzy firmami wynikajce z subcontractingu i rónych form kooperacji,
wystpowanie pewnego poziomu specjalizacji.
Rosenfeld [1997] sformuowa z kolei 12 pyta decydujcych o istnieniu,
a take sile klastra, które zawarto w tabeli 3.1. Z kolei w tabeli 3.2 przedstawiono zestaw warunków koniecznych i wystarczajcych dla kreacji klastra, sformuowanych przez Steinle i Schiele [2002], pozwalajcy na wskazanie bran bardziej podatnych na ich tworzenie. Klastry mog by te analizowane na rónych
poziomach (tabela 3.3). W konsekwencji, ze wzgldu na poziom agregacji zjawisk, metody identyfikacji i analizy klastrów podzieli mona na metody wykorzystywane na poziomie podmiotów tworzcych klaster (mikrobadania) i metody badania klastrów na poziomie powiza midzy poszczególnymi gaziami
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gospodarki, skadajcymi si na klaster (mezobadania). Niektórzy badacze wyróniaj ponadto poziom makro badania klastrów11.
Tabela 3.1. Kluczowe pytania suce identyfikacji klastra wg Rosenfelda
Aspekt
Pytanie
Czy istnieje dostp do podmiotów zwizanych ze sfer B+R
B+R
w zakresie bran tworzcych klaster?
Czy wiedza i umiejtnoci siy roboczej s dopasowane do poWiedza
trzeb klastra, czy poza wiedz techniczn sia robocza posiada
i umiejtnoci wiedz i umiejtnoci z zakresu specyfiki brany i przedsibiorczoci?
Rozwój zaso- Czy istniej moliwoci doksztacania pracowników i przygobów ludzkich towywania ich do zmian technologicznych i organizacyjnych?
Blisko
Czy oferenci materiaów i komponentów do produkcji s w podostawców
bliu, na ile maj miejsce interakcje z dostawcami?
Na ile banki regionalne rozumiej potrzeby firm z klastra i na
Dostpno
ile jest dostpny kapita potrzebny do wykorzystania szans rynkapitau
kowych?
Czy istniej instytucje publiczne dziaajce jako centra rozwoju
Dostp do
technologii, centra rozwoju M P, organizacje publiczne oferuwyspecjalizo- jce wsparcie w dziaalnoci eksportowej; czy s dostpne
wanych usug usugi wiadczone przez projektantów, prawników, ksigowych?
Czy w pobliu funkcjonuj firmy, które zajmuj si produkcj
Producenci
maszyn, urzdze, oprogramowania wykorzystywanych przez
uczestników klastra, czy pomidzy producentami maszyn a
maszyn
firmami z brany tworzcej rdze klastra wystpuj dobre relai urzdze
cje, które sprzyjaj ulepszeniom w obu grupach firm?
Czy firmy kooperuj i jak due jest natenie tych dziaa, czy
Sia powiza firmy dziel si zasobami, informacj, jak czsto razem rozwizuj problemy?
Czy funkcjonuj zrzeszenia, stowarzyszenia branowe
Instytucje
w regionie, ilu maj czonków, na ile aktywnie prowadz dziaspoeczne
alno ?
dokoczenie na str. 71

11

Z kolei w przypadku analiz regionalnych ocenia si gminy najbardziej do siebie podobne ze
wzgldu na rozwój infrastruktury gospodarczej i atrakcyjno inwestycyjn [Dobosz 2001].
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Przedsibiorczo

Ile powstaje nowych firm w klastrze, na ile klaster przyciga
nowe firmy?
Jak szybko rozwija si i adoptuje nowe technologie, jak szybko
Innowacje
pojawiaj si produkty bazujce na tych technologiach?
Wspólna wizja Czy firmy zdaj sobie spraw, e funkcjonuj jako system
i przywództwo i maj wspóln wizj przyszoci oraz lidera?
ródo: Rosenfeld 1997.

W mikrobadaniach klaster musi by najpierw zlokalizowany a priori, za
badacz powinien posiada pewn wiedz odnonie dziaalnoci przedsibiorstw
w ramach brany dominujcej w danej lokalizacji. Sposób identyfikacji klastrów
w ramach tych bada przedstawi Porter [2001]. Obejmuj one:
 identyfikacj przedsibiorstw tworzcych klaster (duego przedsibiorstwa
lub ssiadujcych ze sob przedsibiorstw tej samej brany);
 przeledzenie ich acuchów wartoci (w gór i w dó);
 przegld w poziomie w celu znalezienia przedsibiorstw bran pokrewnych
i wspomagajcych;
 organizacj „stojcych na stray”, wspólnych podmiotów dostarczajcych
przedsibiorstwom wyspecjalizowanych umiejtnoci, informacji, technologii, kapitau oraz infrastruktury materialnej;
 organizacj reprezentujcych interesy klastra organów normatywno-prawnych (rzdowych, regionalnych i innych), mogcych wpywa na
funkcjonowanie przedsibiorstw klastra.
Tabela 3.2. Warunki konieczne i wystarczajce dla kreacji klastra
Warunki
Interpretacja
Konieczne jest wystpowanie specjalizacji
w ramach acucha/systemu tworzenia wartoci, co
oznacza moliwo podziau procesu produkcji na
Podzielno poszczególne fazy. Fragmentacja procesu produkcji
wynika z jego technicznych charakterystyk oraz
Konieczne
procesu
produkcji rozmiaru aktywnoci danych przedsibiorstw. Dziaalno musi by na tyle rozbudowana, aby na kadym etapie moliwe byo konkurowanie ze sob
kilku podmiotów i uczenie si od siebie.
dokoczenie na str. 72
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Konieczne
(c.d.)

Wystarczajce

Jeli nie jest moliwe transportowanie produktu,
miejscem jego wytwarzania musi by miejsce
lokalizacji jego odbiorców. Jednake gdy produkt
Moliwo
finalny moe by transportowany, ale komponentransportu
ty do jego wytwarzania s silnie zwizane z okreproduktu
lon lokalizacj, przyciga to oferentów dobra
finalnego do okrelonej lokalizacji i sprzyja kreacji klastra.
Konieczna koordynacja wielu komponentów, aby
wytworzy dobro finalne – dziaania wielu podmiotów musz by koordynowane ju na etapie
dostaw, gdy nie s to dostawy standardowe, ale
Dugi acuch
dopasowane do potrzeb konkretnego klienta.
tworzenia
Róny optymalny poziom produkcji dla poszczewartoci
gólnych aktywnoci, pozwalajcy na osiganie
korzyci skali. Podzia acucha wartoci jest
spowodowany take przez rón zyskowno poszczególnych jego segmentów.
Liczne, róne, Obecno komplementarnej wiedzy w ramach
komplemen- jednego systemu tworzenia wartoci, tym trudniej
tarne kompe- jednej firmie je kreowa i ksztatowa .
tencje
Jeli dla procesu innowacji konieczne jest wystpowanie komplementarnych umiejtnoci,
co oznacza zwykle zaangaowanie w ten proces
Rola
uzupeniajcych si przedsibiorstw i due znainnowacji
czenie ma czas koordynacji ich aktywnoci,
czynnikiem sukcesu staje si kooperacja midzy
podmiotami, z któr mamy do czynienia
w klastrach.
Zmienno i dynamika rynku, która oznacza brak
kontroli nad stron popytow, podobnie jak due
zrónicowanie popytu, które wymaga oferowania
Zmienno
produktów zindywidualizowanych, pobudzaj
tworzenie si klastrów. Kooperacyjne powizania
rynku
sprzyjaj szybszej reakcji na zmiany ni wizi
hierarchiczne (dotyczy firm zintegrowanych pionowo).

ródo: Gorynia i Jankowska 2008
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W badaniach tego typu podstawow technik jest metoda monograficzna
oparta na studiach przypadków. Dane jakociowe pozyskiwane s za pomoc
wywiadu bezporedniego, poredniego lub metod eksperck. Zaletami tej metody s moliwo pozyskania wiedzy faktograficznej odnonie dziaa gospodarczych prowadzonych w danej lokalizacji oraz moliwo identyfikacji zalenoci midzy podmiotami z danej lokalizacji, co pozwala na opracowanie strategii rozwoju danej lokalizacji. Natomiast wady tej metody to brak moliwoci
porównywania wyników w odniesieniu do klastrów o tej samej specjalizacji
znajdujcych si w rónych lokalizacjach oraz subiektywizm w ocenie danych
o charakterze jakociowym. Ponadto zaoenie a priori o istnieniu klastra danej
specjalizacji moe przesoni fakt wystpowania klastra midzy przedsibiorstwami z danej lokalizacji i spoza niej [Góra 2008].
Tabela 3.3. Poziomy analizy klastra
Poziom prowadzonej analizy

Okrelenie klastra

Cel i sposób analizy

Poziom makro –
caej gospodarki

Ekonomiczny cel powiza

Przygotowania modelu krajowego lub na poziomie regionu, wsparcie procesów
innowacji, modernizacji
w megaklastrach

Poziom mezo –
poziom branowy/gazi
gospodarki
Poziom mikro –
poziom przedsibiorstwa

Wewntrzne i midzybranowe powizania dla wytwarzania wspólnego
wyrobu
Wyspecjalizowani dostawcy skupieni wokó jednej
lub kilku wiodcych firm

Analiza SWOT
i benchmarking
Rozwój przedsibiorczoci,
przygotowanie innowacyjnych projektów

ródo: OECD 2001.

Prób przezwycienia tych trudnoci podjli Porter i van der Linde
w projekcie Cluster meta study, prowadzonym na Uniwersytecie Harvarda. Zebrali dane jakociowe o 830 rónych klastrach z 49 krajów (np. na temat specjalizacji, wielkoci, skali geograficznej, wieku), a nastpnie te, które umoliwiaj
scharakteryzowanie klastra, aby ostatecznie przygotowa szablon pozwalajcy
kwantyfikowa dane jakociowe na potrzeby analizy porównawczej. Szablon
obejmuje zbiór nastpujcych danych o klastrze [Góra 2008]:
 informacje podstawowe (np. rodzaj przemysu, liczba etapów w acuchu
wartoci, liczba przedsibiorstw, poziom zatrudnienia);
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 lokalizacja (np. region, miasto, zasig terytorialny);
 róda przewagi konkurencyjnej (czynniki podaowe, czynniki popytowe,
brane komplementarne, rywalizacja lokalnych przedsibiorstw i ich strategie, lokalne warunki do inwestowania);
 przyczyny narodzin (np. szczególne czynniki poday, strategia przedsibiorstw, kontekst rywalizacji);
 przyczyny schyku (np. zmiany po stronie poday, utrata dostawców, brak
przedsibiorstw komplementarnych).
Inn wad metody monograficznej jest brak moliwoci zdefiniowania
granic terytorialnych klastra. Pewnym rozwizaniem problemu jest signicie po
metody analityczne wykorzystywane w mezobadaniach12 o rónym stopniu zoonoci [Góra 2008]. Jedn z najpowszechniej stosowanych jest obliczenie tzw.
wspóczynnika lokalizacji LQ (ang. location quotient). Polega ona na identyfikacji w kraju lub regionie lokalizacji, w której okrelona ga jest nadreprezentowana (np. ze wzgldu na poziom zatrudnienia) w stosunku do reprezentacji tej
gazi w caej gospodarce. Zamiast zatrudnienia mona wzi pod uwag liczb
przedsibiorstw z danej gazi gospodarki, czy te wielko wytwarzanej produkcji. Gdy LQ>1,25, w danej lokalizacji wystpuje skupisko przedsibiorstw
wyspecjalizowanych w danej gazi gospodarki. Zalety tej metody to prostota
i niewielkie koszty pozyskiwania i opracowania niezbdnych danych ilociowych. Wad jest to, e przedsibiorstwa z danej gazi mog w niej by skoncentrowane tylko w granicach danego kraju czy regionu.
Podobnym rozwizaniem jest metoda wspóczynnika lokalizacji Giniego
polegajca na pomiarze rozkadu zatrudnienia w danej gazi gospodarki w stosunku do cakowitego rozkadu zatrudnienia w gospodarce. Nieco inny charakter
ma metoda „tarczy”, która opiera si na pomiarze poziomu koncentracji danej
gazi gospodarki w stosunku do prawdopodobiestwa wystpienia takiej koncentracji. Monitorowane s te zmiany wspóczynnika koncentracji zatrudnienia
w danej gazi gospodarki w stosunku do zatrudnienia w przedsibiorstwie
o redniej wielkoci w tej gazi gospodarki.
W mezobadaniach klastrów w celu identyfikacji koncentracji gazi gospodarki wykorzystuje si zasadniczo dwie kategorie metod i technik [Góra 2008]:
 uywane do ilociowej identyfikacji powiza produkcyjnych lub interakcji
skadajcych si na proces innowacyjny;
 wykorzystywane do ilociowo-jakociowej identyfikacji tzw. stylów innowacji.
12

Pozwalaj one na identyfikacj przestrzennej koncentracji grupy przedsibiorstw za pomoc technik identyfikacji przestrzennych koncentracji gazi gospodarki.
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Do pierwszej kategorii zalicza si metod analizy przepywów midzygaziowych (metoda input-output). Jest to technika ekonometryczna pozwalajca
na uzyskanie penego i obiektywnego obrazu powiza opartych na przepywach produkcji midzy gaziami gospodarki tworzcymi klaster. Wykorzystanie tego podejcia jest mocno utrudnione ze wzgldu na fakt, i wikszo krajów dysponuje danymi dopiero na poziomie sektorów, a ponadto wystpuje odmienno klasyfikacji dziaalnoci gospodarczej w rónych krajach. Mimo to
jest ono szeroko stosowane w badaniach klastrów na potrzeby OECD (projekt
National Innovation Systems) [OECD 2002].
Kolejn metod w analizowanej kategorii jest analiza macierzy innowacyjnych, w której mierzy si interakcje midzy podmiotami klastra w procesie innowacyjnym. Zalet tej metody jest to, e uwzgldnia ona wszystkie rodzaje interakcji midzy podmiotami klastra, nie tylko przepywy midzygaziowe. Wiersze i kolumny macierzy stanowi odpowiednio dostawcy i odbiorcy innowacji,
nie produkcji. Klaster poddawany jest analizie ilociowej jako system innowacyjny. Wadami s trudno w pozyskaniu danych, wysokie koszty wywiadu bezporedniego lub poredniego oraz trudnoci w konstruowaniu mierników dla poszczególnych rodzajów transferów innowacji. Metoda ta stosowana jest przez KE
w ramach projektu Community Innovation Survey [European Commission 2000].
Do grupy ilociowo-jakociowej identyfikacji tzw. stylów innowacji zaliczana jest metoda analizy odpowiednioci, jako ilociowo-jakociowa technika
identyfikacji koncentracji gazi przemysu o podobnym stylu innowacji, czyli
wykorzystaniu podobnych kanaów transferu innowacji w klastrze. Analizowane
s kierunek i intensywno wykorzystania rónych kanaów transferu innowacji.
Jej zalet jest uwzgldnienie rozmaitych interakcji midzy rónymi gaziami
w gospodarce oraz przedstawienie obrazu interakcji, jakie maj miejsce w procesie innowacyjnym. Wady to trudna konstrukcja stosowanych mierników oraz
trudno i wysokie koszty pozyskania danych [Góra 2008].
Oprócz mikro- i mezobada istniej ponadto ujcia mieszane. Powstaj
metody bada klastrów uwzgldniajce specyfik danych krajów czy regionów,
czy te samego celu badania. Zwykle po analizie dostpnych danych statystycznych w fazie pocztkowej, siga si po metody monograficzne. Przykadem jest
metoda oparta na analizie przepywów wiedzy midzy podmiotami klastra,
w której zakada si istnienie powiza dwojakiego rodzaju, a mianowicie
w acuchach wartoci sformalizowanych za pomoc kontraktów handlowych
(w tym przepywy wiedzy) oraz w ramach przepywów wiedzy na drodze komunikacji midzy podmiotami klastra [Góra 2008].
Metoda ta skada si z trzech kroków gównych [Góra 2008]. Pierwszym
jest identyfikacja terytorialnie skoncentrowanych acuchów wartoci z wyko-
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rzystaniem metody input-output lub monograficznej (studia przypadków) wspartej metod wspóczynnika lokalizacji. Drugi to badanie intensywnoci przepywów wiedzy towarzyszcych acuchom wartoci midzy przedsibiorstwami
a infrastruktur klastra (badawcz, edukacyjn) oraz specjalistycznej kadry pracowników. Dane ilociowo-jakociowe pozyskuje si z danych statystycznych,
za pomoc wywiadu poredniego, bezporedniego lub technik eksperck.
Rozpatrujc rodzaj przepywów dominujcych w klastrze ze wzgldu na
style innowacji rozrónia si klastry:
 kreujce wiedz (dua intensywno wszystkich rodzajów przepywów);
 absorbujce wiedz (dominuj przepywy w ramach integracji wstecznej);
 wzmacniajce wiedz (dominuj przepywy w ramach integracji wprzód);
 samowystarczalne w zakresie wiedzy (dominuj przepywy niesformalizowane midzy podmiotami, sformalizowane wystpuj midzy podmiotami
z i spoza klastra).
W trzecim kroku, przeprowadzanym równoczenie, identyfikuje si wszystkie podmioty wpywajce na przestrze innowacyjnoci klastra, tworzc w ten
sposób idealny wzorzec badanego klastra, bo uwzgldniajcy wszelkie moliwe
powizania. Porównanie wzorca ze stanem obecnym pozwala zidentyfikowa niedoskonaoci, przy uwzgldnieniu stylu innowacji. Do zalet tej metody zalicza si
stworzenie penego obrazu rzeczywistych i potencjalnych interakcji midzy podmiotami klastra, co pozwala stworzy strategi rozwoju, oraz moliwo oceny
konkurencyjnoci klastra w procesie jego rozwoju dziki monitoringowi interakcji
podmiotów z i spoza klastra. Jej wady to subiektywno oceny danych ilociowych, trudnoci w tworzeniu mierników, brak moliwoci porówna wyników
bada klastrów o tej samej specjalizacji, lecz z rónych lokalizacji, trudnoci
w pozyskiwaniu danych i wice si z tym wysokie koszty [Góra 2008].
Oprócz poziomu agregacji badania, o przyjciu okrelonej metody decyduje cel badania i dostpno danych w praktyce [Góra 2008]. Wikszo kompleksowych bada klastrów zaczyna si od analizy danych wtórnych, np. wielko eksportu, zatrudnienia, liczba firm, co umoliwia identyfikacj potencjalnych klastrów, ich lokalizacji, zasigu czy gbokoci. Statystyka powszechna, na
poziomie regionu, nie daje jednak zwykle moliwoci wykonania diagnozy grona
firm, dlatego w rónych systemach statystycznych szuka si informacji na poziomie mikro [Staszewska 2009]. Czsto siga si po badanie ankietowe. Do powszechnie wykorzystywanych róde danych wtórnych nale: Statictical Classification of Economic Activities (SCEA) w UE i Standard Industry Classification
(SIC) w USA. Dwie gówne bariery zwizane z dostpnoci danych pochodzcych ze róde pierwotnych i wtórnych to czasochonno i kosztochonno .
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Generalnie, do identyfikacji klastrów wykorzystywane s zatem zarówno
metody ilociowe i jakociowe [Skawiska i Zalewski 2009]. Te pierwsze pochodz ze statystyki powszechnej, w których nie znajdzie si informacji odnonie form i intensywnoci relacji midzy podmiotami klastra, zwaszcza jeli
chodzi o sfer instytucjonaln. Metody jakociowe, czyli ankiety i wywiady
z przedsibiorcami i ekspertami, czy te obserwacje, sprowadzaj si natomiast
do dokonywanych przez respondentów subiektywnych ocen: czynników, wyników, procesów, barier, szans itd. Stosowane s te metody mieszane, opierajce
si na czcej aspekty ilociowe i jakociowe analizie wielowskanikowej. Coraz wicej analiz klastrowych sprowadza si do zastosowania metody monograficznej (studia przypadków), uzupenionej nastpnie o oceny statystyczne na bazie róde pierwotnych i wtórnych.
Na rysunku 3.1. przedstawiono procedur identyfikacji klastrów skadajc si z sekwencji szeciu kroków, której celem realizacji jest identyfikacja róde danych i wiedzy o klastrach lub inicjatywach klastrowych, a take opracowanie dla nich stosownych strategii rozwoju.
Rysunek 3.1. Procedura identyfikacji klastrów
róda danych

1. Wybór regionu

2. Identyfikacja gównych partnerów
Identyfikacja potencjalnych
klastrów
Rozrónienie istniejcych
i potencjalnych
przemysów i bran

3. Analiza ilociowa

4. Analiza jakociowa

Strategia rozwoju

5. Analiza konkurencyjnoci

6. Identyfikacja polityki rozwoju
ekonomicznego klastra

ródo: Skawiska i Zalewski 2009.

Zgodnie z procedur najpierw okrela si region (gmina, powiat, województwo), w którym poszukuje si klastrów na rónym stopniu rozwoju. Kryteriami wyboru mog by rodzaj dziaalnoci, dzia, grupa, produkty lub procesy
technologiczne. Do gównych partnerów nalee mog z kolei wiksze i nowoczesne zakady o profilu identyfikowanego klastra, instytucje samorzdowe
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i pastwowe, stowarzyszenia, urzdy, izby przemysowo-handlowe, stowarzyszenia branowe, jednostki badawczo-rozwojowe, regionalne agencje innowacyjnoci. Do najczciej stosowanych kryteriów ilociowych wykorzystywanych
do identyfikacji klastrów nale wspóczynnik lokalizacji przekraczajcy 1,25,
rednia paca wiksza o co najmniej 10% od redniej w powiecie, województwie
czy kraju albo stopa wzrostu lub rozwoju wiksza ni rednia w powiecie, województwie czy kraju. Tak wyznaczone klastry potencjalne poddaje si kolejnym etapom analizy, które pomagaj rozpozna klastry i nowe inicjatywy klastrowe, a take sekcje przemysu obecne w klastrach lub godne ich zainteresowania. W ramach analizy jakociowej, w celu zdobycia wiedzy i danych na temat dziaalnoci potencjalnego klastra, powiza, przepywu towarów, relacji
konkurencyjnoci i wspópracy oraz czynników wspomagajcych i utrudniajcych, naley przeprowadzi wywiady menaderskie indywidualne lub fokusowe. Analizy konkurencyjnoci klastrów dokona naley natomiast w oparciu
o zebrane dane na temat liczby patentów, podstawowych produktów, 10 gównych firm, regionów konkurencyjnych wobec danego klastra. Zalecana jest ponadto analiza zmiennoci w czasie udziaów klastra w tych elementach.
W ostatnim kroku procedury wraz z kluczowymi partnerami klastra naley okreli cele, polityk i dziaania na kadym ze szczebli (lokalnym, regionalnym,
krajowym). Ponadto niezbdne s rozstrzygnicia dotyczce w kwestii miar
i wskaników wydajnoci podmiotów klastra, a take w kwestii czasu i sposobu
oceny oraz modyfikacji strategii klastra [Skawiska i Zalewski 2009].
Podobn procedur w zakresie mapowania klastrów zalecaj Porter
[1998b] i Anderson [1994]. Zalecaj oni nastpujce etapy postpowania:
 okrelenie zasigu przestrzennego badanego obszaru, lokalizujc miejsca
wystpowania uczestników klastra,
 analiza zatrudnienia przez pryzmat koncentracji regionalnej (wskaniki koncentracji),
 wybór prawdopodobnych skupisk gównych podmiotów, u których mona
stwierdzi wzajemne relacje, zasady ich wchodzenia i budowania,
 ocena rozlicze finansowych i uzupenienie ich o informacje od przedstawicieli sektora i instytucji wspópracujcych (wywiady bezporednie),
 wizualizacja graficzna dziedzin i powiza w klastrze (mapowanie),
 przedstawienie korzyci i znaczenia klastra dla regionu (analiza trendu)
i opracowanie strategicznego rozwoju klastra i regionu.
W praktyce, do identyfikacji klastrów wykorzystuje si róne metody majce charakter caociowy, bd czstkowy. Podsumowujc, najczciej stosowane w tym celu metody to:
 metoda penetracji powiza z zastosowaniem ankiety,
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metoda delficka (wywiady eksperckie),
badanie przepywów midzygaziowych (input-output),
analizy sieci wspópracy w zakresie innowacji (metoda OECD),
obliczanie wspóczynników lokalizacji, koncentracji itp.,
wielosektorowa analiza jakociowa,
mapa klastra,
poszukiwanie sekcji/dziaów przodujcych,
identyfikowanie klastra metod GEM, polegajace na wykorzystaniu modelu
diamentu Portera,
 diagram pajczynowy.
Do identyfikacji klastrów coraz powszechniej wykorzystywane s bardziej skomplikowane metody taksonomiczne i zaawansowane metody statystyki
wielu zmiennych [Skawiska i Zalewski 2009]. Metody taksonomiczne umoliwiaj wyodrbnienie rejonów podobnych ze wzgldu na wybrane cechy diagnostyczne, np. warto , ilo , wydajno produkcji, zatrudnienie, eksport,
sprzeda itp., wedug sekcji dziaalnoci. Z kolei zaawansowane metody statystyki wielu zmiennych polegaj na zastosowaniu danych wielowymiarowych do
metod ilociowych, wykonywanych wedug rónych algorytmów. Macierze danych D w wierszach grupuj n obiektów (np. brane przetwórstwa przemysowego wedug oficjalnego systemu statystyki publicznej; przedsibiorstwa w ujciu regionalnym – gmina, powiat, województwo, region, kraj; jednostki terytorialne – gminy w powiecie lub powiaty w województwie) opisanych przez
umieszczone w kolumnach r zmiennych (rónorodne dane jakociowe i ilociowe opisujce ekonomiczne i spoeczne aspekty dziaalnoci bran; dane z midzygaziowych przepywów input-output). Najwaniejsze z nich to: analiza
gównych komponentów, analiza klasyfikacji oraz analiza dyskryminacyjna
[Skawiska i Zalewski 2009].
Identyfikujc klaster, warto równie stworzy model zalenoci i powiza w nim i w jego otoczeniu. Schemat takiego modelu przedstawiono na rysunku 3.2. W modelu dla konkretnego klastra naley nazwa kady z jego elementów. Przykadowo, jeli chodzi o instytucje zewntrzne, trzeba wymieni
i oceni si i charakter powiza z instytucjami wspomagajcymi (urzdy samorzdowe, pastwowe, agencje), stowarzyszeniami biznesowymi (organizacje
przedsibiorców ogólne i branowe, izby przemysowo-handlowe, targi) i pozabiznesowymi (towarzystwa naukowe, instytucje spoeczne i kulturalne, stowarzyszenia), edukacyjnymi (szkolnictwo ogólne i wysze, szkolnictwo zawodowe, cechowe, które przygotowuj kadry dla przedsibiorstw klastra i innych
z nimi wspópracujcych), a take róda wiedzy i informacji (uczelnie wysze,

79

instytucje naukowo-badawcze, lokalna struktura innowacyjna, w tym regionalne
sieci innowacyjne i parki naukowo-techniczne) [Skawiska, Zalewski 2009].
Rysunek 3.2. Model zalenoci i powiza w klastrze i jego otoczeniu
Rynki
Konsumenci
Wyroby
i usugi

Informacja,
sieciowa-

Informacja,
pienidze

Instytucje wspomagajce
i stowarzyszenia

Wyspecjalizowani
dostawcy
wyrobów
i usug
Dostawy
bezporednie

Dobra
kapitaowe

Informacja
Usugi
Sieciowanie

Informacja
Czonkostwo

Informacja
Wyroby
Usugi
Pracownicy Gówne
przedsibiorstwa klastra
Pienidze
Informacja
Pracowni-

Dalsza
aktywno
biznesowa

Klienci
Wyroby
Usugi
Pienidze
Informacja

Usugi
biznesowe
i techniczne

Usugi na
bazie
produktów
klastra
Zastosowanie technologii w innych przemysach
Zastosowanie umiejtnoci w innych firmach

Wyksztaceni pracownicy
Informacja
o potrzebach

Info

Instytucje edukacyjne
i szkoleniowe

róda wiedzy
i innowacji

Informacja, sieciowanie

ródo: Skawiska i Zalewski 2009.

Poza metodami identyfikacji klastrów wyrónia si take inne metody ich
badania, m.in. umoliwiajce prognozowanie ich wyników ekonomicznych
[Skawiska i Zalewski 2009]. Dittmann [2003] wyróni sze etapów takiego
procesu prognozowania: formuowanie zadania, okrelenie przesanek, ustalanie

80

danych i sposobów ich przetwarzania, wybór metody prognozowania, konstruowanie prognozy, ocena trafnoci i dopuszczalnoci prognozy.
Klastry analizowane s w wielu krajach. Wyniki tego typu analiz stanowi
ródo uytecznych informacji na temat zaangaowanych podmiotów, powiza
w acuchach wartoci, interakcji w ramach powiza innowacyjnych, jak równie na temat otoczenia instytucjonalnego klastrowych systemów innowacji, czy
te niedoskonaoci systemów innowacji bazujcych na klastrach13 [OECD
1999]. Wiele analiz klastrowych czy fakt, i opisuj one sieci silnie powizanych ze sob firm lub grup przemysowych. Powizania maj charakter powiza handlowych, innowacyjnych, mog dotyczy przepywów wiedzy lub bazowa na wspólnej bazie wiedzy czy te wspólnych uwarunkowaniach. We
wszystkich przypadkach punktem wyjcia jest zaoenie, e warunkiem sukcesu
innowacji jest to, e przedsibiorstwa potrzebuj dostawców, klientów i podmiotów dostarczajcych wiedz.
W wikszoci analiz klastrowych nastpuje poczenie kilku technik badania klastrów na rónych poziomach agregacji. W tabeli 3.4. przedstawiono
zrónicowanie tych analiz w wybranych krajach ze wzgldu na wykorzystywany
poziom analizy, technik badania i koncepcj klastra. Okazuje si, e w wikszoci przypadków w celu pokonania ogranicze pojedynczych technik czy si
róne z nich. Ponadto, róne metodyki mog by wykorzystywane w zalenoci
od tego, na jakie pytania poszukuje si odpowiedzi i jakich informacji oczekuje
si w wyniku analizy [OECD 1999].
Wyniki analiz klastrowych przeprowadzanych w rónych krajach dowodz przydatnoci tego podejcia w rónych aspektach [OECD 1999]. Analiza
klastrowa to nowy sposób mylenia o gospodarce, a take nowy sposób organizowania dziaa prowadzcych do rozwoju gospodarczego, który pozwala na
obejcie niektórych ogranicze tradycyjnej analizy sektorowej. Analiza klastrowa umoliwia lepsze przedstawienie zmieniajcego si charakteru konkurencji
i rynkowych systemów innowacji oraz gównych róde przewag konkurencyjnych. Uwzgldnia uznawane za kluczowe, jeli chodzi o kierunki i tempo innowacji, wane powizania i wspózalenoci w zakresie technologii, umiejtnoci, marketingu oraz potrzeb klienta wystpujce midzy przedsibiorstwami,
czy te gaziami przemysu.
13

Klastry czsto traktowane s jako systemy innowacji badane z wykorzystaniem analizy
systemowej, która moe dotyczy rónych podmiotów i moe by przeprowadzana na rónych poziomach (ponadnarodowym, regionalnym, sektorowym, technologicznych systemów
innowacji i w kocu na poziomie klastra). Zatem, klastry mog by uwaane za krajowe systemy innowacji w zredukowanej skali. Ich dynamika i charakterystyki s zatem takie jak
w przypadku krajowych systemów innowacji.
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Tabela 3.4. Zrónicowanie analiz klastrowych w wybranych krajach
Poziom analizy
Kraj

Mikro

Mezo

Makro

I/O

X

X

X

Australia

Austria

X

Technika badania klastrów
AnaliStuza
dium
Graf
koreprzysponpadku
dencji
X

X

X

X

X

Belgia

X

Kanada
Dania

X

X

Finlandia

X

X

Niemcy

X

X

X

Wochy

X

X

Meksyk

X

X

Holandia

X

X

X

X

Norwegia

X

X

X

X

Hiszpania

X

X

X

Szwecja

X

X

X

X
X

Szwajcaria

X

X

Wielka
Brytania

X

X

USA

X

X

X
X

Inna

Dane
patentowe i
handel
Scientometrics

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Dane
panelowe

Koncepcja klastra

Sieci produkcji,
sieci innowacji,
sieci interakcji
Dystrykty przemysowe Marshalla

Sieci lub acuchy
produkcyjne, innowacja i wspópraca
Systemy innowacji
Obszary zasobów
Klastry jako unikalna kombinacja firm
powizanych razem
z pomoc wiedzy
Jednakowe firmy
i style innowacji
Midzygaziowe
przepywy wiedzy
Systemy innowacji
acuchy wartoci
i sieci produkcyjne
acuchy wartoci
i sieci produkcyjne
Systemy innowacji
Systemy niezalenych firm z rónych
gazi przemysu
Sieci innowacji

Regionalne systemy
innowacji
acuchy u sieci
produkcji

ródo: OECD 1999.

Badania dotyczce klastrów jako systemów innowacji w zredukowanej
skali przyczyniy si do lepszego rozumienia systemów innowacji, wczajc
niedoskonaoci rynku i opcje polityki. Wyniki tych bada s obecnie w wielu
krajach podstaw polityk przemysowych. Nie tylko dostarczaj narzdzi analitycznych do badania systemów innowacji, ale take mog by wykorzystane
jako metoda pracy podczas tworzenia polityki w tym obszarze oraz jako instru82

ment rozwoju gospodarczego w strategicznym rozwoju biznesu, zarówno w krajach uprzemysowionych, jak i rozwijajcych si.
Analiza klastrowa stanowi podstaw do okrelenia moliwoci zmiany roli sektora prywatnego, rzdu, organizacji handlowych, instytucji edukacyjnych
i badawczych, a take moliwoci rozwoju biznesu dla firm kadego rozmiaru,
przekraczajc granice tradycyjnego przemysu. Analiza klastrowa stanowi punkt
wyjcia do konstruktywnego dialogu midzy biznesem a rzdem. W jej ramach
identyfikowane s bowiem nie tylko wspólne problemy, ale take wykorzystuje
si j do identyfikacji wspólnych moliwoci rozwoju, jak równie znalezienia
atrakcyjnych moliwoci inwestycyjnych dla sektora publicznego i prywatnego.
Naley jednak mie na uwadze fakt, e porównanie – zarówno jakociowe
jak i ilociowe – wyników bada nad klastrami przeprowadzanych na rónych
poziomach systemów innowacji (kraj, region, klaster) napotyka na wiele metodologicznych ogranicze i trudnoci [OECD 1999]. Wykorzystanie istniejcych
oficjalnych krajowych i midzynarodowych róde danych na potrzeby analizy
klastrowej jest mocno ograniczone przez róne konwencje przyjte w oficjalnych systemach klasyfikacji aktywnoci ekonomicznej i sektorów przemysu.
Nie byy one projektowane, aby odkrywa relacje przepywów midzy rónymi
gaziami przemysu, ani aby umoliwi pomiar dynamiki interakcji i powiza
midzy przemysem i przedsibiorstwami. W niektórych krajach (Kanada, Dania
czy Finlandia) zdecydowano si na uzupenienie narodowych statystyk o dane
na temat klastrów, ustanawiajc grupy statystyczne i zespoy badawcze, których
zadaniem jest generowanie danych na potrzeby analizy klastrowej i polityk
opartych na klastrach. Take w innych krajach (Belgia, Holandia, Szwecja) planuje si takie uzupenienia.
Ograniczenia metodologiczne dotycz równie wykorzystania tabel input-output (I/O) w celu identyfikacji klastrów lub przepywów technologii. Identyfikacja sieci, jeli chodzi o produkcj, wymaga bowiem odpowiedniego poziomu agregacji w tabelach, za do analiz klastrowych potrzebne s dane na niskim
poziomie agregacji (3- lub 4-cyfrowe kody). W niektórych krajach (Kanada,
Dania, Holandia, USA) tabele I/O s niezwykle szczegóowe i dziki temu bardzo uyteczne. Podobnie tabele na poziomie produktu. Z kolei w innych krajach
(Niemcy, Hiszpania) tabele te cechuje wzgldnie wysoki poziom agregacji
(2-cyfrowe kody). S te kraje (Austria, Belgia, Szwecja, Szwajcaria), gdzie
wystpuj istotne braki w tym zakresie. W konsekwencji, dane odnonie krajów
OECD w oficjalnych tabelach OECD s zbyt zagregowane, aby mona byo je
wykorzysta do porówna w ramach analizy klastrowej. W krajach, w których
moliwy jest dostp do dokadnych tabel I/O mona prowadzi stae i uyteczne
badania suce identyfikacji sieci produkcji i innowacji. Kraje majce trudnoci

83

w tym wzgldzie podejmuj obecnie starania, aby poprawi jako róde danych
niezbdnych do budowy odpowiednich tabeli I/O (Belgia, Niemcy, Szwecja).
Obiecujce wydaje si wykorzystanie macierzy powiza innowacyjnych,
które opisuj przepyw innowacji od dostawców do uytkowników, jednake s
one ograniczone jedynie do przepywów gównych innowacji. Podstawow zalet tych tabel jest koncentracja na wspózalenoci innowacji i interakcjach midzy grupami podczas procesu innowacyjnego. Za ich wad naley uzna zbyt
duy poziom agregacji. W przyszoci dostpno tego typu danych powinna
by wiksza, jeli w konstruowanym kwestionariuszu Eurostatu nie zostan pominite pytania o gównych uytkowników i producentów innowacji.
Oprócz statystycznej analizy danych, w wikszoci krajów czy si analiz
klastrow z badaniami jakociowymi w postaci metody monograficznej. Podejcie
ilociowe potrzebne jest w celu zmapowania relacji w zakresie produkcji, sieci innowacji i klastrów aktywnoci ekonomicznej. Z jednej strony, czc w wikszym
stopniu jakociowe badania klastrów z analiz typu I/O mona znaczco wzbogaci
uzyskiwane wyniki. Z drugiej strony, statystycznie identyfikowana dynamika klastrów moe by sensownie zinterpretowana jedynie w poczeniu z bardziej jakociowym wgldem otrzymanym dziki analizie monograficznej.
W midzynarodowych porównaniach klastrów o podobnej specjalizacji
pojawia si problem wystpowania kilku trendów zmian w ciekach specjalizacji krajów. W krajach OECD, a take wród niektórych grup krajów, jeli chodzi
o niektóre klastry o podobnej specjalizacji, widoczny jest trend narastajcej specjalizacji. Powoduje to, e wzrost znaczenia tworzcych si sieci midzy odmiennymi i komplementarnymi przedsibiorstwami o rónych ciekach specjalizacji staje si wanym wymiarem midzynarodowym badania klastrów.
W konsekwencji, systemy innowacji i sposoby specjalizacji niektórych klastrów
(funkcjonujcych w acuchach wartoci produkujcych produkty i usugi skierowane na takie same rynki docelowe) w poszczególnych krajach mog róni
si znacznie, jeli chodzi o otoczenie instytucjonalne i poziom innowacyjnoci.
Identyfikacja najlepszych praktyk, czy te optymalnych struktur zacht w ramach systemów innowacji, nabiera wówczas ogromnego znaczenia. Midzynarodowe badania porównawcze w tym obszarze mog umoliwi wskazanie kluczowych czynników ksztatowania odmiennych strategii.
W Europie gównym projektem badawczym majcym na celu mapowanie
klastrów jest European Cluster Observatory. Metodologia w nim wykorzystywana sprowadza si do do wyrafinowanego modelowania ekonomicznego,
opartego na metodach statystycznych [European Commission 2007]. Klastry
identyfikowane s w oparciu o wspóczynniki lokalizacji wyliczone na podstawie danych odnonie zatrudnienia w regionach, które dostarczane s za pored-
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nictwem Eurostatu, a take krajowych i regionalnych baz statystycznych. Dane o zatrudnieniu s powszechnie dostpne, a wskaniki stanowi iloraz
udziau brany w cakowitym zatrudnieniu w danym regionie do udziau
brany w cakowitym zatrudnieniu we wszystkich krajach uwzgldnionych
w analizie. Gówn zalet projektu jest to, i po raz pierwszy zmapowano
klastry w Europie w oparciu o wspólnie przeprowadzone analizy statystyczne
z wykorzystaniem spójnej metodyki stosowanej we wszystkich krajach UE.
Podejcie to wci wymaga jednak rozwoju i doskonalenia. Najwaniejszym
wyzwaniem jest weryfikacja tego, czy zaoone wzory wspólnej lokalizacji
w poszczególnych branach w wystarczajcym stopniu odzwierciedlaj europejsk rzeczywisto , biorc pod uwag ostatnie unowoczenienia w technologii i nowe wzorce powiza midzysektorowych.
Granice midzy rónymi sektorami stale si zmieniaj, co by moe nie
zawsze jest odzwierciedlane za pomoc dostpnych danych statystycznych.
Przykadowo, niektóre klastry mog nie osign
progu dla tzw.
3-gwiazdkowego klastra, chocia s powszechnie znane jako silne klastry
w swoim sektorze (np. klaster lotniczy w okolicach Hamburga, w którym zatrudniona liczba osób nie jest w sensie statystycznym dostatecznie dua). W takich przypadkach dobrym rozwizaniem byoby poczenie danych o zatrudnieniu z danymi na temat wartoci dodanej.
Podejcie zastosowane w projekcie opiera si na pomiarze ujawnionego
wpywu (zatrudnienie), jaki poczenia i mechanizm mnonikowy wywieraj na
podejmowane przez przedsibiorstwa decyzje o lokalizacji, nie za na bezporednim pomiarze dynamicznych interakcji midzy czynnikami napdzajcymi
tworzenie klastra. Zalet takiego podejcia jest brak koniecznoci pomiaru rónego typu interakcji (np. nakad-wynik, czynniki napdzajce kreacj wiedzy),
ich ilociowego okrelenia i porównania ich wag absolutnych w odniesieniu do
innych czynników wpywajcych na decyzj o lokalizacji, jak zarobki czy koszty transportu [European Commission 2007]. Jeli interakcje te s znaczce, powinny zosta odzwierciedlone w aktualnych geograficznych wzorcach aktywnoci ekonomicznej. Niemniej jednak, w celu lepszego ukazania rzeczywistoci
i uwzgldnienia tworzenia podmiotów gospodarki opartej na wiedzy, przydatne
byoby bardziej zintegrowane podejcie statystyczne, obejmujce róne róda
i dane ekonomiczne (np. zatrudnienie i warto dodan), aktywno technologiczn (np. patenty), naukow (np. publikacje). Pozwolioby to na lepsze zrozumienie dynamiki rozwoju klastrów.
Teoretycznie biorc, przejawy rozwoju klastrów powinny by bardziej
widoczne, jeli na wybory przedsibiorstw odnonie lokalizacji nie wpywaj
istotnie bariery wobec handlu i inwestycji w rónych regionach. Gospodarka
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z moliwie jak najniszymi barierami o tym charakterze wydaje si najlepszym
rodowiskiem do obserwacji skutków rozwoju klastrów. Fakt ten jest gównym
powodem wykorzystania danych amerykaskich w identyfikacji klastrów.
W USA funkcjonuje duy, zintegrowany rynek. Obserwowane geograficzne
wzorce aktywnoci gospodarczej mog by zatem silnie uwarunkowane rozwojem klastrów. Cigle stosunkowo silne w Europie dziedzictwo granic midzy
pastwami moe stanowi znaczc si zmniejszajc wzgldn wano klastrów jako czynnika decydujcego o wyborze lokalizacji. Obserwowane w Europie wzorce s w konsekwencji skutkiem pomieszania wpywu rozwoju klastrów i obowizujcych w poszczególnych krajach regulacji, a informacje na
temat interakcji midzy danymi branami s bardziej obcione bdami. Nie
ma przy tym powodów, by uzna , e zasadnicze techniczne i gospodarcze siy
napdowe w obu obszarach gospodarczych róni si od siebie w sposób systematyczny [European Commission 2007].
Pomimo silnych przesanek koncepcyjnych przemawiajcych za wykorzystaniem danych amerykaskich jako gównego róda informacji w tworzeniu
kryteriów identyfikacji klastra, warto siga take po dostpne dane europejskie.
W obu obszarach gospodarczych wystpuj bowiem brane o wyranie innych
strukturach, co powinno znajdowa odzwierciedlenie w strukturach klastrowych. Niestety, dane europejskie s znacznie sabsze jakociowo ni dane amerykaskie, co ogranicza moliwoci ich wykorzystania na potrzeby analiz klastrowych. Do gównych wyzwa metodycznych w Europie zalicza si [European Commission 2007]:
 dostpno danych na poziomie NUTS 2, definiowanym w oparciu o granice
administracyjne;
 niedostateczna szczegóowo danych w systemie NACE;
 wielko zatrudnienia jako jedyny parametr w peni dostpny dla wszystkich
regionów i bran.
Poziom regionalny NUTS 2, na którym dostpne s dane, definiowany
jest w oparciu o granice administracyjne, które mog nie odzwierciedla w peni
interakcji gospodarczych. Regiony NUTS 2 róni si od siebie geograficznie
i ze wzgldu na wielko populacji. Niektóre regiony NUTS 2 to cae kraje, np.
Dania, z krajowymi wadzami, podczas gdy inne to regiony wewntrz krajów
z wadzami szczebla lokalnego. Dane z poziomu NUTS 3 i wyszych nie s przy
tym z reguy dostpne. W USA obszary ekonomiczne zdefiniowane zostay natomiast na jednolitym szczeblu krajowym w oparciu o powizania gospodarcze,
a zwaszcza w oparciu o poczucie wspólnoty.
Z kolei czterocyfrowe klasy w systemie NACE, w jakich dostpne s dane
europejskie, nie s wystarczajco szczegóowe, aby wyj poza granice trady86

cyjnych sektorów i móc odzwierciedli pene bogactwo klastrów jako zgrupowa aktywnoci ekonomicznej podmiotów z rónych sektorów. Na tym poziomie nawet najlepsze przyporzdkowanie bran do wyników klastrów nie daje
waciwego obrazu sytuacji w takich kategoriach klastrów, które s podobne do
tradycyjnych zgrupowa branowych. Uniemoliwia to uchwycenie mieszanki
usug i funkcji wytwórczych, co jest typowe dla struktur klastrowych. W USA
dla porównania, dostpne picio- i szeciocyfrowe klasyfikacje NAICS pozwalaj przeprowadzi bardziej wyrafinowane analizy relacji klastrowych midzy
rónymi branami. Dla poziomu wnikliwoci analizy nie bez znaczenia jest te
fakt, e w Europie jedynym w peni dostpnym parametrem dla wszystkich regionów i bran jest zatrudnienie. W USA dostpne s dodatkowo informacje
o zarobkach i patentach, co pozwala na przeprowadzenie pogbionych analiz na
temat wpywu klastrów na poziom innowacyjnoci i konkurencyjno .
Naley przy tym zauway , e pomimo wyszego poziomu dezagregacji
(ang. granularity) take dane amerykaskie nie s doskonae. Przegld systemu
klasyfikacji NAICS przyczyni si do zwikszenia szczegóowoci danych
w odniesieniu do sektora IT i usug, wci jednak brakuje odpowiednio duej
rónorodnoci w odniesieniu do wielu usug biznesowych i czynnoci powizanych z nauk, które s nie tylko charakterystyczne dla klastrów, ale te odgrywaj coraz waniejsz rol w nowoczesnej gospodarce. W konsekwencji, identyfikowane klastry okazuj si by silnie ukierunkowane albo wytwórczo, albo
usugowo, za wielkie struktury klastrowe w obszarach usug biznesowych,
edukacyjnych, czy kreacji wiedzy pozostaj niewykryte. Innym ograniczeniem
jest to, e obecne systemy klasyfikacji, czy to NAICS, czy te NACE, nie odzwierciedlaj w sposób zadowalajcy pojawiania si nowych bran, jak np. biotechnologia. Brak podstawowych danych statystycznych na ten temat skutecznie
uniemoliwia identyfikacj bardziej wyrafinowanych struktur klastrowych.
Zastrzeenia odnonie charakteru i przydatnoci dostpnych w Europie
danych i ogólna sabo systemów klasyfikacji powinny by potraktowane z naleyt powag [European Commission 2007]. Jednake nawet przy ich obecnej
jakoci dane te mog by podstaw analiz wnoszcych istotny wkad do europejskiej debaty politycznej. W szczególnoci, umoliwiaj one ukazanie poziomu
specjalizacji regionalnej w europejskich regionach w porównaniu z amerykaskimi, a take mog by ródem wiedzy na temat zwizków midzy wynikami
gospodarczymi a si klastrów. Ponadto, mog stanowi podstaw do systematycznych porówna silnych klastrów o danej specjalizacji w rónych regionach
Europy. Dane zbierane przez European Cluster Observatory nie umoliwiaj
wprawdzie udzielenia ostatecznych odpowiedzi, jednake pozwalaj na opraco-
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wanie nowego spojrzenia na rzeczywisto gospodarcz, dajcego wystarczajc
podstaw do podejmowania dalszych decyzji politycznych.
Zbierane i analizowane s kolejne rodzaje danych, a w celu zwikszenia
ich wiarygodnoci porównuje si wyniki projektu z innymi dostpnymi analizami statystycznymi, jak np. Regional Innovation Scoreboard. W celu potwierdzenia wyników analiz statystycznych, a take uzyskania informacji uzupeniajcych, które nie mogy by ujte w postaci danych statystycznych (np. warunki
otoczenia instytucjonalnego) do projektu docza si analizy przypadków. S
one ródem danych jakociowych odnonie czynników sukcesu w rozwoju klastrów. Zbierane s one drog wywiadów z przedstawicielami krgów polityki
gospodarczej i uczestnikami klastrów, a take w wyniku analiz klastrów znajdujcych si zarówno w fazie wzrostu, jak i schyku. Szczególn uwag powica
si klastrom ponadnarodowym, badajc wszystkie kraje UE i z ni stowarzyszone [European Commission 2007].
W Polsce wikszo przeprowadzanych analiz klastrowych nie jest metodycznie zaawansowana, jak na przykad analizy typu I/O, czy analizy skupie.
Do popularne s natomiast badania ankietowe, obliczanie wskaników koncentracji oraz graficzna metoda prezentacji klastra [Staszewska 2009]. W cigu
ostatnich kilku lat przeprowadzano w Polsce badania klastrowe na poziomie krajowym i na poziomie regionów (Mazowsze, Opolszczyzna, lsk, Pomorze).
Stanowiy one istotny wkad do regionalnych strategii rozwoju. Oprócz tego, na
zlecenie KE, midzynarodowa grupa badaczy przeprowadzia analiz klastrów
w Europie rodkowej i Wschodniej (CEEC) w ramach projektu EU Cluster Observatory [Ketels i Sölvell 2006].
Autorami kompleksowych analiz klastrowych w Polsce s naukowcy
z Wydziau Ekonomicznego Uniwersytetu Gdaskiego oraz gdaskiego Instytutu Bada nad Gospodark Rynkow (IBnGR). Ich dzieem jest mapowanie klastrów w ramach Cluster Mapping Project (CMP) [Szultka 2004]. W 2012 roku
planowane jest zakoczenie trzyletniego projektu pt. „Identyfikacja klastrów
przemysowych w Polsce. Próba oceny ich efektów ekonomicznych. Implikacje
dla polityki rozwoju regionalnego”. W ramach realizowanego przez IBnGR projektu CMP przeprowadzono zarówno analizy ilociowe, jak i jakociowe [Brodzicki 2010]. W pierwszym module oparto si na brytyjskiej metodologii rozwinitej przez DTI. Wykorzystano dane o zatrudnieniu z 3-cyfrowej klasyfikacji
NACE w wymiarze sektorowym oraz z poziomu powiatów i gmin w wymiarze
przestrzennym. Panel danych pochodzi z roku 2001.
Pierwszym krokiem bya identyfikacja koncentracji zatrudnienia na poziomie powiatów i gmin. Klastry zdefiniowane zostay jako grona 3-cyfrowych
sektorów NACE poczonych w poziomie lub w pionie. Przeprowadzono anali-
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z kolokacji aktywnoci i pocze w tabelach I/O. Zidentyfikowano w ten sposób 20 klastrów. Obszary o znacznej koncentracji zdefiniowano z wykorzystaniem LQ biorc pod uwag zatrudnienie i zakadajc arbitralnie, e wskanik na
poziomie powyej 1,25 wiadczy bdzie o istnieniu klastra (koncentracja zatrudnienia na poziomie co najmniej 25% powyej redniej krajowej).
W drugim kroku, biorc pod uwag wysoko wskanika koncentracji
w kluczowych sektorach danego klastra i gboko klastra (znaczna koncentracja w wikszoci lub w danej gazi klastra), identyfikowano obszary o najwyszym prawdopodobiestwie istnienia klastrów, które przedstawiono na mapie.
W trzecim kroku, po kolejnych analizach, wybrano lokalizacje o najwikszym
prawdopodobiestwie istnienia klastra w dziewiciu branych pod uwag gaziach tradycyjnych i nietradycyjnych. W celu identyfikacji cech charakterystycznych klastrów (m.in. gboko i zasig powiza midzy przedsibiorstwami i z sektorem badawczo-rozwojowym, innowacyjno , efektywno ,
umidzynarodowienie, zakorzenienie w regionie, dostpno instytucji, istnienie
tzw. inicjatyw klastrowych, mobilno pracowników) przeprowadzono analizy
jakociowe oraz obszerne wywiady z losowo wybranymi potencjalnymi podmiotami klastrów.
Na podstawie wyników badania stwierdzono, i lokalizacja przedsibiorstw w obrbie zidentyfikowanych struktur klastrowych wpywa pozytywnie
na ich wyniki dziaalnoci i potencja konkurencyjny, przez co moe stymulowa rozwój gospodarczy. Zastosowana metodyka umoliwia analiz cieek
kolokacji oraz powiza I/O w gospodarce, przeprowadzenie analizy na przestrzennym poziomie agregacji sucej identyfikacji klastrów midzyregionalnych oraz poczenie analizy ilociowej z jakociow. Sabociami wyników
tych bada s natomiast wzgldnie szeroka definicja klastrów, nieuwzgldnienie
na etapach pocztkowych autokorelacji przestrzennej, niepene wzicie pod
uwag problemu faszywej korelacji, brak jasnej definicji wymiaru geograficznego klastra, subiektywnie przyjty próg dla LQ na poziomie 1,25, wzgldnie
maa liczba wywiadów przypadajca na jeden potencjalny klaster (statystyczna
istotno wyników) oraz nieuwzgldnienie liczby i rozmiaru przedsibiorstw
w obszarach znacznej koncentracji [Brodzicki 2010].
Badajc klastry w nowych pastwach czonkowskich UE na zlecenie KE
przeprowadzono analiz statystyczn na poziomie regionalnym [Ketels i Sölvell
2006]. Kategorie klastrów przyjto za Porterem, który zidentyfikowa trzy róne
typy bran: równo rozprzestrzenione brane obsugujce rynki lokalne, brane
skoncentrowane przestrzennie oraz brane o lokalizacji powizanej z obecnoci
w danej lokalizacji okrelonych zasobów i cech naturalnych [Porter 2003]. Co
wane, wedug Portera dana brana nalee moe do wielu klastrów. Badacze
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nie uwzgldnili jednak faktu, e rynek europejski, w przeciwiestwie do amerykaskiego, zosta zintegrowany dopiero niedawno i ograniczeniem s cigle niektóre bariery istniejce wewntrz UE. Stosowana w USA definicja klastra opierajca si o wzorce lokalizacji ich zdaniem lepiej odzwierciedlaa siy powiza
midzy branami. Jej adaptacja pocigna jednak za sob zaoenie o homogenicznoci technologii i braku rónic midzy regionami, jeli chodzi o posiadane
bogactwa naturalne.
Analizowane gospodarki krajów CEEC, pomimo widocznego postpu,
wci pozostaj daleko w tyle wobec amerykaskiej dominacji technologicznej.
W stosunku do rynków gospodarek rozwinitych ich rynki ustpuj pod wzgldem liczby przedsibiorstw, zrónicowania produktów, relacji strategicznych,
rozkadu siy rynkowej, rodzaju i intensywnoci konkurencji, czy poziomu zakóce spowodowanych saboci instytucji. Rozwój klastrów w krajach CEEC
jest utrudniony take ze wzgldu na wiele „mikkich” barier, jak np. zmniejszenie kapitau spoecznego w okresie komunistycznym (brak zaufania).
Ostatecznie klasyfikacja klastrów wg Portera (kategorie klastrów) poddana zostaa pewnym modyfikacjom. Amerykaska klasyfikacja SIC musiaa zosta przeoona (nie bez problemów) na europejsk klasyfikacj NACE. Za regiony przyjte w analizie wybrano obszary NUTS 2, a dane o zatrudnieniu zebrano na poziomie 4-cyfrowych kodów NACE. W odniesieniu do Polski wykorzystano dane GUS o zatrudnieniu pochodzce z 2001 roku. Gównym problemem okazao si to, i przy wikszej dezagregacji, wiele danych tracono ze
wzgldu na ich poufno . Zidentyfikowane klastry zostay nastpnie sklasyfikowane i podzielone biorc pod uwag: wielko (15 tys. zatrudnionych), specjalizacj (1,75) i dominacj (udzia w regionalnym zatrudnieniu powyej 7%).
Wybór takich wartoci granicznych moe by kwestionowany w warstwie metodologicznej. Zidentyfikowane klastry speniajce powysze kryteria otrzymyway gwiazdk, jedn za kade z kryteriów, po czym uszeregowano je wedug
sumy zgromadzonych gwiazdek (system trójgwiazdkowy).
Wyniki zweryfikowano porównujc je z danymi na poziomie krajowym
odnonie eksportu towarów typowych dla klastra i mikroekonomicznej konkurencyjnoci biznesu, a take poddajc pod dyskusj z przedstawicielami wadz
na szczeblu krajowym i regionalnym. Niestety, same w sobie okazay si one
niezbyt odkrywcze w kontekcie wynikajcych z nich wniosków [Brodzicki
2010]. Potwierdzono powszechnie znan wiedz. Przyczyn by zapewne wybór
poziomu agregacji przestrzennej. Do innych wad badania mona zaliczy : nieuwzgldnienie autokorelacji przestrzennej oraz liczby i rozmiaru przedsibiorstw w analizowanych aglomeracjach, pominicie w analizie klastrów midzyregionalnych oraz sabe potwierdzenie w wyniku analizy jakociowej. Do
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zalet badania mona jednak zaliczy przyjt, wzgldnie czyteln, definicj klastra wg Portera, wykorzystanie spójnej metodyki w odniesieniu do grupy dziesiciu nowych pastw czonkowskich UE i stworzenie moliwoci porówna
midzy regionami rónych krajów wewntrz UE.
Podsumowujc naley doda , i z bada nad polskimi klastrami wycignito sporo konkretnych wniosków [Brodzicki 2010]. Zastosowana metodyka
musi by moliwie jak najlepiej dopasowana do specyfiki badanego regionu.
Przy tworzeniu jasnej i precyzyjnej definicji klastra naley wzi pod uwag
m.in. poziom rozwoju technologicznego badanej gospodarki (zakresy i rodzaje
powiza w gospodarce duej, dobrze zintegrowanej i w gospodarce maej,
wzgldnie zacofanej, znajdujcej si w okresie przejciowym, s róne). Kategorie klastrów zdefiniowane przez Portera naley zweryfikowa ze wzgldu na
specyfik gospodarcz danego kraju. Ponadto, o ile pozwalaj na to dane, analiza powinna by przeprowadzona na najlepszym z moliwych poziomów dezagregacji sektorowej i przestrzennej. Dla Polski najlepsze okazuj si sektory
o przynajmniej 3-cyfrowej kategorii w klasyfikacji NACE, na poziomie gmin
lub powiatów. Województwa z poziomu NUTS-2 okazuj si zbyt due. Na pocztku naley wzi take pod uwag moliwo wystpienia autokorelacji danych przestrzennych. Jeli chodzi o identyfikacj obszarów o wskanikach koncentracji powyej rednich, sign naley po metody wykorzystywane przy liczeniu potencjau rynku. Pod szczególn uwag wzi naley wpyw wyznaczonych wielkoci granicznych.
Oprócz danych o zatrudnieniu, powinno wczy si przynajmniej dane
odnonie liczby przedsibiorstw w podziale na sektory i ich rozkad ze wzgldu
na wielko zatrudnienia w obrbie danego sektora. W gospodarce w okresie
przejciowym naley take przeprowadzi analizy dla wikszej liczby okresów.
Po pierwsze, kady rok ma swoj specyfik, po drugie za, przejcie nastpuje
stosunkowo szybko. Take wejcie do UE przynioso niebagatelne skutki, co
powinno by uwzgldnione w przyszoci. Najwikszym wyzwaniem zdaje si
jednak wyjcie poza analiz regionaln. Ukierunkowanie regionalne nie jest bowiem cech klastra, a klastry midzyregionalne istniej i mog mie due znaczenie, take dla polityk rozwoju regionalnego.
Naley równie pamita , i mapowanie skada si powinno z dwóch
wanych etapów:
 analizy ilociowej umoliwiajcej identyfikacj wanych aglomeracji wzajemnie poczonych bran;
 analizy jakociowej siy i zakresu powiza istniejcych w ramach tych
aglomeracji.
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Zatem, dopiero po waciwym rozpoznaniu i analizie klastrów zaleca si wdraanie polityki klastrowej. Sens takiej polityki bez wykonania stosownych analiz
klastrów moe okaza si bardzo wtpliwy.
Innym problemem badawczym jest identyfikacja uczestników krajowych
programów klastrowych. W tym kontekcie naley zdefiniowa grupy docelowe, metody identyfikacji uczestników i mechanizm wyboru [OECD 2007]. Wybór grup docelowych, którymi mog by miejsca (liderzy, sabiej rozwinite obszary, gówne orodki), sektory (dynamiczne, o znaczeniu strategicznym, o znaczeniu spoecznym, zagroone) i okreleni aktorzy lub grupy aktorów (uniwersytety, wszystkie mae firmy, firmy zagraniczne i inwestorzy, konsorcja rónych
podmiotów) czy te pewna kombinacja wymienionych skadowych, zaley od
ekonomicznych przesanek interwencji publicznej. Grupy docelowe musz by
jasno okrelone (zidentyfikowane), aby zapewni to, e zasoby dostpne dla programu s odpowiednie, a jego cele osigalne. Wybór mechanizmu selekcji
uczestników musi by natomiast spójny z celami programów. W tabeli 3.5 zestawiono róne rodzaje grup docelowych i mechanizmów selekcji przyjmowane na
potrzeby realizacji wybranych programów klastrowych w wybranych krajach.
Dokonujc wyboru grupy docelowej na pocztku naley dokona fundamentalnego rozstrzygnicia odnonie obszarów gospodarczych kluczowych dla
programu, np. orientujc si na sabiej rozwinite, jak w przypadku europejskich
funduszy strukturalnych, bd w ogóle zrezygnowa z wyodrbniania obszarów.
Kolejnym krokiem jest wybór midzy sektorami dynamicznymi a zagroonymi
lub te otwarcie programów na wszystkie sektory. Niektóre programy koncentruj si jedynie na najbardziej rozwinitych sektorach lub w pewien sposób
charakterystycznych (np. sektory strategiczne, sektory wysokiego wzrostu). Inne
potencjalne sektory docelowe to np. takie, które przeywaj trudnoci lub
w wikszym stopniu naraone s na konkurencj midzynarodow.
Niektóre programy mog by skoncentrowane na sektorach o duym znaczeniu spoecznym. W niektórych krajach trwa te debata nad tym, czy takimi
programami naley obejmowa mae, czy due przedsibiorstwa. W przypadku
braku specyfikacji, programy musz suy obu tym grupom, cho róni si
one potrzebami. W sumie wybór grupy docelowej jest zdeterminowany przez
cele polityczne i planowany przestrzenny zasig ich realizacji. Moe on by wyborem formalnym lub opierajcym si na strukturze i instrumentach programów.
W jego dokonywaniu pomocna jest jasna definicja rozwizywanego problemu.
Przykadowo, wyszy wzrost gospodarczy jest celem zbyt ogólnym. Poziom
PKB per capita moe wzrosn , gdy zostan wybrane sektory o wysokiej wartoci dodanej, ale zatrudnienie niekoniecznie musi ulec zwikszeniu.
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Francja

Finlandia

Czechy

Kanada

Kraj

Regionalny

Krajowy (klastry
midzynarodowe);
regionalny (klastry
regionalne)

Poles de competitivite

Local Production
Systems (SPL)

Krajowy

Regionalny

Krajowy (oprócz
Pragi)

Krajowy

Zasig

National Cluster
programme

Centres of Expertise

Klastry

NRC, Technology
Cluster Initiatives

Program/
polityka

Wszystkie regiony
(czsto nie kluczowe)

Kluczowe (klastry
midzynarodowe);
wszystkie regiony
(klastry regionalne)

Brak ukierunkowania na dane regiony

Regionalne centra
urbanizacji (wstpnie gówne miasta)

Regiony sabiej
rozwinite

Wszystkie regiony

Docelowe regiony

Kluczowe sektory
(klastry midzynarodowe), wszystkie
sektory (klastry
regionalne)
Wszystkie sektory
zgrupowane w
dystryktach przemysowych. M P

Kluczowe (potencja innowacyjny,
nawet przy braku
wysokich technologii)
Najwiksze sektory
w gospodarce

Technologie w
przemyle wysokich technologii i
innych
Wszystkie, wiele
restrukturyzowanych

Docelowe sektory

Samodzielne zgoszenie si poprzez
aplikacje

Mapowanie wyników i relacja z
ministrami sektorowymi
Samodzielne zgoszenie si poprzez
aplikacje

Samodzielne zgoszenie si poprzez
aplikacje, niektóre
grupy zachcane do
uczestnictwa
Samodzielne zgoszenie si poprzez
aplikacje

Dialog

Mechanizm selekcji

Tak

Brak danych

67 (105)

Brak danych

22 (brak danych)

Wybrane wszystkie
aplikacje zakwalifikowane

Liczba projektów
wybranych
(zgoszonych)
Brak danych

dokoczenie na str. 94

Tak; wielopoziomowa

Nie

Tak

Zbieranie aplikacji
do czasu wyczerpania funduszy

Nie

Konkurencyjne?

Tabela 3.5. Grupy docelowe i mechanizmy selekcji w wybranych krajach



Korea

Japonia

Wochy

Niemcy

Krajowy

Regionalny

Innovative Cluster
Cities

Krajowy

METI Industrial
Clusters

MEXT Knowledge
Clusters

Krajowy

Regionalny

LAW 317 (91)

Technological Districts

Krajowo-regionalny

Regionalny

InnoRegio

GA-network initiative

Krajowy

BioRegio

Wszystkie regiony
(poza Seulem), w
oparciu o istniejc
infrastruktur
przemysow

Wszystkie regiony
(sprecyzowane
potrzeby rónych
kategorii regionów)

Wszystkie regiony
(plus specjalny
komponent dla
poudnia Woch)
Kluczowe obszary
uniwersyteckie

Wszystkie

Landy sabiej rozwinite

Sabiej rozwinite
(wschodnie landy)

Kluczowe

Krajowe brane
strategiczne

Kluczowe

Obszary strategiczne w krajowej polityce wobec nauki i
technologii
Wysokie technologie

Decyzja na poziomie regionów

Wszystkie

Sektory z potencjaem wzrostu

Biotechnologia

Identyfikacja przez
ministerstwa w
porozumieniu z
uniwersytetami
Regionalni urzdnicy METI identyfikuj obiecujce
projekty klastrowe
do rozwaenia
Strategiczne kryteria wyboru

Samodzielne zgoszenie si poprzez
aplikacje, ze wsparciem landów
Samodzielne zgoszenie si poprzez
aplikacje
Identyfikacja przez
landy w kontekcie
wikszej regionalnej strategii rozwoju
Mapowanie na
podstawie danych
statystycznych
Mapowanie strategiczne

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

dokoczenie na str. 95

7 (wybór na pilota,
powinno zosta
rozszerzone na
wszystkie ponad 30
kompleksów)

19

18

11

Brak danych

Brak danych

25 (400)

4 (17) otrzymaa
wikszo rodków



Szwecja

Hiszpania,
Kraj Basków

Norwegia

Holandia

Visanu

Regionalny

Krajowy

W regionie

Competitiveness
clusters

VINNVAXT

Krajowy/regionalny

Regionalny

Arana Programme

Centrem of Expertise (NCE)

Krajowy

Regionalny

Key Innovation
Arena

Peaks In the Delta

Wszystkie

Kluczowe

Wszystkie podregiony

Wszystkie regiony

Bez wyranych
preferencji regionalnych, ale z
wpywem regionalnym
Wszystkie regiony

Regiony napdzajce wzrost gospodarczy w skali kraju

Priorytetowe w
regionalnych planach rozwoju

Kluczowe (wysoki
wzrost)

Wszystkie (neutralno odnonie sektorów, wane badania i rozwój)
Wane sektory w
gospodarce: wiele
restrukturyzowanych

Wszystkie (neutralno sektorowa)

Najwiksze sektory
w gospodarce regionalnej o znaczeniu krajowym
Kluczowe (potencja innowacyjny i
wzrostu)

Wczeniej identyfikowane w regionalnym planie wzrostu; selekcja poprzez dialog

Po mapowaniu i
dialogu publicznoprywatnym gazie
mog aplikowa ;
wstpna selekcja;
klastry skadaj
petycje do rzdu
Samodzielne zgoszenie si

Samodzielne zgoszenie si poprzez
aplikacje i dialog
Samodzielne zgoszenie si poprzez
aplikacje

Analiza przez Rad
Platformy Innowacji

Analiza przez Regionaln Komisj
Programowania

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

dokoczenie na str. 96

1 runda: 3 penych
i 7 czciowych
odbiorców (25
wybranych sporód
150 otrzymuje
granty)
30 (otrzymuj
wsparcie procesowe)

Akceptacja kandydatów, którzy zgosili si i kwalifikuj
si

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych



Oregon Cluster
Network

Oregon Cluster
Industries

Georgia Research
Alliance

DTI/RDA/DA

ródo: OECD 2007

USA, Oregon

USA, Georgia

Wielka
Brytania

Szwecja (c.d.)

Regional Cluster
Programme

Na obszarze stanu

Na obszarze stanu

Na obszarze stanu

Krajowy

Regionalny

Wszystkie podregiony

Wszystkie podregiony

Wszystkie podregiony z uniwersytetami partnerskimi

Wszystkie

Wszystkie

Najwiksze sektory
w gospodarce,
potencja do wzrostu zatrudnienia
Wszystkie

Klastry priorytetowe zdefiniowane
przez region w
regionalnej strategii
gospodarczej
Wysokie technologie

Priorytetowe w
regionalnych planach rozwoju

Samodzielne zgoszenie si na czonka

Regiony organizuj
mapowanie itp.
badania (wskazówek i wsparcia
dostarcza DTI)
Sektor pozarzdowy lub eksperci
sektorowi/uniwersyteccy
wybieraj projekty
o potencjalnie najwikszym pozytywnym wpywie
na stan
Identyfikacja poprzez mapowanie

Wczeniej identyfikowane w regionalnym planie wzrostu; selekcja poprzez dialog

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Wszystkie akceptowane

Brak danych

W zalenoci od
projektów

1 runda – selekcja:
3 projektów, 7
aplikacji zgoszonych otrzymuje
roczne wsparcie
podstawowe
Brak danych

Z wyborem kadej z grup wie si wiele potencjalnych napi , które naley uprzednio rozway . Równie identyfikacja potencjalnych uczestników
programów klastrowych jest wyzwaniem samym w sobie ze wzgldu na trudno w ilociowym okreleniu istnienia i dziaania klastra. Rónice w wynikach
przeprowadzanych analiz s nie tylko skutkiem rónych metod identyfikacji,
lecz take odbiciem rónych perspektyw postrzegania problemu i kierunków
przyjmowanej polityki. Na podstawie obserwacji mona wyróni trzy strategie
identyfikacji podmiotów uczestniczcych w realizacji programów klastrowych:
identyfikacja ilociowa, poleganie na niszym szczeblu rzdowym oraz samodzielne zgoszenie [OECD 2007].
W ramach identyfikacji ilociowej wyrónia si dwa podstawowe podejcia do mapowania klastrów, a mianowicie skupienie si wycznie na koncentracji w sektorze przemysu, bd na poczeniu koncentracji i wspózalenoci.
Strategia ta jest chtniej stosowana w programach realizowanych w ramach polityki przemysowej ni w programach odnoszcych si do nauki i technologii. Jej
celem jest zidentyfikowanie najwikszych statystycznie klastrów, czyli takich,
które wnosz najwicej dla gospodarki lub do sektorów zwizanych z wymian
handlow. W niektórych badaniach aby okreli , czy i w jakim stopniu najwiksze klastry s perspektywiczne w kontekcie caej gospodarki i poszczególnych
sektorów, przeprowadza si szczegóowe analizy konkurencyjnoci.
Mapowanie klastrów z wykorzystaniem metod statystycznych wskazuje
na kolokacj. Faktyczne poczenia midzy podmiotami potwierdzane s natomiast za pomoc kolejnych bada. Informacje takie s potrzebne, aby rozwin
instrumenty najlepiej dopasowane do potrzeb klastrowych. Kilka programów
krajowych zaczto od mapowania ilociowego, aby potem je rozszerza . Przykadowo, w Czechach przeprowadzono ponad 40 dodatkowych pogbionych
bada mapowania. Te bardziej szczegóowe prace s czsto czci pierwszej
fazy programu, którego celem jest rozwój klastra. Wyniki analiz tego rodzaju
w Szwecji, uzupenione w oparciu o informacje z innych róde, zostay wzite
pod uwag przez niektóre ze szwedzkich agencji w formuowaniu programów
identyfikacji klastrów. Podobnie w Wielkiej Brytanii, w celu lepszego zrozumienia pocze klastrowych, uruchomiono kilka takich programów.
Stosowanym sposobem identyfikacji adresatów programów klastrowych
opracowywanych w ramach polityki krajowej jest przeniesienie odpowiedzialnoci w tym zakresie na niszy szczebel lub na rozproszone agencje rzdu centralnego. Strategia taka zwiksza spójno decyzji podejmowanych na rónych
szczeblach. Stosowana jest w takich krajach, jak Szwecja, Niemcy, Japonia,
Wielka Brytania. W Wielkiej Brytanii, przykadowo, DTI dostarcza wskazówek,
ale to regiony identyfikuj sektory priorytetowe lub klastry, a take okrelaj
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poziomy wsparcia i rodzaje instrumentów w ramach swoich regionalnych strategii gospodarczych akceptowanych przez DTI.
Z kolei we Woszech opracowano model statystyczny z jasno okrelonymi
i szczegóowymi kryteriami, co pozwala na okrelenie, które dystrykty przemysowe mog zosta wsparte jako klastry. Kryteria te opieraj si na poziomie
koncentracji, jeli chodzi o zatrudnienie i liczb przedsibiorstw danej brany na
okrelonym obszarze. Model ten moe by nastpnie zastosowany na potrzeby
dowolnego regionu w celu znalezienia dystryktów przemysowych, które bd
si kwalifikoway do wsparcia za pomoc rónych instrumentów pomocy dla
M P. W miar postpu procesu decentralizacji poszczególne regiony we Woszech uzyskay wiksz samodzielno , jeli chodzi o wsparcie przedsibiorców,
w zwizku z czym na szczeblu regionalnym do wyboru klastrów uywa si wasnych formu lub zaproponowanych przez rzd centralny.
Wiele programów opiera si na samoidentyfikacji klastra. Jest to podejcie oddolne. W wikszoci przypadków zbiór potencjalnych uczestników ograniczony jest przez okrelone kryteria dostpnoci, które mog dotyczy liczby
i rodzaju podmiotów podanych w klastrze (wczajc regionalne wsparcie publiczne), lokalizacji oraz zakresu projektów i wspópracy, która moe by finansowana. Najwikszym problemem jest brak wiadomoci moliwoci samoidentyfikacji, np. poprzez zapytanie ofertowe.
Kolejnym krokiem po wyborze grup docelowych i metod identyfikacji
uczestników jest wybór odpowiednich metod ich selekcji. Wykorzystywane mechanizmy selekcji uwzgldniaj zarówno procedury konkurencyjne (oparte na
otwartym konkursie lub zaproszeniu do skadania wniosków), jak i niekonkurencyjne (odbiorcy s wczeniej wyznaczeni). Pierwsze wykorzystywane s do
identyfikacji projektów najsilniejszych w ramach danej grupy docelowej oraz do
pomiaru motywacji podmiotów kluczowych, a zwaszcza sektora prywatnego.
Selekcja moe by poza tym odgórna lub oddolna.
Na ogó wystpuj strategiczne przesanki wykorzystania rónego rodzaju
mechanizmów. Uzalenione s one od takich kwestii, jak np. cele programu,
wiedza tworzcego polityk na temat jakoci potencjalnych uczestników, a take
ambicje wykorzystania dodatkowych funduszy. Róne mechanizmy selekcji
mog take pocign za sob zmieniajce si koszty transakcyjne, które mog
zosta porównane z korzyciami wynikajcymi z przyjcia rónych opcji. Wiarygodno mechanizmu selekcji i liczba wybranych uczestników ma poza tym
istotny wpyw na efekt znakowania, bdcy celem wielu programów. W tabeli
3.6 zestawiono przesanki stosowania rónych mechanizmów selekcji.
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Tabela 3.6. Przesanki stosowania rónych mechanizmów selekcji
Mechanizm
Przesanki
- gdy najlepsi uczestnicy nie ujawniaj si na pocztku
- ocena motywacji uczestników
Konkurencyjny
- znaczenie etykietowania
- dugoterminowy spillover dla grup niewybranych
Ograniczona - jasne ustalenie priorytetów odnonie zasobów
liczba
- znaczenie etykietowania
- jasne cele (strategiczne, ilociowo identyfikowalne)
Odgórny
- spójno z innymi programami
- gdy najlepsi lub ewentualni uczestnicy nie ujawniaj si na
pocztku
Oddolny
- najlepszym sposobem uzyskania identyfikacji jest samoidentyfikacja
- ocena motywacji uczestników
- najlepszy wybór we wczeniej zdefiniowanej przestrzeni
- niszy szczebel rzdowy najodpowiedniejszy, aby dokona
Mieszany
selekcji
- wymagana wspópraca wszystkich szczebli rzdowych
- specjalne dodatkowe rozwaania podczas selekcji
ródo: OECD 2007.

3.2. Mapowanie klastrów w przestrzeni europejskiej
Wyodrbnianie klastrów w przestrzeni gospodarczej jest procesem zoonym. Mog by w nim zastosowane róne podejcia, w zalenoci od rodzaju
i stopnia dostpnoci danych. Jak wskazywano wczeniej, najpowszechniej stosowane metody umoliwiajce kompleksow identyfikacj struktur klastrowych
bazuj na danych dotyczcych zatrudnienia. W przypadku wikszoci pastw
europejskich, w tym pastw nalecych do Unii Europejskiej, porównywalno
danych jest uatwiona za spraw procesu unifikacji stosowanych klasyfikacji
gospodarczych. Problemem jest jednak ich dostpno , szczególnie w sytuacji,
gdy wymagane jest wykorzystanie danych o zatrudnieniu na bardziej szczegóowych poziomach klasyfikacji gospodarczych.
Cennym ródem danych statystycznych, które umoliwiaj identyfikacj
klastrów w przestrzeni europejskiej jest Europejskie Obserwatorium Klastrów
(ang. European Cluster Observatory). Obserwatorium opracowuje oraz udostpnia, do celów informacyjnych i naukowych, dane umoliwiajce mapowanie
klastrów. Jednoczenie, propaguje ide rozwoju gospodarczego opartego na kla-
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strach na obszarze Starego Kontynentu. Dziki wypracowanej metodologii identyfikacji klastrów w oparciu o klasyfikacj przestrzenn NUTS oraz 615 klas
dziaalnoci gospodarczej (klasyfikacja NACE), Europejskie Obserwatorium
Klastrów wyodrbnia 41 rodzajów klastrów standardowych, 8 rodzajów klastrów kreatywnych, 4 rodzaje klastrów typu KIBS (ang. knowledge-intensive
business
services)
oraz
3
rodzaje
klastrów
typu
life-science
[www.clusterobservatory.eu]. Klastry sektora rolno-ywnociowego zaliczaj
si do grupy klastrów standardowych, a s nimi: klastry produkcji rolnej, klastry
chowu i hodowli zwierzt oraz klastry przetwórstwa ywnoci.
Do identyfikacji oraz oceny siy aglomeracji klastrów pod uwag brane s
trzy wymiary: rozmiar, specjalizacja oraz skupienie. Klastry, w przypadku których weryfikacja kadego z powyszych wymiarów jest pozytywna, zostaj
uznane za najsilniejsze (dla kadej z cech przyznawana jest jedna gwiazdka).
Diagnoza pierwszego z nich – rozmiaru – odnosi si do stwierdzenia, czy
w poddanym analizie obszarze NUTS2 zatrudnienie w danej kategorii klastrowej jest na tyle wysokie, i moe on zosta zaliczony do 10% najwikszych klastrów w analizowanej grupie krajów. Kolejna charakterystyka – specjalizacja –
bazuje na wskaniku lokalizacji (LQ). Wskanik ten, jako miara wzgldna, stanowi porównanie udziau zatrudnienia w danej kategorii klastrowej w zatrudnieniu ogóem dla danego regionu w stosunku do identycznej proporcji odpowiadajcej wikszemu obszarowi referencyjnemu (w tym przypadku Europie).
Zgodnie z zaoeniami Europejskiego Obserwatorium Klastrów, do skupisk najsilniejszych zaliczane s te struktury, w przypadku których LQ przyjmuje warto wiksz ni 2.
Rozpatrujc skupienie, jako trzeci z analizowanych wymiarów, wyodrbnia si te z klastrów, których udzia w zatrudnieniu w regionie pozwala na zaliczenie ich do grupy 10% najwikszych skupisk tego typu w Europie. W tabeli
3.7 zaprezentowano zestawienie obejmujce 28 krajów europejskich (pastwa
UE oraz Islandia), w którym wyszczególniono liczby klastrów speniajcych
wszystkie bd cz z kryteriów identyfikacji najsilniejszych klastrów w Europie. Krajami, w których znajduje jest najwicej klastrów z przypisanym rankingiem trzech gwiazdek s: Niemcy (30 klastrów), Wielka Brytania (17 klastrów),
a take – co mona uzna za do zaskakujce – Rumunia (14 klastrów) oraz
Bugaria (13 klastrów).
W przypadku Polski klastry, które uzyskay ocen najsilniejszych umiejscowione s w województwach: wielkopolskim (3 klastry), ódzkim (2 klastry),
mazowieckim (2 klastry), lskim (2 klastry) oraz warmisko-mazurskim (1 klaster) [www.clusterobservatory.eu].
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Tabela 3.7. Wzgldna sia klastrów w wybranych pa stwach europejskich
Sia klastra
Sia klastra
Kraj
Kraj
ڎڎڎ
ڎڎ
ڎ
ڎڎڎ
ڎڎ
ڎ
AT
4
27
56
IS
1
0
4
BE
3
12
50
IT
11
96
127
BG
13
16
19
LT
2
5
2
CY
0
1
3
LU
0
2
2
CZ
6
24
39
LV
0
2
4
DE
30
94
190
MT
0
4
5
DK
0
3
27
NL
0
22
61
EE
0
1
8
PL
10
49
103
ES
11
41
99
PT
7
21
20
FI
2
9
23
RO
14
40
38
FR
6
35
124
SE
5
10
50
GR
6
27
47
SI
1
6
9
HU
2
12
45
SK
2
18
25
IE
1
5
4
UK
17
46
119
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych European Cluster Observatory,
15.10.2011.

Z analizy specjalizacji w odniesieniu do trzech rodzajów klastrów rolno-ywnociowych w Europie wynika, i w przekroju midzypastwowym wystpuje znaczne zrónicowanie wartoci wskanika lokalizacji (tabela 3.8). Najwyszy stopie specjalizacji w kategorii produkcji rolnej wystpuje w Bugarii
(LQ=7,02), w kategorii chowu i hodowli zwierzt najwyej plasuje si Rumunia
(LQ=5,55), natomiast w przetwórstwie ywnoci jest to Polska (LQ=2,11).
Klastry produkcji rolnej wyodrbnia si poprzez zestawienie wielkoci zatrudnienia w nastpujcych klasach dziaalnoci gospodarczej wedug klasyfikacji NACE 2.0: 01.61, 01.62, 01.63, 01.64, 10.41, 10.81, 11.01, 11.02, 11.03,
11.04 oraz 81.30. Klastry chowu i hodowli zwierzt obejmuj natomiast klasy:
01.11, 01.13, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49 oraz
77.31. W przypadku klastrów przetwórstwa ywnoci zestawiana jest dziaalno przypisana do klas: 10.11, 10.12, 10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52,
10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89,
10.91, 10.92, 11.05, 11.06, 23.13, 23.19, 25.91, 25.92, 28.93, 46.11, 46.21 oraz
46.23 [www.clusterobservatory.eu]. Na rysunku 3.3 przedstawiono rozkad klastrów produkcji rolnej w wybranych krajach Unii Europejskiej wedug stopnia
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ich specjalizacji, wielkoci zatrudnienia (rednica koa) oraz poziomu PKB per
capita (PPP) w 2007 roku14.
Tabela 3.8. Wska niki specjalizacji klastrów rolno-ywnociowych
w wybranych krajach europejskich
Klaster
Kraj Produkcja
Chów i hodowla
Przetwórstwo
rolna
zwierzt
ywnoci
AT
0,47
0,02
1,38
BE
0,5
0,35
1,01
BG
7,02
4,87
1,22
CY
0,5
1,67
0,98
CZ
0,8
0,88
1,17
DE
0,77
0,38
0,93
DK
0,68
1,02
1,04
EE
0,53
0,01
1,17
ES
1,74
1,78
0,73
FI
0,3
2,15
0,84
FR
0,74
0,54
1,16
GR
2,62
3,73
1,07
HU
1,24
1,66
1,42
IE
0,18
0,02
1,53
IS
0,47
1,93
1,14
IT
0,42
0
1,08
LT
0,4
0
1,95
LU
0,19
0,02
0,75
LV
0,54
0,7
0,95
MT
0,59
0,01
1,18
NL
1,58
1,42
0,76
PL
1,47
0,3
2,11
PT
0,7
0,03
1,05
RO
1,78
5,55
0,94
SE
0,44
0,62
0,85
SI
0,4
0
1,46
SK
0,27
0
1,34
UK
0,17
0,07
0,62
ródo: European Cluster Observatory, 15.10.2011.
14

W celu uzyskania przejrzystoci opracowania skale pionowe na wykresach przedstawiajcych specjalizacj przestrzenn w zakresie klastrów rolno-ywnociowych zostay ograniczone do poziomu 40 000 euro, co skutkuje pominiciem na tyche wykresach danych reprezentujcych Luksemburg.
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Rysunek 3.3. Klastry produkcji rolnej w wybranych gospodarkach UE
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych European Cluster Observatory,
15.10.2011.

Wedug przyjtej metodologii tylko w przypadku dwóch pastw, a mianowicie Bugarii i Grecji, wskanik lokalizacji przyjmuje warto wiksz ni 2.
Najmniejsze klastry produkcji rolnej w odniesieniu do bezwzgldnej liczby zatrudnionych charakteryzuj si jednoczenie jednymi z najniszych wartoci
wskanika lokalizacji.
W przypadku klastrów chowu i hodowli zwierzt stopie specjalizacji
w krajach Unii Europejskiej jest bardziej zrónicowany, anieli w przypadku
klastrów produkcji rolnej. Ponadto, w kilku przypadkach wskanik lokalizacji
przyjmuje warto 0, co jest przyczyn pominicia w prezentowanym zestawieniu danych dla niektórych pastw UE (rysunek 3.4). Warto wskanika lokalizacji w analizowanej grupie 17 pastw przyjmuje warto od 0,07 (Wielka Brytania) do 5,55 (Rumunia). Polski klaster chowu i hodowli zwierzt znajduje si
w tym rankingu na 16. pozycji.
Klastry przetwórstwa ywnoci w UE reprezentuj najwikszy poziom zatrudnienia sporód wyodrbnionych trzech kategorii klastrów rolno-ywnociowych, a ich redni udzia w analizowanych 27 gospodarkach UE
wynosi 72% (rysunek 3.5). Warto wskanika lokalizacji dla tej kategorii klastrów ksztatuje si w przedziale od 0,62 (Wielka Brytania) do 2,11 (Polska).
Naley przy tym nadmieni , e dane publikowane przez Europejskie Obserwatorium Klastrów, w oparciu o które dokonano mapowania klastrów, pochodz
z krajowych urzdów statystycznych i w wikszoci dotycz roku 2008.
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Rysunek 3.4. Klastry chowu i hodowli zwierzt w wybranych krajach UE
40000
35000

PKB per capita

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

1

2

3

4

5

6

Specjalizacja
RO

BG

GR

FI

ES

CY

HU

NL

DK

CZ

LV

SE

FR

DE

BE

PL

UK

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych European Cluster Observatory,
15.10.2011.

Rysunek 3.5. Klastry przetwórstwa ywnoci w wybranych krajach UE
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych European Cluster Observatory,
15.10.2011.

Europejskie Obserwatorium Klastrów udostpnia równie bardziej szczegóowe dane, umoliwiajce skonstruowanie listy klastrów w regionach NUTS2.
W tabelach 3.9-3.16. przedstawiono rankingi dziesiciu regionów charakteryzujcych si najwyszym wskanikiem lokalizacji w zakresie wybranych grup
z klasyfikacji dziaalnoci gospodarczej NACE Rev. 1.1, reprezentujcych sektor rolno-ywnociowy.
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Tabela 3.9. Ranking klastrów wg NACE Rev. 1.1, grupa 01.1:
Uprawy rolne; ogrodnictwo oraz warzywnictwo
Wskanik
Region
Zatrudnienie
specjalizacji
Severozapaden (BG)
27,45
77578
Severoiztochen (BG)
21,21
153550
Yuzhen tsentralen (BG)
20
221716
Peloponnisos (GR)
19,18
69562
Yugoiztochen (BG)
18,35
75434
Severen tsentralen (BG)
17
111903
Anatoliki Makedonia (GR)
12,71
41861
Thessalia (GR)
12,68
52425
Kriti (GR)
11
39638
Dytiki Ellada (GR)
10,85
42122

ródo: European Cluster Observatory, 15.10.2011.

Tabela 3.10. Ranking klastrów wg NACE Rev. 1.1, grupa 01.2:
Chów i hodowla zwierzt
Wskanik
Lp.
Region
Zatrudnienie
specjalizacji
1
Nord-Est (RO)
23,95
192 869
2
Sud-Muntenia (RO)
13,23
88 109
3
Ipeiros (GR)
9,66
5 923
4
Centru (RO)
8,84
40 783
5
Anatoliki Makedonia (GR)
8,68
9 428
6
Friesland (NL)
5,93
7 909
7
Dytiki Makedonia (GR)
5,27
2 621
8
Thessalia (GR)
5,23
7 132
9
Nord-Vest (RO)
5,18
27 125
10
Del-Alfold (HU)
4,28
9 808
ródo: European Cluster Observatory, 15.10.2011.
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabela 3.11. Ranking klastrów wg NACE Rev. 1.1, grupa 01.3:
Uprawy rolne poczone z chowem i hodowl zwierzt
(dziaalno mieszana)
Wskanik
Region
Zatrudnienie
specjalizacji
Sud-Vest Oltenia (RO)
25,99
468 156
Nord-Est (RO)
20,45
586 564
Sud-Est (RO)
15,02
296 515
Sud-Muntenia (RO)
13,05
309 679
Nord-Vest (RO)
11,79
219 946
Vest (RO)
9,79
131 387
Centru (RO)
6,21
102 058
Ipeiros (GR)
3,79
8 278
Dytiki Ellada (GR)
2,47
11 251
Jihovychod (CZ)
2,2
27 472

ródo: European Cluster Observatory, 15.10.2011.

Tabela 3.12. Ranking klastrów wg NACE Rev. 1.1, grupa 01.4:
Dziaalno usugowa zwizana z uprawami rolnymi, chowem i hodowl
zwierzt, z wyczeniem dziaalnoci weterynaryjnej;
zagospodarowanie terenów zieleni
Wskanik
Lp.
Region
Zatrudnienie
specjalizacji
1
Warminsko-Mazurskie (PL)
3,38
2 166
2
Wielkopolskie (PL)
3,29
6 171
3
Brandenburg (DE)
3,28
5 489
4
Münster (DE)
3,19
5 445
5
Mecklenburg-Vorpommern (DE)
3,19
3 868
6
Zeeland (NL)
3,16
1 201
7
Schleswig-Holstein (DE)
3,1
5 807
8
Sachsen-Anhalt (DE)
3,03
5 148
9
Kujawsko-Pomorskie (PL)
2,91
2 933
10
Gelderland (NL)
2,82
5 366
ródo: European Cluster Observatory, 15.10.2011.
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Tabela 3.13. Ranking klastrów wg NACE Rev. 1.1, grupa 15.1:
Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie misa i wyrobów z misa
Wskanik
Lp.
Region
Zatrudnienie
specjalizacji
1
Bretagne (FR)
6,05
28 613
2

Del-Alfold (HU)

5,19

14 453

3

Warminsko-Mazurskie (PL)

4,75

7 558

4

Pays de la Loire (FR)

4,36

24 755

5

Lincs (UK)

4,16

6 053

6

Podlaskie (PL)

3,81

4 592

7

Wielkopolskie (PL)

3,54

16 440

8

Lubuskie (PL)

3,1

3 827

9

Kujawsko-Pomorskie (PL)

3,09

7 734

10

Lodzkie (PL)

2,98

9 467

ródo: European Cluster Observatory, 15.10.2011.

Tabela 3.14. Ranking klastrów wg NACE Rev. 1.1, grupa 15.3:
Przetwórstwo owoców i warzyw
Wskanik
Lp.
Region
Zatrudnienie
specjalizacji
1
Lincs (UK)
16,33
5 757
2

Alentejo (PT)

6,75

2 015

3

West-Vlaanderen (BE)

6,74

3 439

4

Lubelskie (PL)

6,71

3 375

5

Lodzkie (PL)

5,42

4 168

6

Kujawsko-Pomorskie (PL)

5,26

3 187

7

Podlaskie (PL)

5,1

1 488

8

Peloponnisos (GR)

5,01

1 766

9

Wielkopolskie (PL)

4,88

5 489

10

Campania (IT)

4,83

8 075

ródo: European Cluster Observatory, 15.10.2011.
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Tabela 3.15. Ranking klastrów wg NACE Rev. 1.1, grupa 15.5:
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
Wskanik
Lp.
Region
Zatrudnienie
specjalizacji
1
Podlaskie (PL)
10,88
5 037
2

Basse-Normandie (FR)

6

4 979

3

Lubelskie (PL)

5,38

4 285

4

Schwaben (DE)

5,35

6 776

5

Warminsko-Mazurskie (PL)

5,07

3 099

6

Franche-Comté (FR)

5,07

3 343

7

Ipeiros (GR)

4,55

1 303

8

ódzkie (PL)

4,11

5 018

9

Molise (IT)

4,04

691

10

Lietuva (LT)

3,83

9 243

ródo: European Cluster Observatory, 15.10.2011.

Tabela 3.16. Ranking klastrów wg NACE Rev. 1.1, grupa 15.9:
Produkcja napojów
Wskanik
Lp.
Region
Zatrudnienie
specjalizacji
1
Champagne-Ardenne (FR)
6,37
6025
2

Podlaskie (PL)

3,39

1910

3

Yugoiztochen (BG)

3,26

2516

4

Cyprus (CY)

2,79

1908

5

Yuzhen tsentralen (BG)

2,74

5765

6

Zapadne Slovensko (SK)

2,63

2862

7

Malta (MT)

2,61

931

8

Rheinland-Pfalz (DE)

2,59

7948

9

Languedoc-Roussillon (FR)

2,58

4053

10

Vlaams-Brabant (BE)

2,54

2263

ródo: European Cluster Observatory, 15.10.2011.
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W przypadku grup 01.1, 01.2 oraz 01.3 regiony o najwyszych wskanikach specjalizacji to przede wszystkim regiony bugarskie, rumuskie oraz
greckie. Polskie regiony (województwa) cechuj stosunkowo wysokie wskaniki
lokalizacji w grupie 01.4 (miejsca 1., 2. oraz 9.), w grupie 15.1 – Produkcja,
przetwórstwo i konserwowanie misa i wyrobów z misa (miejsca 3. oraz 6. –
10.), w grupie 15.3 – Przetwórstwo owoców i warzyw (miejsca 4. – 7. oraz 9.)
oraz w grupie 15.9 – Produkcja napojów (miejsce 2.).
Europejskie Obserwatorium Klastrów wyrónio w Polsce 161 struktur
wyróniajcych si co najmniej jedn sporód trzech cech: rozmiar, specjalizacj lub skupienie. Najwicej klastrów ulokowanych jest w województwach: mazowieckim (16), maopolskim (13), ódzkim (12) oraz dolnolskim (12).
W przypadku Polski przestrzenne zrónicowanie liczby klastrów w poszczególnych regionach NUTS2 odzwierciedla rónice w poziomie rozwoju gospodarczego województw. Na rysunku 3.6 zilustrowano zaleno pomidzy liczb
klastrów w poszczególnych województwach a poziomem PKB per capita
(R2=0,57). Zaleno ta moe wiadczy o roli klastrów w budowaniu i utrzymywaniu konkurencyjnoci regionów.
Rysunek 3.6. Wystpowanie i wielko klastrów a poziom PKB
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych regionalnych GUS oraz European Cluster
Observatory, 15.10.2011.

Klastry rolno-ywnociowe, które zidentyfikowano w regionach NUTS2
w Polsce w przewaajcej mierze s skupiskami przetwórstwa ywnoci. Tylko
w kilku przypadkach, a mianowicie w województwach: kujawsko-pomorskim,
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lubelskim oraz mazowieckim, wyodrbniono klastry produkcji rolnej, speniajce kryteria wyodrbnienia przyjte w procesie mapowania (tabela 3.17).
Tabela 3.17. Najsilniejsze klastry rolno-ywnociowe wg województw
Sia
klastra
ڎڎڎ
ڎڎ

Rodzaj klastra

Przetwórstwo
ywnoci

Województwo
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, ódzkie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, lskie, witokrzyskie, warmisko-mazurskie
dolnolskie, maopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie

ڎ
ڎ

Produkcja rolna

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych European Cluster Observatory,
15.10.2011.

Rozmiar skupisk, bdcy miar wzgldn okrelajc udzia danej kategorii zatrudnienia w strukturze regionu, jest w Polsce bardzo silnie zrónicowany.
W przypadku klastrów produkcji rolnej ksztatuje si on w przedziale 0,120,92%, w klastrach chowu i hodowli zwierzt w przedziale 0,02-0,2%, a w klastrach przetwórstwa ywnoci w przedziale 0,22-1,28%.
Rysunek 3.7. Klastry produkcji rolnej wg NUTS-2 w Polsce
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych European Cluster Observatory,
15.10.2011.

Specjalizacja (LQ) przyjmuje natomiast wartoci odpowiednio z przedziaów 0,96-2,38, 0,1-1,11 oraz 1,26-3,14 (rysunki 3.7-3.9).
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Rysunek 3.8. Klastry chowu i hodowli zwierzt wg NUTS-2 w Polsce
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych European Cluster Observatory,
15.10.2011.

Rysunek 3.9. Klastry przetwórstwa ywnoci wg NUTS-2 w Polsce
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych European Cluster Observatory,
15.10.2011.

Naley zaznaczy , e obliczenia Europejskiego Obserwatorium Klastrów
w przypadku Polski oparte s na danych dotyczcych zatrudnienia z 2001 roku.
Majc na uwadze zachowanie porównywalnoci z pozostaymi krajami, które
objto tym badaniem, w przeprowadzonej analizie naleaoby uwzgldni moliwie jak najaktualniejsze dane dotyczce zatrudnienia.
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3.3. Mapowanie klastrów w przestrzeni ameryka skiej
W gospodarce amerykaskiej wystpuje znaczne zrónicowanie w stopniu rozwoju gospodarczego pomidzy poszczególnymi regionami. Istnieje wiele
teorii, których autorzy staraj si wyjani t niejednorodno . Szczególna uwaga powicana jest obszarom takim jak Dolina Krzemowa, w przypadku których
silna pozycja ekonomiczna wie si z wystpowaniem innowacyjnych klastrów
[Delgado i in. 2011]. Wszechstronne badania nad metodami identyfikacji, klasyfikacj oraz ocen rozmiarów klastrów w gospodarce amerykaskiej prowadzone s w, bdcym jednostk Harvard Business School, Instytucie Strategii
i Konkurencyjnoci, kierowanym przez profesora M.E. Portera, twórcy wspóczesnej teorii klastrów biznesowych. Bazujc na pónocnoamerykaskiej klasyfikacji dziaalnoci gospodarczej NAICS (ang. North American Industry Classification System), Porter wykorzystuje typologi, w ramach której wyodrbnia
trzy grupy dziaalnoci gospodarczej:
 dziaalno o charakterze lokalnym (ang. local industry);
 dziaalno zorientowan na wymian handlow, wczajc eksport (ang.
traded industry);
 dziaalno opart na zasobach (ang. resource-dependent – natural endowment industry).
Kryterium wyodrbnienia tych rodzajów dziaalnoci zwizane jest ze
sposobem jej rozmieszczenia w przestrzeni. Dziaalno o charakterze lokalnym
cechuje si proporcjonalnym rozkadem wzgldem populacji. Oferta kierowana
jest przede wszystkim do podmiotów lokalnych, co w konsekwencji ogranicza
grob konkurencji ze strony podmiotów wywodzcych si z innych regionów.
Dziaalno zorientowana na wymian handlow (traded industry) obejmuje
z kolei te rodzaje dóbr lub usug, które oferowane s dla nabywców w duej
mierze spoza lokalnego rynku. Ostatnia grupa, dziaalno oparta na zasobach,
obejmuje podmioty oferujce swe produkty i usugi równie na szerokim rynku,
przy czym ich lokalizacja jest silnie zwizana z wystpowaniem zasobów naturalnych [Porter 2003].
W nawizaniu do tej klasyfikacji na gruncie teorii klastrów wyrónia si
zatem klastry lokalne (ang. local), handlowe (ang. traded) oraz oparte na zasobach (ang. NED). Klastry handlowe obejmuj gazie przemysu, które konkuruj w rónych regionach, ale ich obecno koncentruje si w wybranych lokalizacjach. Uznawane s one za si napdow gospodarki regionalnej i jej konkurencyjnoci. Klastry te nie zajmuj w USA pierwszego miejsca pod wzgldem zatrudnienia, generuj za to najwysze pace w gospodarce. Ponadto, charakteryzuj si najwyszym poziomem wydajnoci. W przypadku klastrów lokalnych
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sytuacja ksztatuje si odmiennie. Zazwyczaj zatrudnienie w nich osiga najwyszy poziom sporód wszystkich klastrów. Ich wydajno i sukces rynkowy
s jednak uzalenione od pozycji i rozwoju klastrów handlowych. Klastry oparte
na zasobach naturalnych, skupione w okrelonych lokalizacjach, charakteryzuje
malejcy udzia rynkowy w zatrudnieniu [Porter 2011].
Za spraw wystpowania specyficznych uwarunkowa regionalnych rozkad wymienionych rodzajów klastrów w gospodarkach stanowych nie jest równomierny. Zgodnie z szacunkami przedstawianymi w ramach realizacji Cluster
Mapping Project w 2009 roku w USA zatrudnienie w klastrach lokalnych sigao 72,1%, w klastrach handlowych 26,9%, za w klastrach opartych na zasobach
zaledwie 1%. rednie, roczne wynagrodzenie wynioso w nich odpowiednio 37
278 USD, 56 906 USD oraz 40 272 USD [Porter, Cluster Mapping Project].
Zgodnie z opracowan na potrzeby mapowania klastrów metodyk, w ramach Cluster Mapping Project wyróniono 41 kategorii klastrów handlowych, 16
klastrów lokalnych oraz 10 klastrów opartych na zasobach wraz z wystpujcymi
w ich strukturze subklastrami. Subklastrami s grupy powizanych rodzajów
dziaalnoci gospodarczej w ramach klastra, dla których korelacja pomidzy nimi
jest wysza anieli z pozostaymi elementami skadowymi klastra [Porter 2003].
Sporód klastrów typu traded kategoriami powizanymi z sektorem rolno-ywnociowym s klaster produkcji rolnej (siedem subklastrów15) oraz klaster
przetwórstwa ywnoci (trzynacie subklastrów16). Ponadto, jeden z klastrów
o zasigu lokalnym skupia dziaalno , w ramach której ma miejsce przetwórstwo i dystrybucja ywnoci i napojów, a jeden z klastrów opartych na zasobach
jest klastrem produkcji rolnej.
Dane dotyczce zatrudnienia, wykorzystywane w procesie wyodrbnienia
struktur klastrowych w przestrzeni gospodarczej, mog by powielane w przypadku wikszoci klastrów. W efekcie, kady rodzaj dziaalnoci gospodarczej
moe by czci, rednio biorc, dwóch wydzielonych klastrów [Porter 2003].
Gospodarka USA charakteryzuje si przestrzennym zrónicowaniem, które mona analizowa , midzy innymi, na szczeblu stanowym. W przypadku klastrów produkcji rolnej oraz przetwórstwa ywnoci najwikszy udzia w zatrud15

Subklastry: produkcji rolnej (37,2% zatrudnionych w klastrze), administrowanie farmami
wraz z powizanymi usugami (30%), systemy irygacyjne (12,4%), opakowalnictwo (1,9%),
produkcja nawozów (2,1%), produkcja wina i brandy (12,1%), mynarstwo i rafinacja (4,3%)
[Porter, Cluster Mapping Project].
16
Subklastry: mleko i mroone desery (6,1%), pakowana ywno pieczona (18%), kawa
i herbata (1%), przetworzone produkty mleczne wraz z powizanymi produktami (4,7%),
miso wraz z powizanymi produktami i usugami (23%), mka (2%), ywno specjalistyczna (15,9%), mynarstwo (6,7%), sodycze (4%), napoje sodowe (2%), opakowania papierowe
(11,7%), opakowania metalowe i szklane (3,6%), urzdzenia spoywcze (1,2%) [Porter, Cluster Mapping Project].
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nieniu w danej kategorii klastrowej wystpuje w Kalifornii i wynosi on odpowiednio 27,4% oraz 10,6%, podczas gdy LQ ksztatuje si na poziomie 2,44
oraz 0,94. Dziesi stanów o najwikszym udziale w zatrudnieniu w klastrach
produkcji rolnej skupia 65,2% zatrudnionych w tym typie klastrów w caych
USA (tabela 3.18.).
Tabela 3.18. Najwiksze klastry produkcji rolnej w USA w 2009
Udzia w krajowym
Lp.
Stan
LQ
zatrudnieniu
1. Kalifornia
27,40
2,44
2. Floryda
8,28
1,38
3. Waszyngton
5,90
2,83
4. Teksas
4,73
0,61
5. Oregon
3,45
2,90
6. Idaho
3,43
7,85
7. Wisconsin
3,31
1,61
8. Nowy Jork
3,25
0,51
9. New Jersey
2,80
0,93
10. Illinois
2,68
0,6
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Porter, Cluster Mapping Project.

W klastrach przetwórstwa ywnoci czny udzia dziesiciu najwikszych stanów wynosi 54,2% (tabela 3.19). Sporód wymienionych w zestawieniu 10 stanów najwysz warto LQ wynoszca 3,92, wiadczc o wysokiej
specjalizacji w tym zakresie dziaalnoci, ma stan Iowa. W ramach wyodrbnionych subklastrów produkcji rolnej najwiksza koncentracja przestrzenna wystpuje w przypadku subklastrów produkcji wina i brandy. Stanem skupiajcym
67,6% zatrudnienia w skali kraju jest Kalifornia (tabela 3.20.).
Wród wyodrbnionych subklastrów przetwórstwa ywnoci najwiksz
warto wskanika TOP-2 odnotowano w subklastrze przetworzonych produktów mlecznych wraz z powizanymi produktami. W stanach Wisconsin oraz Kalifornia zatrudnione jest 40,5% ogóu zatrudnionych w tym subklastrze w caym
kraju [Porter, Cluster Mapping Project]. Z rozkadu przestrzennego dziaalnoci
o charakterze produkcji rolnej opartej na zasobach naturalnych wynika, i najwikszy udzia w zatrudnieniu w tej kategorii klastrowej ma miejsce w stanach
Minnesota oraz Kentucky (tabela 3.21.). Wynosi on odpowiednio 11,8 i 11,4%.
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Tabela 3.19. Najwiksze klastry przetwórstwa ywnoci w USA w 2009
Udzia w krajowym
Lp.
Stan
LQ
zatrudnieniu
1. Kalifornia
10,56
0,94
2. Illinois
6,63
1,48
3. Teksas
6,54
0,84
4. Pensylwania
5,49
1,25
5. Wisconsin
4,92
2,39
6. Ohio
4,77
1,22
7. Iowa
4,40
3,92
8. Nowy Jork
3,73
0,58
9. Minnesota
3,58
1,7
10. Missouri
3,55
1,72
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Porter, Cluster Mapping Project.

Tabela 3.20. Najwiksze klastry produkcji wina i brandy w USA w 2009
Udzia w krajowym
Lp.
Stan
LQ
zatrudnieniu
1. Kalifornia
67,61
6,03
2. Waszyngton
5,45
2,61
3. Oregon
4,27
3,59
4. Nowy Jork
4,21
0,66
5. Teksas
1,59
0,2
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Porter, Cluster Mapping Project.

Tabela 3.21. Najwiksze klastry produkcji rolnej typu NED w USA w 2009
Udzia w krajowym
Lp.
Stan
LQ
zatrudnieniu
1. Minnesota
11,82
5,6
2. Kentucky
11,40
8,78
3. Michigan
9,98
3,38
4. Idaho
9,65
22,1
5. Illinois
9,47
2,12
6. Iowa
5,68
5,07
7. Ohio
5,61
1,44
8. Indiana
4,70
2,19
9. Dakota Pónocna
4,44
17,2
10. Kalifornia
3,61
0,32
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Porter, Cluster Mapping Project.
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Kalifornia, która przewodzi stawce klastrów produkcji rolnej o charakterze handlowym (traded) znajduje si w tym zestawieniu na miejscu dziesitym
(3,6% zatrudnienia). W przypadku dziesiciu najwikszych klastrów o zasigu
lokalnym, skupiajcych przetwórstwo i dystrybucj ywnoci i napojów, wskanik LQ jest bliski jednoci. Fakt ten wynika w duej mierze z charakteru tych
klastrów, a mianowicie proporcjonalnego wzgldem populacji danego regionu
rozmieszczenia ich dziaalnoci (tabela 3.22.).
Tabela 3.22. Najwiksze lokalne klastry przetwórstwa i dystrybucji
ywnoci i napojów w USA w roku 2009
Udzia w zatrudnieniu
Lp.
Stan
LQ
krajowym dla klastra
1. Kalifornia
12,05
1,07
2. Teksas
7,07
0,91
3. Nowy Jork
6,85
1,07
4. Floryda
6,14
1,02
5. Penslwania
4,93
1,12
6. Illinois
4,14
0,93
7. New Jersey
3,77
1,25
8. Ohio
3,54
0,91
9. Massachusetts
3,01
1,16
10. Georgia
2,83
0,95
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Porter, Cluster Mapping Project.

Wyniki mapowania klastrów w gospodarce amerykaskiej dostpne s
równie w innych przekrojach przestrzennych. Umoliwia to wyjcie poza
schemat klasyfikacji stanowej i wyodrbnienie struktur klastrowych wewntrz
stanów bd pomidzy nimi.
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4. Przykady wiatowych klastrów rolno-ywnociowych
4.1. Kalifornijski klaster produkcji wina
Gospodarka Stanów Zjednoczonych cechuje si wysokim udziaem usug
w strukturze PKB. W 2010 roku stanowiy one 76,6% wartoci PKB, podczas
gdy 22,2% PKB przypado na przemys, za 1,2% na rolnictwo. Odsetek osób
zatrudnionych w sektorze rolnictwa, lenictwa i ryboówstwa w 2009 roku
ksztatowa si natomiast na poziomie 0,7% [www.cia.gov].
Kalifornia jest najwiksz sporód pi dziesiciu stanowych gospodarek
USA. W 2010 roku produkt stanowy brutto na poziomie 1,9 biliona USD stanowi 13% produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych [www.bea.gov].
Wedug danych Midzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka Kalifornii, wyodrbniona ze struktury kraju, znalazaby si na dziewitym miejscu
wród najwikszych gospodarek wiata [www.imf.org].
Kalifornia posiada najwyszy udzia w wartoci sprzeday produktów
rolnych w kraju. W 2007 roku warto ta wyniosa 11,4%, przy czym w ujciu
bezwzgldnym sprzeda produktów rolnych ksztatowaa si na poziomie 33,9
miliarda USD. W Kalifornii 68% produkcji rolnej stanowi produkcja rolinna,
pozostaa cz , czyli 32%, przypada na produkcj zwierzc [USDA 2010a].
Jednym z podstawowych rodzajów produkcji rolniczej w USA jest uprawa owoców, orzechów oraz jagód, która w 2007 roku stanowia 6,3% wartoci
produkcji sprzedanej produktów rolnych (pite miejsce w skali caego kraju)
[USDA 2010a]. Stanami, w których produkcja owoców jest najwiksza s Kalifornia (ponad poowa areau zbiorów), Floryda (ponad 10%) oraz Waszyngton
(okoo 8%). czna produkcja owoców, orzechów i jagód w Kalifornii wyniosa
w 2010 roku 16,2 miliona ton, co stanowi 52% produkcji krajowej, podczas gdy
warto produkcji uksztatowaa si na poziomie 13,3 miliarda USD. Wyniki te
oznaczaj wzrost produkcji i jej wartoci w porównaniu z rokiem poprzednim
odpowiednio o 7 i 12%. Produkcja owoców (wyczajc owoce cytrusowe) oraz
orzechów w tym stanie stanowia 63% produkcji caego kraju, podczas gdy
w ujciu wartociowym byo to 67%. W kategorii owoców cytrusowych Kalifornia osigna udzia wynoszcy 32% skali kraju (45% w ujciu wartociowym) [USDA 2010b].
W grupie owoców i orzechów pierwsze miejsce w Kalifornii w rankingach wartoci upraw stanowi winogrona. Warto ich produkcji w 2010 roku
wyniosa 3,2 miliarda dolarów. Uprawy winogron w Kalifornii stanowi 90%
wszystkich upraw tych owoców w Stanach Zjednoczonych [USDA 2010b].
W cigu ostatnich lat area upraw winogron wzrasta zarówno w kraju, jak i sa-
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mej Kalifornii. W 2007 roku powierzchnia upraw winogron w USA w roku
2007 oraz 1997 ksztatowaa si odpowiednio na poziomie 1 051 407 oraz 986
213 akrów [USDA 2010a]. Zmiany w powierzchni ich upraw, wielkoci oraz
wartoci produkcji w Kalifornii przedstawiono w tabeli 4.1.
Tabela 4.1. Powierzchnia, wielko i warto upraw winogron w Kalifornii
Powierzchnia Powierzchnia Plon
Warto na
Warto
upraw przyno- pozostaych
na
Produkcja jednostk
[tys.
Rok
szcych plon
upraw
akr
[tony]
produkcji
USD]
[akry]
[akry]
[tony]
[USD/tona]
2001
803000
107000
7,45 5979000
446
2666579
2002
820000
85000
8,17 6696000
383
2566918
2003
819000
63000
7,16 5861000
402
2324650
2004
800000
53000
7,03 5623000
492
2764534
2005
800000
61000
8,7
6963000
459
3197820
2006
797000
63000
7,18 5726000
524
2999958
2007
789000
59000
7,9
6230000
494
3075614
2008
786000
58000
8,33 6548000
446
2922226
2009
789000
54000
8,29 6544000
497
3260172
2010
792000
50000
8,48 6716000
477
3201112
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych USDA 2010b.

Winogrona w Kalifornii uprawiane s z przeznaczeniem na spoycie, produkcj wina lub produkcj rodzynek. W strukturze upraw winogrona suce do
produkcji wina stanowi najwiksz jej cz . Za nimi znajduj si odmiany winogron uprawianych z przeznaczeniem na produkcj rodzynek oraz do spoycia.
Zestawienie danych dotyczcych powierzchni, wielkoci i wartoci upraw winogron w Kalifornii w 2010 roku zawarto w tabeli 4.2.
Tabela 4.2. Powierzchnia upraw winogron oraz wielko i warto ich
produkcji w Kalifornii wedug kryterium przeznaczenia
Powierzchnia Plon
Warto na
Produkcja jednostk
Warto
upraw
na
Przeznaczenie
plonujcych
1 akr
[tony]
produkcji [tys. USD]
[akry]
[tony]
[USD/tona]
Produkcja wina
497000
7,30
3629000
576
2090886
Rodzynki
210000
9,90
2079000
349
724610
Spoycie
85000
11,90 1008000
383
385616
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych USDA 2010b.
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Tradycja produkcji wina w Kalifornii wywodzi si z pierwszych upraw,
które w XVIII wieku zakadane byy dla potrzeb sakralnych przez hiszpaskich
misjonarzy. Z czasem zaczy pojawia si winnice zakadane dla potrzeb prywatnych, a w kocu rozpoczto produkcj w celach handlowych. Konsumpcj
wina w Stanach Zjednoczonych charakteryzuje trend wzrostowy. Jest on szczególnie dostrzegalny na przeomie ostatnich dwóch dekad. Konsumpcja wina
w 2010 roku bya o 54% wysza anieli w roku 1990, a roczny przyrost konsumpcji w analizowanym przedziale czasu wyniós rednio 2,18% (tabela 4.3).
Wysoki popyt wewntrzny by i jest jedn z przyczyn wyksztacenia si klastra
produkcji win w Kalifornii.
Tabela 4.3. Konsumpcja wina w USA w latach 1940-2010
Cakowita konsumpcja
Rok Litrów na osob
[mln litrów]
2010
9,61
2967,76
2000
7,61
2150,11
1990
7,76
1926,77
1980
7,99
1817,00
1970
4,96
1010,70
1960
3,44
617,02
1950
3,52
529,96
1940
2,57
340,69
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych Wine Institute www.wineinstitute.org

W Stanach Zjednoczonych roczna produkcja wina w roku 2009 ksztatowaa si na poziomie 2777 miliona litrów. Uplasowao to Stany Zjednoczone na
czwartym miejscu wród najwikszych producentów wina na wiecie, za Francj, Wochami i Hiszpani. Udzia w rynku wiatowym tych pastw w 2009
wyniós odpowiednio: 17,56%, 17,38%, 14,20% oraz 10,38%. W ostatnich latach nastpuje wyrane osabienie tradycyjnie wiodcej roli gospodarek europejskich w produkcji wina na rzecz pastw tzw. Nowego wiata, a szczególnoci
Stanów Zjednoczonych oraz Chile [www.wineinstitute.org]. W USA obserwuje
si wyrany wzrost liczby wytwórców wina, majcy miejsce zarówno w Kalifornii, jak i w pozostaych lokalizacjach (rysunek 4.1).
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Rysunek 4.1. Licencjonowani wytwórcy win w Kalifornii
i Stanach Zjednoczonych
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Kalifornia

2006

2007

2008

2009

2010

USA

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych Wine Institute www.wineinstitute.org

Stany Zjednoczone s jednym z gównych eksporterów oraz importerów win
na wiecie. W 2010 roku lista najwikszych eksporterów wina ksztatowaa si
w sposób nastpujcy: Unia Europejska – 41%, Australia – 16%, Chile – 15%,
RPA – 8%, USA – 8%, pozostae kraje – 12%. Najwikszym importerem win
w skali wiata jest Unia Europejska – 31%. Kolejnymi najwikszymi rynkami docelowymi s: USA – 21%, Rosja – 12%, Kanada – 8%, Chiny i Hong Kong – 7%.
Na pozostae kraje przypada 21% wiatowego importu [USDA 2011a].
Rejonami Kalifornii, które specjalizuj si w uprawie winogron oraz produkcji win s San Joaquin Valley (m.in. hrabstwa: Fresno, Kern, San Joaquin,
Madera, Tulare oraz Merced), Central Coast (m.in. hrabstwa: Sonoma, Napa,
Monterey oraz San Luis Obispo), Sacramento Valley (m. in. hrabstwo Sacramento) oraz Northern Coast (m.in. hrabstwo Mendocino) [USDA 2011b].
Struktura klastra produkcji wina skada si z kilku grup rodzajowych
podmiotów (rysunek 4.2). Z jednej strony tworz j winnice oraz wytwórnie
win, tworzce rdze klastra. Wokó nich skupione s pozostae podmioty biorce udzia w procesie tworzenia wartoci. Od strony dostawców funkcjonujcych
w powizaniu z winnicami, klaster tworz hodowcy winoroli, producenci rodków ochrony rolin, producenci nawozów, dostawcy sprztu (uywanego m.in.
przy zbiorach), czy te producenci systemów irygacyjnych. Dostawcami wytwórców wina s natomiast producenci sprztu do produkcji wina czy te opakowa (beczki, butelki, nakrtki, korki, etykiety).
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Rysunek 4.2. Klaster produkcji wina w Kalifornii
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie Porter 1998a.

Bliska wspópraca ma miejsce równie pomidzy producentami wina
a podmiotami wiadczcymi usugi promocji, w tym PR i reklamy. Warto dodan tworzy równie szereg wydawnictw specjalistycznych, w tym czasopism
branowych. Z racji wystpowania skupiska producentów wina oraz hodowców
winoroli, w Kalifornii doszo do zawizania szeregu powiza odgrywajcych
znaczc rol w funkcjonowaniu klastra. Sektory wspomagajce dostarczaj
wiedz i dowiadczenie oraz skutecznie wpywaj na podnoszenie konkurencyjnoci sektora i regionu. Ze strony agencji stanowych wsparcie udzielane jest
m.in. poprzez Komisj ds. wina (ang. Select Committee on Wine), dziaajc
przy wadzach stanu Kalifornia.
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Innym przejawem znaczenia klastra w gospodarce Kalifornii jest funkcjonowanie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis programów nauczania w zakresie uprawy winoroli oraz enologii (ang. viticulture and enology)
[www.caes.ucdavis.edu] oraz prowadzenie bada naukowych w tym zakresie.
Poza sektorem owiaty oraz B+R wsparcie dla funkcjonowania klastra jest równie udzielane ze strony organizacji branowych. Zaliczy do nich mona Wine
Institute, reprezentujcy ponad 10 tysicy podmiotów z brany winiarskiej. Do
zada tej jednostki naley m.in. wsparcie inicjatyw politycznych na rzecz rozwoju gospodarki Kalifornii oraz Stanów Zjednoczonych, wyeliminowanie barier
handlowych dla eksportu win kalifornijskich, ich promocja na wiecie, wsparcie
bada z zakresu enologii, rekomendowanie praktyk ukierunkowanych na zrównowaony rozwój brany oraz odpowiedzialn konsumpcj alkoholu
[www.wineinstitute.org].
Klaster produkcji wina w Kalifornii jest doskonaym przykadem wystpowania zwizków, jakie istniej pomidzy klastrami o rónym profilu w danym regionie. Powizania w przypadku kalifornijskiego klastra produkcji wina
dotycz klastra rolniczego, ywnoci oraz turystycznego. W tym ostatnim przypadku zwizek dotyczy popularnej formy turystyki, jak w Kalifornii jest enoturystyka. Wedug szacunków Wine Institute jej warto w ostatnich latach ksztatuje si na poziomie 2,1 miliarda USD w skali roku.
4.2. Holenderski klaster kwiatów
Holandia jest jednym z obszarowo najmniejszych pastw Unii Europejskiej. Pomimo to, wicej ni poowa powierzchni cakowitej tego kraju, wynoszcej ponad 4 miliony hektarów, przeznaczona jest pod dziaalno rolnicz
[Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010]. Poziom PKB
w 2010 wyniós w Holandii 783,3 miliarda USD (705,6 miliarda USD PPP) i stanowi 0,91% PKB PPP na wiecie, przy czym PKB per capita ksztatowa si na
poziomie 47 172 USD. Ponadto, Holandia zajmuje wysokie miejsca w rankingach konkurencyjnoci. W 2011 roku zostaa sklasyfikowana na siódmej pozycji
w rankingu wiatowego Forum Ekonomicznego (rok wczeniej zajmujc pozycj ósm, a dwa lata wczeniej pozycj dziesit) [World Economic Forum
2011]. Holandia, zaliczana do grupy krajów wysokorozwinitych, przoduje
równie w wiatowych rankingach wartoci eksportu. Warto holenderskiego
eksportu, wedug szacunków International Trade Centre, wyniosa
w 2010 roku 492,6 miliarda USD (3,3% eksportu wiatowego i szósta pozycja
na wiecie). W 2010 roku warto importu Holandii wyniosa 440 miliardów USD
(2,9% wartoci wiatowego importu i dziewita pozycja na wiecie) [ITC 2011].
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Sektor rolno-ywnociowy jest jednym z filarów gospodarki holenderskiej, a eksport oraz import produktów rolnych jest jednym z najistotniejszych
skadników wymiany midzynarodowej. W 2010 roku produkty rolne stanowiy
w przypadku Holandii 16,4% wartoci eksportu oraz 11,9% wartoci importu
[WTO 2011]. Do najwaniejszych kategorii produktowych w wymianie midzynarodowej mona zaliczy chociaby kwiaty, owoce i warzywa, sery wraz
z innymi produktami mlecznymi, miso czy te nasiona (tabela 4.4).
Tabela 4.4. Ranking produktów eksportowanych z Holandii w 2010
Udzia wartoci
Lp. Produkty
eksportu
1. Reaktory jdrowe, koty itd.
14,14%
2. Paliwa i oleje mineralne itd.
13,63%
3. Maszyny i urzdzenia elektryczne itd.
9,15%
4. Nigdzie niesklasyfikowane
6,77%
5. Produkty farmaceutyczne
5,42%
6. Chemikalia organiczne
4,43%
7. Tworzywa sztuczne itd.
4,10%
8. Przyrzdy i aparatura – optyczne, fotograficzne itd.
3,75%
9. Pojazdy nieszynowe oraz ich czci i akcesoria
2,76%
10. eliwo i stal
2,73%
11. Drzewa ywe i pozostae roliny (w tym kwiaty cite)
1,70%
12. Produkty chemiczne róne
1,56%
13. Produkty mleczarskie itd.
1,54%
14. Miso i podroby jadalne
1,50%
15. Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne
1,38%
17. Pozostae
25,44%
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych ITC www.trademap.org.

W przewaajcej mierze wymiana handlowa odbywa si w granicach Starego Kontynentu, a najwikszym partnerem handlowym Holandii jest Republika
Federalna Niemiec (tabela 4.5). Wymiana z Polsk stanowi niecae 2% holenderskiego eksportu. W skali wiatowej Holandia zajmuje drug pozycj jako
eksporter produktów rolnych, ustpujc w tym wzgldzie jedynie Stanom Zjednoczonym [Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010].
Uprawa kwiatów ma w Holandii wielowiekow tradycj. Pomimo niesprzyjajcych warunków naturalnych, kraj ten jest wiodcym producentem
kwiatów citych na wiecie, wyprzedzajc w tym wzgldzie inne, klimatycznie
uprzywilejowane lokalizacje.
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---

Tabela 4.5. Kierunki eksportu z Holandii w 2010
Eksport ogóem
Eksport kwiatów citych
Udzia
Udzia
Partner
w wartoci
Partner
w wartoci
eksportu
eksportu
Niemcy
24,30%
Niemcy
30,09%
Wielka
Belgia
11,11%
17,06%
Brytania
Francja
8,75%
Francja
14,32%
Wielka
7,98%
Szwajcaria
4,46%
Brytania
Wochy
5,02%
Wochy
3,95%
Federacja
USA
4,54%
3,79%
Rosyjska
Hiszpania
3,39%
Belgia
3,72%
Polska
1,99%
USA
2,89%
Szwecja
1,79%
Austria
2,67%
Federacja
1,52%
Dania
1,79%
Rosyjska
pozostae
29,62%
pozostae
15,27%

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych ITC www.trademap.org.

W 2010 roku 62,99% eksportu kwiatów citych na wiecie pochodzio
z Holandii. Druga w tym wzgldzie Kolumbia dostarczaa 16,05% wiatowego
eksportu (rysunek 4.3). Z kolei, jak wynika z rysunku 4.4, gównymi importerami kwiatów citych na wiecie s Republika Federalna Niemiec (21,07%),
Wielka Brytania (15,36%) oraz Stany Zjednoczone (14,36%).
Holenderski klaster kwiatów zlokalizowany jest w dwóch prowincjach:
Holandii Pónocnej i Holandii Poudniowej. Powierzchnia upraw kwiatów
w Holandii w ostatnich lata maleje, przy czym udzia uprawy kwiatów w warunkach szklarniowych stopniowo ronie. Jednoczenie, w ostatnich latach nastpuje spadek liczby producentów (tabela 4.6).
Proces tworzenia wartoci w przypadku klastra kwiatowego wie si
z funkcjonowaniem w jego ramach szeregu podmiotów reprezentujcych róne
dziedziny ycia gospodarczego, odgrywajcych w nim rón rol. Podstawowa
dziaalno w ramach klastra to uprawa kwiatów (rysunek 4.5).
W przypadku Holandii gównymi czynnikami, które przesdziy o konkurencyjnoci analizowanego klastra oraz w dalszym cigu j determinuj s: kontekst historyczny, lokalizacja w bliskim ssiedztwie rynków charakteryzujcych
si wysokim popytem, ale równie wysoki popyt wewntrzny, cisa wspópraca
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pomidzy hodowcami a sfer badawczo-rozwojow, rozbudowany system aukcyjny oraz kooperacja pomidzy producentami17.
Rysunek 4.3. Struktura wiatowego eksportu kwiatów citych w 2010

Pozostae: 16,73%

Ekwador: 4,23%

Holandia: 62,99%

Kolumbia: 16,05%

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych ITC www.trademap.org.

Rysunek 4.4. Struktura wiatowego importu kwiatów citych w 2010

Niemcy: 21,07%
Pozostae: 34,63%

W ielka Brytania: 15,36%

Holandia: 6,25%
USA: 14,36%

Francja: 8,32%

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych ITC www.trademap.org.

17

W celu zapoznania si z jednym z najciekawszych okresów w historii holenderskiego klastra kwiatowego, zaleca si lektur artykuu autorstwa Garbera 1989. W pracy tej opisano
spektakularny przykad baki spekulacyjnej na rynku cebulek kwiatowych (tulipanów), której
kulminacja przypada na lata 1634-1637.
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Tabela 4.6. Powierzchnia upraw kwiatów oraz liczba producentów
Powierzchnia
Uprawy
Liczba
Liczba
Rok
upraw
szklarniowe
producentów
producentów
[ha]
[%]
– szklarnie
2000
6279
40,64%
4112
2251
2001
5985
39,75%
3788
2097
2002
6262
42,86%
3576
1955
2003
6106
42,70%
3454
1850
2004
5929
42,64%
3255
1823
2005
5763
43,61%
3026
1736
2006
5696
45,70%
2818
1677
2007
5576
46,14%
2248
1522
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Porter i in. 2011.

Równie istotne w kontekcie konkurencyjnoci klastra jest funkcjonowanie
systemów logistyki i dystrybucji kwiatów, jako jednych z gównych ogniw procesu dostarczenia produktu od hodowcy do klienta. To wanie w Holandii spotykaj si gówne szlaki handlu kwiatami pochodzcymi z caego wiata. Cz rolin
jest importowana do Holandii, a nastpnie oferowana w re-eksporcie.
Holenderski system aukcyjny, stosowany przy sprzeday kwiatów, zosta
stworzony z myl o sprzeday towarów, które podlegaj szybkiemu psuciu si.
Najwikszym systemem aukcyjnym jest FloraHolland, sie skadajca si z szeciu centrów aukcyjnych (pi w Holandii: Aalsmeer, Bleiswijk, Eelde, Naaldwijk, Rijnsburg i jedno w Niemczech: Veiling Rhein-Maas), w których przeprowadzane jest rednio 120 tysicy transakcji kupna-sprzeday dziennie
[www.floraholland.com].
Obecnie holenderski klaster kwiatów jest zmuszony konkurowa z innymi
lokalizacjami, w których nastpuje wzrost liczby producentów kwiatów. Z uwagi na sprzyjajce warunki klimatyczne, takie kraje jak Kolumbia, Ekwador czy
te Kenia orientuj si na ten profil dziaalnoci. Czoowa pozycja Holandii
w wiecie wydaje si jednak nadal by niezagroona. Analizujc dane dotyczce
eksportu w latach 2006-2010, mona stwierdzi , e Holandia jest w tym zakresie zdecydowanym liderem na wiecie (48,67%), aczkolwiek w tym okresie
wskanik CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) ksztatowa si na poziomie -0,13% (rysunek 4.6). W przypadku Kolumbii, zajmujcej drugie miejsce na wiecie, udzia w wiatowym eksporcie to 16,35%, natomiast CAGR
w latach 2006-2010 wyniós 3,6%.
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Rysunek 4.5. Klaster kwiatów w Holandii
Nasiona,
cebulki

Klaster
transportu i logistyki

Klaster rolniczy
Hodowla
rolin

Nawozy
Hodowla
kwiatów

Aukcje

Nawadnianie

Organizacje
wspierajce
wspóprac

Szklarnie

Sfera B+R

Opakowania

ródo: Opracowanie wasne na podstawie Porter i in. 2011.

Rysunek 4.6. Udzia w eksporcie kwiatów citych oraz jego dynamika
w latach 2006-2010
Udzia w eksporcie wiatowym 2010

0,6
0,5

Holandia

0,4
0,3
0,2
Kolumbia
0,1

Ekwador
Kenia

-0,05

Belgia

Izrael

0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

CAGR 2006-2010

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych ITC www.trademap.org.
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0,3

0,35

Równie kraje znajdujce si w tym rankingu na kolejnych pozycjach odnotoway wysze wartoci CAGR (Ekwador – 5,78%, Kenia – 6,66%, Izrael –
19,51% oraz Belgia – 31,29%).
Holenderski sektor rolniczy wspierany jest przez szereg jednostek badawczo-rozwojowych. Gównymi orodkami akademickimi, wspierajcymi ten sektor, s uczelnie w Wageningen, Maastricht, Groningen, Leiden oraz Rotterdamie. Rolnictwo, penic szczególn rol w gospodarce Holandii, znajduje si
równie w centrum zainteresowania cia odpowiedzialnych za kreowanie i implementacj polityki gospodarczej. Obecna polityka w zakresie rolnictwa, poza
deniem do zapewnienia warunków umoliwiajcych skuteczn i efektywn
konkurencj na rynku europejskim i rynkach wiatowych, kadzie równie
szczególny nacisk na bezpieczestwo ywnoci, dobrostan zwierzt czy te
wpyw dziaalnoci ludzkiej na tereny zielone [Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010].
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Podsumowanie
Wywodzca si od Marshalla koncepcja klastrów staa si w ostatnich latach bardzo popularna, gównie za spraw prac M.E. Portera nadajcych jej nowe znaczenie, przydatne w kreowaniu polityk gospodarczych zorientowanych
na wzrost konkurencyjnoci gospodarki lub jej konkretnych sektorów, takich jak
sektor rolno-ywnociowy. Formuowanie trafnych zaoe tych polityk wymaga prowadzenia bada i analiz dotyczcych uwarunkowa powstawania i rozwoju klastrów w okrelonym rodowisku gospodarczym. Wprawdzie mona mówi
o pewnych uniwersalnych przesankach tworzenia si i rozwoju klastrów, to
jednak zbiór i znaczenie poszczególnych czynników sprawczych mog by silnie uzalenione od specyfiki danej gospodarki, majcej niewtpliwie wpyw na
jej sektorow specjalizacj.
Z przeprowadzonej analizy ekonomicznych i instytucjonalnych uwarunkowa powstawania i rozwoju klastrów w polskim sektorze rolno-ywnociowym wynika, e procesowi temu powinny sprzyja przede wszystkim czynniki podaowe zwizane ze znacznym potencjaem wytwórczym sektora. Mniej korzystnie, zwaszcza w duszej perspektywie, mog oddziaywa
czynniki popytowe. Powodzenie firm dziaajcych na rynkach ywnociowych
i zwizanych z nimi podmiotów zalee bdzie od dostrzegania obiektywnych
trendów konsumenckich i umiejtnego dostosowywania si do nich. Istotn rol
bd odgryway te uwarunkowania strukturalne i instytucjonalne, które obecnie
trudno uzna za przemawiajce za rozwojem silnych klastrów rolno-ywnociowych. Najpowaniejszym problemem jest znikome zaangaowanie
sfery B+R w funkcjonowanie struktur klastrowych.
W celu identyfikacji i badania klastrów wykorzystywanych jest wiele rónych metod, zarówno o charakterze ilociowym, jak i jakociowym. Moliwoci
ich zastosowania, szczególnie metod ilociowych, s niejednokrotnie silnie uzalenione od dostpnoci stosownych danych. Zwizane z tym faktem trudnoci metodyczne i rónorodno analiz sprawiaj, e wyciganie jednoznacznych wniosków
odnonie wystpowania i siy okrelonych klastrów, a przede wszystkim ich roli
w budowaniu konkurencyjnej gospodarki, napotyka na istotne ograniczenia.
Wydaje si, e w analizach klastrowych sucych formuowaniu stosownej polityki niezbdne jest czenie podejcia ilociowego opartego na metodach
statystycznych z podejciem jakociowym, z wykorzystaniem takich metod, jak
wywiad ukierunkowany lub studium przypadku. W wietle tego wspieranie oddolnych inicjatyw klastrowych lub odgórne organizowanie klastrów mog atwo
okaza chybionymi przedsiwziciami bez uprzedniego przeprowadzenia odpowiednich analiz majcych na celu sprawdzenie faktycznego, wynikajcego
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z uwarunkowa, potencjau ekonomicznego tworzonych lub rozwijanych t drog struktur klastrowych. Oznacza to równie, e ewentualna polityka klastrowa
powinna mie selektywny charakter. Okrelanie zaoe tej polityki naley opiera na systemie odpowiednio szczegóowego mapowania i badania funkcjonowania klastrów pod ktem doskonalenia wspópracy i wzmacniania wizi midzy nalecymi do nich podmiotami. Ma to szczególne znaczenie w polskim
sektorze rolno-ywnociowym, w którym ze wzgldu na historyczne zaszoci
nastawienie do rónych form wspódziaania jest cigle nacechowane nieufnoci i obaw o naruszenie indywidualnych interesów.
W porównaniu do istniejcych w niektórych krajach UE, a take w USA,
zidentyfikowane w Polsce klastry zwizane z sektorem rolno-ywnociowym s
stosunkowo sabe. Za pozytywny naley natomiast uzna fakt, e wzgldnie biorc, ujawniaj si one wyraniej w brany przetwórczej ni w podstawowej produkcji rolnej. wiadczy to o moliwociach osignicia wyszego poziomu specjalizacji pod ktem rozwoju eksportu produktów o wysokiej wartoci dodanej.
Przedstawione w formule skróconych studiów przypadków przykady wiatowych klastrów stanowi dowód na to, e powstawanie tego typu klastrów jest
organicznie zwizane z zaawansowanymi i wysoce konkurencyjnymi w wymiarze midzynarodowym gospodarkami. Jednoczenie stanowi to potwierdzenie
tezy, i budowanie silnych klastrów zorientowanych na eksport moe by skuteczn drog prowadzc do stosunkowo szybkiego wzrostu konkurencyjnoci
wybranych bran sektora rolno-ywnociowego w Polsce.
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