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Klaster transportowy -
perspektvwv mobilnosci transportu drogowego na przykfadzie regionu podlaskiego 
Adam Wykowski 

Zmiany gospodarcze, jakie dokonaly siEil 
w Polsce na poczqtku lat 90. ubieglego wieku 
zmuszajq naszq gospodarkEil do poszukiwania 
nowego typu wiEilzi , kt6re zastEilpowalyby wcze
sniej znane z gospodarki centralnie administro
wanej zjednoczenia dla przedsiEilbiorc6w. 
W brani:y transportu drogowego bylo to Zjed
noczenie Panstwowej Komunikacji Samocho
dowej w Warszawie. Po roku 1989 nastqpilo 
jego rozwiqzanie, a kai:dy PKS stal siEil nieza
lei:nym, samodzielnym przedsiEilbiorstwem. 
Obecnie wchodzimy w erEil globalizacji i kai:de 
przedsiEilbiorstwo musi zdawae sobie sprawEil, 
i:e konkurencja nie bEildzie siEil odbywala tylko 
na poziomie indywidualnych przedsiEilbiorstw, 
ale calych region6w. Dlatego powiqzania o cha
rakterze poziomym pomiEildzy przedsiEilbior
stwami o regionalnej lokalizacji nabierajq ak
tualnie szczeg61nego znaczenia. 

Wai:nym aksjomatem wsp61czesnych kon
cepcji rozwoju regionalnego stalo siEil zaloi:e
nie, ii: rozw6j jest funkcjq konkurencyjnosci . 
Analizujqc doswiadczenia najwyi:ej rozwiniEil
tych region6w, moi:na dostrzec ksztaltowanie 
SiEil w ich ramach specyficznych struktur spo
/eczno-gospodarczych okreslanych jako kla
stry czy grona, kt6re w decydujqcym stopniu 
przyczyniajq siEil do podnoszenia regionalnej 
konkurencyjnosci i w konsekwencji wysokiej 
dynamiki wzrostu. Rozpatrywanie gospodarki 
regionalnej z perspektywy klastra skupia siEil 
na powstajqcych powiqzaniach pomiEildzy funk
cjonujqcymi na lokalnym rynku firmami i insty
tucjami , stanowiqcymi otoczenie. W ramach 
koncepcji rozwoju klastr6w, przedsiEilbiorstwa 
i brani:e (w tym przypadku transportowa) po
strzegane Sq jako elementy wiEilkszego syste
mu a nie jako indywidualne podmioty. 

TeoriEil klastr6w znamy w zasadzie z do
swiadczen panstw 0 gospodarce rynkowej . 
Mnogose rozwiqzan zjawisk klastropodobnych 
dowodzi, i:e wyrastaly one na bazie specyficz
nych warunk6w. PrzystEilpujqc do promocji kla
stra transportu drogowego na Podlasiu, musi
my zadae sobie pytania: 
0 czy ponad 20 lat przemian ustrojowych 

to wystarczajqcy okres do samoistnego 
wyksztalcenia siEil praktyki gospodarczej 
klastr6w? 

':J dlaczego uwai:amy klaster za zwiastun go-
sood · strukturalnie innowacyjnej? 

':J cz; fU!d arszalkowski Wojew6dztwa Pod
tadli · Eil rozwoju klastr6w? 

0 czy klaster transportowy stwarzalby per
spektywy mobilnosci transportu drogowe
go w regionie podlaskim? 
Z doswiadczen, kt6re zdobyla podlaska go

spodarka w trakcie przesz/o dwudziestu lat funk
cjonowania gospodarki wolnorynkowej wynika, 
i:e jest ona w stanie samoistnie wyksztalcie prak
tyki gospodarcze w zakresie klastr6w. W ostat
nich latach w regionie pod las kim nastqpilo wie
le zasadniczych zmian w stosunku do wcze
sniejszych cech otoczenia realizowanych pro
ces6w biznesowych. Jednym z gl6wnych wy
zwan stalo siEil kreowanie zalei:nosci miEildzy
organizacyjnych, najCZEilSCiej w postaci tworze
nia struktur sieciowych, kt6re w p6Zniejszym 
okresie mogq przybrae formEil klastra. 

Biei:qcy stan zdiagnozowanych inicjatyw 
klastrowych w regionie podlaskim wyglqda na
StEilpujqco [4]: 
• Klaster Spoi:ywczy ,Naturalnie z Podlasia! ", 
• Pod Iaski Klaster Piekarniczy - Stowarzy

szenie , 
Podlaski Klaster Bielizny, 
Klaster Obr6bki Metali, 
Polski Wschodni Klaster Medyczny, 
Klaster Zielonych Technologii , 
P6/nocno-Wschodni, lnnowacyjny Klaster 
Drzewny (Meblarski). 
Praktyka gospodarcza pokazuje, ii: model 

klastra wykorzystywany jest g/6wnie w odnie
sieniu do dzialalnosci produkcyjnej. Model kla
stra moi:e bye przydatny taki:e w przypadku 
sektor6w uslugowych. 

PrzedsiEilbiorstwa uslugowe funkcjonujqce 
w ramach klastr6w doswiadczajq podobnych 
korzysci jak przedsiEilbiorstwa produkcyjne. 
Na tej podstawie moi:liwe jest wdroi:enie kon
cepcji klastr6w m.in. w sektorze transporto
wym. lstota produktu (przewozu os6b) , na kt6ry 
skladajq siEil uslugi swiadczone zwykle przez 
wyspecjalizowane podmioty, wymusza wsp61-
praCEil w ramach lancucha wartosci. 

Powstanie inicjatyw klastrowych w dziedzi
nie transportu na Podlasiu winno bye wypad
kowq przyczyn, kt6re moi:na zaobserwowae 
zar6wno w przedsiEilbiorstwach PKS, jak r6w
niei: u przewoznik6w prywatnych. Do tych 
czynnik6w zaliczye moi:na: oddolnq presjEil ryn
ku, dostEilpnose europejskich funduszy wspie
rajqcych konwergencjEil, zmiany polityki pu
blicznej biorqcej pod uwagEil wyzwania cywili
zacyjne i koniecznose dostosowania do norm 
Unii Europejskiej. 

Kluczowe dla rozwoju transportu pasai:er
skiego bylo wejscie Polski do Unii Europejskiej. 
Ma to wplyw na kilka czynnik6w: 
•!• podlaskie firmy transportowe dzialajq w wa

runkach wsp61nego europejskiego rynku, 
konkurujqc z firmami przewozowymi w ca
lej Polsce i Europie; 

•!• naplyw srodk6w europejskich do regionu 
podlaskiego przyczynia siEil do poprawy in
frastruktury transportowej ; 

•!• przyjEilcie regulacji unijnych wymusza mo
dernizacjEil zar6wno infrastruktury, jak tei: 
wyposai:enia firm transportowych. 
Podstawq dla utworzenia klastra transpor

towego winna bye wsp6/praca podmiot6w. Wy
stEilpuje ona jui: na poziomie tworzenia us/ugi 
przewozowej przez operatora lub organizato
ra, kt6ry przez powiqzania z wytw6rcami uslug, 
pozyskuje pojedyncze us/ugi dla zbudowania 
pakietu uslugowego oferowanego bezposred
nio klientom. W ramach takiego klastra wsp61-
pracowalyby firmy transportowe, zarzqdcy in
frastruktury, wladze publiczne, instytucje szko
leniowe i badawcze. Deklarowanym celem kla
stra powinna bye poprawa intermodalnosci 
i networkingu, a przez to wzrost atrakcyjnosci 
regionu podlaskiego jako miejsca przyjazne
go transportowi i logistyce. lstotne jest taki:e 
to, i:e klaster deklarowalby chEile dialogu z wla
dzami publicznymi, firmami i organizacjami , 
jak i potencjalnymi inwestorami. 

Strategia rozwoju klastra powinna bye wy
pracowana w ramach warsztat6w strategicz
nych g/6wnych interesariuszy. StrategiEil tq 
moi:na by/oby wdrai:ae np. organizujqc misje 
handlowe. lch efektem powinny bye kontakty 
z wladzami lokalnymi , kontakty handlowe 
i analiza moi:liwosci wsp61pracy. 

Podsumowujqc moi:na uznae, i:e rozw6j 
klastr6w wplywa na poprawEil konkurencyjno
sci regionu poprzez ZWiEilkSzenie konkurencyj
nosci podmiot6w, kt6re dzialajq na danym ob
szarze. Jak wskazuje R. M. Kanter, powiqzania 
wystEilpUjqce w klastrze miEildzy jego poszcze
g61nymi elementami wplywajq na pojawianie 
siEil mechanizm6w, kt6re mogq napEildzae two
rzenie nowych idei, innowacji oraz ulatwie prze
plyw informacji z firmy do firmy. Dynamika kla
str6w promuje dany region jako uczqcy siEil 
i innowacyjny, a wystEilpujqce w ich ramach sieci 
Sq narzEildziem napEildzajqcym i rozprzestrze
niajqcym idee, informacje i dobre praktyki na 
obszarze ca/ego skupiska firm [6]. 



Z uwagi na fakt, iz klastry majq najcz~sciej 
zasi~g regionalny, najwazniejszq rol~ w udzie
laniu wsparcia powiqzaniom klastrowym odgry
wajq wladze samorzqdowe. Poszczeg61ne wo
jew6dztwa okreslajq w Regionalnych Progra
mach Operacyjnych czy Regionalnych Strate
giach lnnowacji zasady i instrumenty, kt6re 
stajq si~ podstawq dla dzialan ukierunkowa
nych na udzielanie wsparcia inicjatywom kla
strowym. Modele polityki wspierajqcej rozw6j 
klastr6w, jak wynika z analizy dokument6w stra
tegicznych, istotnie r6Zniq si~ w poszczeg61-
nych wojew6dztwach. Wynika to przede 
wszystkim z przyj~tej przez wladze samorzq
dowe koncepcji strategii gospodarczej. Moi
na to takze tlumaczyc r6znicami w ocenie sku
tecznosci inicjatyw klastrowych w podnosze
niu poziomu innowacyjnosci i konkurencyjno
sci gospodarek regionalnych. Mozemy wi~c 
spotkac si~ z trybem dzialania, w kt6rym re
gion bezposrednio wskazuje na mozliwosc 
wspierania klastr6w ze srodk6w strukturalnych 
i dedykuje temu wsparciu osobne dzialanie. 
Alternatywnym scenariuszem takiej polityki jest 
rozwiqzanie, w kt6rym lqczy si~ wsparcie de
dykowane klastrom z dzialaniami skierowany
mi na rozw6j przedsi~biorczosci , innowacyjno
sci czy intensyfikacj~ wsp6lpracy pomi~dzy 
biznesem a sektorem B+R. Jeszcze innym 
rozwiqzaniem jest brak osobnego dzialania po
swi~conego wsparciu inicjatyw klastrowych, 
przy jednoczesnym wykorzystaniu innych dzia
lan, kt6re w spos6b posredni sprzyjajq rozwo
jowi struktur klastrowych. 

Wladze samorzqdowe wojew6dztwa pod
laskiego podkreslajq istotny wplyw inicjatyw 
klastrowych na rozw6j gospodarczy regionu, 
kt6ry przejawia si~ gl6wnie intensyfikacjq 
wsp6lpracy przedsi~biorstw, sfery badawczo
rozwojowej i instytucji otoczenia biznesu, na
plywem inwestycji zagranicznych oraz koncen
tracjq kapitalu. Zaslugq klastr6w jest ponadto 
wzmocnienie potencjalu innowacyjnego go
spodarki wojew6dztwa, a takze rozw6j branz 
charakterystycznych dla Podlasia, by wymie
nic tylko przemysl spozywczy, kt6ry w najwi~k
szym stopniu skorzystal na powstaniu klastra. 
Wymienione wyzej uwarunkowania przesqdzi
ly o udzieleniu poparcia inicjatywom klastro
wym przez wladze samorzqdowe i zaprogra
mowanie mechanizm6w dla ich wsparcia. 

Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Pod
laskiego juz w 2003 r. przystqpil do realizacji 
mi~dzynarodowego projektu Rozw6j Klastr6w 
Przemyslowych (INCLUD) finansowanego 
z Programu INTERREG Ill B. Za gl6wny eel pro
jektu przyj~to identyfikacj~ potencjalnych kla
str6w w wybranych cz~sciach regionu podia
skiego oraz stworzenie warunk6w do ich rozwoju. 
Wyniki prac projektu INCLUD zostaly wykorzysta
no przy tworzeniu dokument6w strategicznych 

polityki regionalnej. W Strategii Rozwoju Wo
jew6dztwa Podlaskiego do 2020 roku [1 OJ wy
r6zniono wiodqce klastry przemyslu. Uwag~ 
skoncentrowano na trzech sektorach, tj. spo
zywczym (szczeg61nie branza mleczna)' 
drzewnym (w tym branza meblarska) i ma
szynowym. Jako obszar wsparcia politykq kla
strowq obj~to takze sektor turystyczny, kt6ry 
traktowany jest jako niewykorzystywany po
tencjal regionu. Przy odpowiednim wsparciu 
moze jednak korzystnie wplynqc na rozw6j 
gospodarczy wojew6dztwa. Takze Regional
ny Program Operacyjny Wojew6dztwa Pod
laskiego na lata 2007-2013 zawiera zapisy 
dotyczqce klastr6w. w swietle opisanych dzia
lan nalezy uznac, iz Urzqd Marszalkowski Wo
jew6dztwa Podlaskiego prowadzi aktywnq po
lityk~ rozwoju klastr6w. 

Polityka rozwoju klastr6w jest jednq ze 
skladowych polityki rozwoju regionalnego. 
W tym miejscu nalezy przytoczyc fakt , iz 
Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Podia
skiego jest aktualnie organem wlascicielskim 
pi~ciu skomunalizowanych przedsi~biorstw 
PKS, jak r6wniez sp6lki Przewozy Regional
ne (transport szynowy). Wladze samorzqdo
we powinny uwzgl~dniac w latach nast~pnych 
w prowadzonej przez siebie polityce rozwoju 
regionalnego pelne wykorzystanie swoich za
sob6w i ich poszczeg61nych element6w. 

Ciekawym aspektem dzialalnosci propo
nowanego klastra transportu w regionie pod
laskim byloby podniesienie mobilnosci trans
portu pasazerskiego w regionie podlaskim. 
Klaster skutecznie wsparlby przygotowanie 
i realizacj~ planu komunikacyjnego wojew6dz
twa podlaskiego oraz wykorzystanie jego po
zycji do pomocy w pozyskiwaniu funduszy 
publicznych wspierajqcych dzialalnosc badaw
czo-rozwojowq w sektorze transportowym. 
Przyczynilo si~ do tego partnerstwo z centra
mi uniwersyteckimi w Bialymstoku, tomzy i Su
walkach oraz liderami sektora. 

Na Podlasiu, podobnie jak i w innych re
gionach istnieje bardzo rozdrobniony system 
transportowy oparty na malych przewoznikach. 
Zatomizowany rynek w konkurencyjnym oto
czeniu innych sqsiadujqcych wojew6dztw sta
nowi wyzwanie dla szans rozwoju przezywajq
cego problemy strukturalne regionu. Stworze
nie klastra transportowego byloby interesujq
cym sposobem zwr6cenia uwagi decydent6w 
na wazny sektor gospodarki. Jest takze glo
sem wielu rozdrobnionych firm, kt6ryrri trudno 
przebic si~ ze swoimi postulatami. lnnym cie
kawym elementem, na kt6ry warto zwr6cic 
uwag~ jest to, ze cz~sc czlonk6w klastra trans
portowego nie jest nigdzie zrzeszona. 

Zastosowanie struktur klastrowych w praktyce 
gospodarczej wynika przede wszystkim z unowo
czesnienia myslenia na temat funkcjonowania 

organizacji. Obecnie klastry powstajq we wszyst
kich sektorach gospodarki. Powinny zatem zo
stac utworzone w transporcie. 

W ramach sektora transportu stworzenie 
klastra transportowego umozliwiloby nowe po
dejscie do kwestii mobilnosci . W tym podej
sciu transport nie bylby sprowadzony tylko do 
kwestii koszt6w, infrastruktury i zdolnosci prze
wozowych, ale spostrzegany szerzej - jako pro
ces, w kt6rym uczestnicy mogq skutecznie pro
mowac nowe rozwiqzania systemowe s!uzqce 
rozwojowi branzy oraz ograniczac negatywne 
skutki oddzialywania transportu na srodowisko, 
bezpieczenstwo i koszty przewoz6w. 
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