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90. XX w. zapoczqtkowaly okres szybkiego roz
woju teorii klastra oraz podj~cie pr6b empirycz
nej weryfikacji tej koncepcji [4]. Wedlug Portera 
powiqzane ze sobq firmy dzialajqce w pokrew
nych sektorach oraz wsp6tpracujqce z nimi or
ganizacje naukowe i instytucje otoczenia bizne
su koncentrujq swojq lokalizacj~ w gronach prze
myslowych. Podmioty te wsp61pracujq ze sobq, 
wymieniajq si~ informacjq, korzystajq z dost~p
nych w regionie zasob6w ludzkich i tworzq siee 
wsp61pracy i konkurencji [8]. 

Do charakterystycznych cech klastr6w zali
czye wi~c mozna: geograficznq koncentracj~. 
interakcyjnose czyli wsp6tprac~ i funkcyjne po
wiqzania pomi~dzy firmami, specjalizacj~ oraz 
koncentracj~ sektorowq [3]. 

Mozna wyodr~bnie klika czynnik6w stymu
lujqcych rozw6j klastr6w. Jednym z najwazniej
szych jest rozszerzanie si~ oferty klastra, kt6ry 
swojq atrakcyjnosciq przyciqga inne przedsi~
biorstwa. Kolejny czynnik stanowi wzrost inte
rakcji pomi~dzy poszczeg61nymi uczestnikami 
klastr6w. Koncentracja wsp6tpracujqcych firm 
dzialajqcych w zwiqzanych ze sobq sektorach 
rynku jest jednoczesnie powodem i skutkiem 
wi~kszej pionowej dekoncentracji procesu pro
dukcyjnego i w efekcie post~pujqcej specjalizacji. 

lnnym czynnikiem stymulujqcym rozw6j kla
stra Sq nizsze koszty transakcyjne wynikajqce 
z tworzenia si~ pomi~dzy uczestnikami powiq
zania kooperacyjnego relacji formalnych jak 
i nieformalnych, co powoduje z czasem wzrost 
zaufania do partner6w. Wsp61praca mi~dzy przed
si~biorstwami prowadzi tez do zmniejszania si~ 
niepewnosci zwiqzanej z kierunkami dalszego roz
woju produktu/uslugi lub popytu rynkowego [10]. 

Klastry mozna podzielie (zgodnie z klasy
fikacjq OECD) na r6Zne grupy ze wzgl~du na 
spos6b ksztaltowania si~ proces6w innowacyj
nych wewnqtrz klastra. Zgodnie z powyzszym 
wymienie wi~c mozna: klastry oparte na wie
dzy, oparte na korzysciach skali, klastry uza
leznione od dostawcy, a takze klastry wyspe
cjalizowanych dostawc6w. 

W przypadku klastr6w opartych na wiedzy 
najwazniejszq korzysciq dla jego cztonk6w jest 
dost~p do wynik6w badan podstawowych re
alizowanych przez publiczne instytucje badaw
cze oraz uniwersytety, W efekcie czego uzu
pelniajq one sw6j wlasny wysilek badawczy. 
Znajdujq si~ tu firmy nalezqce do sektor6w 
o wysokiej intensywnosci dzialalnosci B t R 

oraz wysokiej intensywnosci patentowania. 
Charakterystycznq ich cechq jest lokalizacja, 
gdyz powstajq najcz~sciej w poblizu silnych in
stytucji badawczych sektora publicznego, by 
scis le z nimi wsp6lpracowae. Przykladami 
mogq tu bye klastry farmaceutyczne, chemicz
ne, elektroniczne czy przemyslu lotniczego. 

Klastry oparte na korzysciach skali to syste
my oparte o duzq skal~ produkcji. Przedsi~bior
stwa wchodzqce w sklad takiego klastra pro
wadzq wlasne badania tylko w ograniczonym 
zakresie. Muszq zatem istniee powiqzania mi~
dzy mini a instytutami badawczymi czy uniwer
sytetami. Firmy stale wdrazajq nowq technolo
gi~. pozyskujqc jq od wyspecjalizowanych do
stawc6w sprz~tu i komponent6w. Efektywnose 
innowacyjna przedsi~biorstw zalezy od zdolno
sci do importowania i budowania na wiedzy wy
tworzonej gdzie indziej, szczeg61nie w zakresie 
usprawnien procesu produkcyjnego. Mowa tutaj 
m.in. o produkcji artykut6w spozywczych, prze
tw6rstwie innych material6w masowych jak r6w
niez przemysle samochodowym i maszynowym. 

Klastry uzaleznione od dostawcy importujq 
technologie gt6wnie w formie d6br kapitalowych 
i p61produkt6w. lch powodzenie zalezy w duzej 
mierze od zdolnosci wsp6ldzialania zar6wno 
z dostawcami, jak i z tzw. uslugami posprzedaz
nymi. Do tej kategorii klastr6w rilozna zaliczye 
takie branze jak rolnictwo, lesnictwo, tradycyjny 
przemysl przetw6rczy: wl6kienniczy, meblarski 
i metalowy oraz uslugi, w tym r6wniez uslugi 
z zakresu transportu i logistyki. 

Klastry wyspecjalizowanych dostawc6w 
skupiajq natomiast przedsi~biorstwa pracujq
ce zazwyczaj blisko siebie, klient6w i uzytkow
nik6w, kladqce nacisk na innowacje produkto
we oraz charakteryzujqce si~ duzq intensyw
nosciq BtR. Firmy takie produkujq wktady do 
zlozonych system6w produkcyjnych najcz~
sciej w postaci maszyn, instrument6w, kompo
nent6w i oprogramowania. 

Wi~kszose panstw cztonkowskich OECD 
przeprowadzila zakrojone na szerokq skal~ ba
dania zmierzajqce do zidentyfikowania istniejq
cych klastr6w, a w dalszej kolejnosci do pozna
nia przyczyn ich powstania oraz uwarunkowan 
rozwoju. Badania te pozwolily jednoczesnie na 
sformulowanie i wprowadzenie w zycie koncep
cji polityki rozwoju opartej na klastrach. Polityka 
ta moze si~ wylon.ie z inicjatywy odg6rnej, tzn. 
bye skutkiem dziatan podj~tych przez wladze 
publiczne czy samorzqdowe, lub tez, co jest bar
dziej naturalne, bye efektem inicjatyw oddolnych, 

czyli wynikae z oddolnej mobilizacji srodowisk 
branzowych. W praktyce gospodarczej mamy 
zwykle do czynienia ze wsp6listnieniem oby
dwu podejse - oddolnego i odg6rnego. Polity
ka skierowana na wspierane klastr6w w krajach 
OECD jest obecnie formulowana na wszystkich 
szczeblach wladzy - od lokalnego (w tym r6w
niez w ramach gmin miejskich oraz aglomera
cji) , przez regionalny, centralny, az po szcze
bel ponadnarodowy (np. inicjatywy Unii Euro
pejskiej czy OECD). 

Klastry bazujqce na innowacyjnosci staly si~ 
centralnymi obiektami zainteresowania nie tyl
ko naukowego, ale r6wniez gospodarczego 
i politycznego. Wiedza jest postrzegana jako de
cydujqcy element w procesie innowacyjnym. 
Dyfuzja wiedzy, jak r6wniez zakres i tempo ab
sorpcji istniejqcej wiedzy przez firmy, decydujq 
o ich sukcesie. Absorpcja wiedzy zaklada jed
nak kosztowne i dlugotrwale procesy ,uczenia 
sif. Specyficzna dla klastra wiedza generalnie 
jest latwiejsza do zdobycia, a jej podobienstwo, 
wsp61ny horyzont doswiadczen i przestrzenna 
bliskose zwi~kszajq znaczqco zdolnose do ab
sorpcji, a tym samym rozlewania wiedzy. Wyni
ka stqd proces kumulatywny: wi~ksza korzyse 
specjalnej wiedzy klastra prowadzi do wi~kszych 
inwestycji w wiedz~ istotnq dla klastra (ang. le
arning by doing, learning by using oraz learning 
by interacting) , jednakze poprzez specjalizacj~ 
najcz~sciej zmniejszona zostaje zdolnose przyj
mowania innej wiedzy, a co za tym idzie zdol
nose dostosowywania si~ klastra. Znaczenia kla
stra w aspekcie innowacyjnosci nalezy si~ do
patrywae w tym, ze innowacje zachodzq w pro
cesie ewolucyjnym, nieliniowym i interaktywnym 
pomi~dzy firmq i jej otoczeniem [5]. Na przyklad 
Krzemowa Dolina powstata na poczqtku lat 50. 
XX wieku dzi~ki zlokalizowaniu tam firm kompu
terowych, kt6re chcia!y wykorzystae bl iskose 
popytu oraz rozlewanie wiedzy kalifornijskich 
przedsi~biorstw lotniczych, a jej powstaniu 
sprzyja!o r6wniez zalozenie Stanford Industrial 
Park. Dzisiaj najwazniejszq rol~ odgrywajq wta
sciwa polityka wladz regionalnych oraz odpo
wiednie ich kompetencje, a przede wszystkim 
mozliwose specyficznego dla danego przemy
slu rozlewania wiedzy oraz konwergencja tech
nologii , kt6re mogq przyniese efekty znacznie 
wyzsze dla calego regionu [2]. 

Do czynnik6w sprzyjajqcych formowaniu si~ 
klastr6w mozna zaliczye takze uwarunkowania 
historyczne, czyli tradycje wynikajqce z istnie
nia danego rodzaju dziatalnosci na okreslonym 
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obszarze, dost~p do zasob6w naturalnych lub 
istnienie specyficznych warunk6w, bliskose ryn
k6w zbytu i nizsze koszty wejscia na dany ry
nek, a takze (szczeg61nie w odniesieniu do prze
mysl6w zaliczanych do wysokiej technologii) 
dost~p do wykwalifikowanej kadry oraz zaple
cza badawczego w postaci silnych jednostek 
naukowych. 

Niezaleznie od tego, w jaki spos6b powstajq 
klastry, istniejq mocne sily dosrodkowe, tj.: ro
snqca akumulacja wiedzy, efekty dyfuzji wiedzy 
i krzywej uczenia si~ , korzysci skali , lokalizacyj
ne i urbanizacyjne, atrakcyjnose klastra dla lo
kalizacji. Wedlug szacunk6w opierajqcych si~ na 
danych amerykanskich, przeci~tna wielkose kla
stra szacowana jest w poczqtkowej fazie na 
5-1 0 tys. zatrudnionych i okolo 1 0 razy lyle 
w przypadku powiqzania juz dobrze funkcjonu
jqcego. Korzysci lokalizacyjne, a wi~c specjali
zacja, sprzyjajq wzrostowi i tworzeniu nowych 
przedsi~biorstw, podczas gdy korzysci urbani
zacyjne zapewniajq zdolnose dostosowania si~ 
klastra, a tym samym jego przetrwanie. 

lnicjatywy klastrowe w transporcie 
i logistyce 

Zgodnie z przyj~tq klasyfikacjq OECD, po
wiqzania kooperacyjne funkcjonujqce w obsza
rze szeroko rozumianego transportu oraz logi
styki to podmioty uslugowe, a wi~c uzaleznione 
od dostawc6w. W praktyce trudno jednak si~ 
z tym zgodzie. Podmioty naleiqce stricte do tej 
branzy dzialajq wsp61nie gl6wnie ze wzgl~du na 
uzyskanie efektu skali. Przedsi~biorstwa wcho
dzqce w sklad takiego klastra prawie nie pro
wadzq wlasnych prac badawczych a nowq tech
nologi~ pozyskujq od wyspecjalizowanych do
stawc6w. Gl6wnym celem takiego powiqzania 
jest wi~c ograniczenie koszt6w dzialalnosci jego 
czlonk6w czy tei prowadzenie wsp61nych inwe
stycji, na kt6re zaden z podmiot6w nie m6gl so
bie pozwolie samodzielnie. Powody tworzenia 
powiqzan kooperacyjnych mogq wi~c bye r6z
ne, a r6znice te b~dq w duzej mierze zalezee 
o specyfiki dzialalnosci podmiot6w b~dqcych 
czlonkami danego klastra oraz obszar6w ich 
zainteresowan. W zakresie transportu i logistyki 
zasadniczo mozna wyr6inie trzy gl6wne typy 
powiqzan ze wzgl~du na ich specyfik~. Sq to kla
stry skupiajqce gl6wnie: 
0 firmy zwiqzane z technologiami transpor

towymi , 
0 podmioty dzialajqce w zakresie transportu 

towarowego i logistyki, 
0 podmioty dzialajqce w obszarze transportu 

osobowego. 
W oparciu o przeprowadzonq analiz~ litera

turowq mozna pokusie si~ o stwierdzenie, iz 
w praktyce najcz~sciej tworzone sq powiqzania 
pierwszego oraz drugiego typu [1 , 6). W chwili 
obecnej w Europie funkcjonuje ich okolo 60. 

Zupelnie inaczej wyglqda sytuacja w przypadku 
powiqzan podmiot6w dzialajqcych w obszarze 
transportu osobowego. 

W obszarze transportu osobowego spoty
ka si~ w praktyce rozwiqzania dwojakiego rodza
ju. W pierwszym przypadku powoluje si~ w aglo
meracji jedno duze przedsi~biorstwo , kt6re za
rzqdza duiq liczbq r6znych form transportu. 
W drugim przypadku mamy do czynienia z nie
zaleznymi przewoznikami, kt6rzy decydujq si~ 
na integracj~ poprzez udzial w dobrowolnym 
zwiqzku, kt6ry moze przybrae form~ kastra. Do
chodzi w6wczas do przekazania cz~sci upraw
nien tych niezaleznych firm na rzecz tworzone
go powiqzania, w tym m.in. w zakresie: 
•:• prac analitycznych prowadzonych w celu 

sformulowania strategii , 
•:• przygotowania wsp61nego rozkladu jazdy, 
•:• dzialan marketingowych, 
•:• ustalenia wsp61nej polityki cenowej [7) . 

Analiza funkcjonujqcych powiqzan koope
racyjnych pozwala ma wskazanie nielicznych 
przyklad6w wsp61pracy w obszarze transportu 
publicznego. Jednym z nich moze bye tutaj fran
cuski klaster ,Lyon Urban Truck and Bus", kt6-
rego obszarem dzialania Sq zar6wno zagadnie
nia zwiqzane z transportem towarowym jak i oso
bowym. Obejmuje on takie zagadnienia jak: 
• motoryzacja i lancuchy kinematyczne, 
• bezpieczenstwo i ochrona zintegrowana, * architektura i komfort pojazd6w miejskich, * systemy transportowe, 
• modelowanie i zarzqdzanie mobilnosciq. 

Klaster koncentruje si~ wi~c na bardzo wielu 
r6znych obszarach merytorycznych, dla kt6rych 
rzeczywiste swiadczenie uslug transportowych 
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Rys. 1. Unie dzialania klastra Synaptic 

jest tylko i wylqcznie pewnego rodzaju uzu
pelnieniem. 

lnnym przykladem klastra dzialajqcego 
w obszarze transportu publicznego jest 
,Synaptic", czyli ,Synergy of New Advanced 
Public Transport Solutions Improving Connec
tivity in North-West Europe", b~dqcy efektem 
realizowanego projektu europejskiego (INTER
REG IVB). Powiqzanie skupia 52 partner6w zlo
kalizowanych w p61nocno-zachodniej cz~sci 
Europy i koncentruje swoje dzialania w ramach 
czterech gl6wnych linii [12): 
0 technologicznej , 
0 ekonomicznej, 
0 rozwoju kompetencji, 
0 rozwoju polqczen. 

W odr6inieniu od powiqzania francuskiego 
w przypadku ,Synaptic" mozna zaobserwowae 
znacznie wi~kszq koncentracj~ na rozwiqzaniach 
i technologiach wspierajqcych swiadczenie rze
czywistych uslug transportowych oraz co jest 
najwazniejsze uwzgl~dniajqcych takze ich sfer~ 
ekonomicznq (rys. 1). 

Podobnie jak w modelu francuskim nie jest 
to jednak powiqzanie typowo transportowe (sku
piajqce w wi~kszosci firmy transportowe) i nie 
koncentruje swojego wysilku na maksymalizacji 
wykorzystania efektu skali , wynikajqcego z ist
nienia powiqzania jako takiego. 

Znacznie blizsze takiemu modelowi sq po
wstajqce w Polsce i w Europie klastry aglomera
cyjne, kt6rych celem istnienia jest wlasnie lqcze
nie podmiot6w realizujqcych uslugi transportu 
osobowego na danym obszarze w celu uzyska
nia okreslonych korzysci. lnicjatorami takich 
przedsi~wzi~e Sq cz~sto najwi~ksze miasta, 
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zas oczekiwana, korzyscia, jest przede wszystkim 
zwi~kszenie dost~pnosci srodk6w transportu 
publicznego dla mieszkanc6w danej aglomera
cji . Firmy wchodza,ce w sklad takiego powia,za
nia to cz~sto dotowane sp6/ki komunalne, dla 
kt6rych bezposrednie korzysci ekonomiczne 
oraz innowacyjnosc maja, z zasady znaczenie 
drugorz~dne . Celem przewodnim takiego powia,
zania (z punktu widzenia jego inicjatora jakim 
cz~sto jest miasto) jest g/6wnie misja publiczna, 
koncentruja,ca si~ na przyklad na zwi~kszeniu 
dost~pnosci srodk6w transportu czy tez wpro
wadzenie przyjaznych mechanizm6w korzysta
nia z nich (wsp61ne bilety kilku przewoznik6w, 
itp.). Powia,zania !ego typu cz~sto nie maja, for
malnego charakteru klastra a raczej stanowia, 
zbi6r r6znorodnych um6w o wsp61pracy pomi~
dzy poszczeg61nymi podmiotami. Brak formal
nej struktury jest powodem braku strategii dzia
lania i w efekcie staje si~ przyczyna, organizacyj
nego marazmu. Prowadzenie dzialan Bt R, 
wdrazanie innowacji czy tez poprawa wynik6w 
ekonomicznych poprzez wykorzystywanie efek
tu skali nie stanowia, dla czlonk6w powia,zania 
wsp61nych kierunk6w priorytetowych i sa, raczej 
efektem ubocznym sporadycznie podejmowa
nych dzialan. 

Obok nieformalnych, z organizacyjnego 
punktu widzenia, klastr6w aglomeracyjnych ist
nieja, oczywiscie rzeczywiste powia,zania koope
racyjne, kt6rych przykladem w obszarze trans
portu osobowego jest , Swi~tokrzyska lnnowa
cyjna Komunikacja". Powia,zanie to zostalo utwo
rzone przez 23 partner6w, kt6rzy jako cele swo
jego dzialania wskazali: 
0 nawia,zanie wsp6/pracy przy wdrozeniu roz

wia,zan innowacyjnych w zakresie organizacji 
i zarza,dzania oraz procesami restrukluryzacji , 

0 tworzenie indywidualnych lub grupowych 
koncepcji pozyskiwania funduszy pomoco
wych na rozwpj, czy restrukturyzacj~ . 

0 aktywne wsp6/dzialanie w zakresie zdiagno
zowania mozliwosci wdrazania nowych roz
wia,zan innowacyjnych w komunikacji pu
blicznej, 

0 nawia,zanie wsp6/pracy o charakterze 
partnerskim z podmiotami naukowymi 
i badawczymi oraz stworzenie sieci po
wia,zan i interakcji , 

0 komercjalizacj~ osia,gni~c naukowych kla
stra, co powinno przyczynic si~ do wzrostu 
nak/ad6w na proces badawczy w ramach 
struktury klastra, 

0 promocj~ idei i os1a,gni~6 klastra , Swi~tokrzy
ska lnnowacyjna Komunikacja". 
Klaster ,Swi~tokrzyska lnnowacyjna Komu

nikacja" jako jedyny z prezentowanych koncen
truje s i~ tylko i wyla,cznie na transporcie osobo
wym oraz uwzgl~dnia w swoich celach dziala
nia zwia,zane z prowadzeniem prac BtR, wdra
zaniem innowacyjnych technologii i rozwia,zan 
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oraz wsp61pracy w zakresie organizacji i zarza,
dzania, czyli innymi slowy wykorzystania efeklu 
skali powia,zania kooperacyjnego w celu ogra
niczenia koszt6w operacyjnych cz/onk6w klastra, 
poprawy ich konkurencyjnosci i og61nej sytuacji 
ekonomicznej. 

Podsumowanie 
Powia,zania kooperacyjne w branzy transpor

tu osobowego w skali Europy wyst~puja, dose 
sporadycznie a przyczyna takiego stanu rzeczy 
wynika, w ocenie autor6w niniejszej publikacji, 
gl6wnie ze sposobu postrzegania inicjatyw kla
strowych jako podmiot6w skupiaja,cych firmy 
produkcyjne. Zgodnie z teoria, klasteringu E. Por
tera, tw6rcami powia,zan kooperacyjnych sa, rze
czywiscie gl6wnie przedsi~biorstwa produkcyj
ne r6znych branz jednak korzysci z dzialalnosci 
w grupie moga, r6wniez wysta,pic w przypadku 
firm uslugowych. Taka sytuacja ma wlasnie miej
sce w przypadku szeroko rozumianego trans
portu i logistyki. W odniesieniu do sektora TSL, 
korzysci zostaly juz zauwazone; w przypadku 
transportu os6b proces tworzenia powia,zan ko
operacyjnych dopiero si~ jednak zaczyna. Przed
stawione przyklady jasno wskazuja,, iz w skali 
Europy mozna juz znalezc istnieja,ce klastry, kt6-
re wsp61ne dzialania Bt R prowadza, takze 
w zakresie transportu osobowego jako takiego. 
W chwili obecnej nie mozna jednak zidentyfiko
wac powia,zania, kt6rego g/6wnym celem bylo 
dzialanie w obszarze zorganizowanego przewo
zu os6b. Klastry aglomeracyjne nie sa, bowiem 
tworami zgodnymi z istnieja,ca, teoria, klasterin
gu, szczeg61nie ze wzgl~du na brak koncentra
cji na kwestiach BtR oraz na aspektach ekono
micznych swej dzialalnosci. Niezaleznie od obec
nego stanu rzeczy nalezy jednak stanowczo 
podkreslic, ze brak takich inicjatyw nie oznacza 
braku mozliwosci ich tworzenia. Szczeg61na, oko
licznoscia, sprzyjaja,ca, rozwojowi w przyszlosci 
klastr6w aglomeracyjnych maze okazac si~ ro
sna,ca kongestia w centrach miast, kt6re nie sa, 
w stanie przyjmowac stale rosna,cej liczby sa
mochod6w oraz obserwowany od dluzszego juz 
czasu wzrost cen paliw. Oba te zjawiska dopro
wadza, prawdopodobnie do zmiany nawyk6w ko
munikacyjnych mieszkanc6w aglomeracji, kt6-
rzy b~da, zmuszeni w wi~kszym niz dota,d stop
niu korzystac z komunikacji miejskiej. Klastry 
aglomeracyjne moga, ten proces stymulowac i 
przyspieszyc poprzez wspieranie incjatyw o cha
rakterze infrastrukturalnym i organizacyjno-tech
nologicznym. Do incjatyw infrastrukturalnych na
lezy na przyklad wspieranie budowy parking6w 
czy tez punk16w wynajmu rower6w w poblizu w~
zl6w przesiadkowych komunikacji miejskiej . 
Z kolei przyk/adem incjatyw o charaklerze orga
nizacyjno-technologicznym sa, wdrozenia eleklro
nicznych bilet6w aglomeracyjnych oraz rozwia,
zania telematyczne maja,ce na celu informowanie 

rtowe 

podr6znych o mozliwych pola,czeniach oraz 
o problemach wyst~puja,cych w sieci komunika
cyjnej aglomeracji [11 ]. 

Dla firm i organizacji oferuja,cych r6Zne for
my transportu publicznego w aglomeracji korzy
sci z tak ich wsp61nych dzialan polegaja, na zwi~k
szeniu popytu na ich uslugi poprzez zwi~ksze
nie ich dost~pnosci i multimodalnosci. W taki 
spos6b za tworzeniem omawianych klastr6w 
aglomeracyjnych zaczynaja, przemawiac zar6w
no argumenty natury ekonomicznej , jak r6wniez 
pojawia si~ przestrzen dla wsp61pracy !ego typu 
powia,zan z wyspecjalizowanymi jednostkami 
badawczymi, kt6re swoimi analizami moga, wska
zywac mozliwe kierunki rozwoju. 
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