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Wprowadzenie 

Województwo podkarpackie charakteryzuje się dużym udziałem rolnictwa w struk-
turze gospodarczej oraz wysoką konkurencyjnością i  dynamiką niektórych gałęzi 
przetwórstwa spożywczego (mleczarskiego, mięsnego, zbożowo-piekarniczego, owo-
cowo-warzywnego). Sektor ten stanowić może najważniejszy element dynamizowania 
regionalnej gospodarki. W związku z  tym istotnym zadaniem jest pobudzenie współ-
pracy i innowacyjności mającej na celu tworzenie grona spożywczego. Stworzenie gro-
na spożywczego to nie tylko wspólne działania mające umożliwić zbycie surowca żyw-
nościowego, ale głównie podniesienie jakości wyrobów i świadczonych usług dla coraz 
bardziej wymagającego klienta, a  także spełnienie standardów UE. W  ramach grona 
możliwe są działania na rzecz zwiększania siły przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie 
korzyści skali i zakresu. Funkcjonowanie w ramach grona to współpraca przedsiębior-
ców stymulująca innowacyjność, będącą główną ścieżką wzrostu ich konkurencyjności 
i rentowności. Od siły przedsiębiorstw zależy kondycja całej gospodarki regionu. 

Dotychczasowe doświadczenia zagraniczne w zakresie wspierania rozwoju struktur 
klastrowych wskazują, że nie ma standardowej polityki klastrowej, uniwersalnego mode-
lu, który można implementować bez względu na uwarunkowania zewnętrzne. Regiony 
różnią się otoczeniem prawnym i administracyjnym, zakresem rozwoju infrastruktury, 
jakością instytucji okołobiznesowych, stopniem rozwoju systemu finansowego, zakre-
sem wdrażania i wykorzystywania w regionie technologii informatycznych i komunika-
cyjnych, strukturą gospodarczą, społeczną i demograficzną, potencjałem innowacyjnym 
(w tym poziomem zakumulowanej wiedzy). Czynnikami różnicującymi regiony są źró-
dła pozyskiwania technologii, kwalifikacje zasobów ludzkich, charakterystyka i struktu-
ra popytu wewnętrznego (regionalnego), czy też  istniejące modele współpracy koope-
racyjnej firm w danej branży.
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Struktury klastrowe są obecnie najlepiej zdiagnozowanym i  jednym z  najskutecz-
niejszych narzędzi z  zakresu polityki gospodarczej, których celem jest stymulowanie 
współpracy horyzontalnej, a  w  efekcie konkurencyjności i  innowacyjności regionów 
oraz małych i średnich firm1. 

Skuteczne narzędzia z obszarów polityki gospodarczej (na poziomie centralnym i re-
gionalnym), wspierające powstawanie i rozwój gron są szczególnie istotne w przypadku 
regionów o niższym poziomie rozwoju i konkurencyjności. Za pomocą tych narzędzi 
można niwelować zagrożenia oraz wykorzystywać szanse, jakie niesie ze sobą postępu-
jący proces globalizacji. Struktury klastrowe to efektywny mechanizm stymulowania 
konkurencyjności sektora małych i  średnich przedsiębiorstw. Głównym problemem 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w branży rolno-spożywczej jest 
skala działalności w kontaktach z dostawcami, instytucjami finansowymi i doradczymi. 
Struktury klastrowe pomagają niwelować bariery rozwoju tego sektora, co jest szczegól-
nie istotne, gdyż sektor ten tworzy nowe miejsca pracy na obszarach słabo zurbanizowa-
nych, a województwo podkarpackie charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem stopnia 
urbanizacji w Polsce2. Dodatkowo jest to jeden z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo 
regionów w  Polsce (w  2009  r. PKB na 1 mieszkańca w  województwie podkarpackim 
stanowił ok. 34 % średniej UE)3.

Proces tworzenia gron przedsiębiorstw, w  tym także w  sektorze rolno-spożyw-
czym, jest istotny nie tylko dla przedsiębiorców i producentów, lecz także dla władz 
i  działaczy samorządowych odpowiedzialnych za stymulowanie procesów rozwoju 
lokalnego i  regionalnego. Samorząd Województwa Podkarpackiego, jako instytucja 
wdrażająca Regionalną Strategię Innowacyjności, wspiera przedsięwzięcia tworzą-
ce klastry przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Zadaniem władz samorządowych jest 
tworzenie lokalnych systemów informacji, prowadzących do powstania silnego, regio-
nalnego systemu innowacji, który przyczyni się do konkurencyjności i podniesienia 
poziomu gospodarki regionalnej oraz każdego przedsiębiorstwa. Zakres działalności 
władz województwa podkarpackiego w  zakresie regionalnej polityki innowacyjnej, 
wspierającej m.in. tworzenie gron przedsiębiorstw, został określony w  Regionalnej 
Strategii Innowacji uchwalonej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na 
lata 2005–2013. Wyniki badań4 potwierdzają, że w regionie Podkarpacia  można zi-
dentyfikować rozpoczynający się proces tworzenia klastra spożywczego. Ze względu 
na brak idealnego modelu grona konieczne jest wypracowanie przez lokalne środo-
wisko własnej koncepcji współpracy zwiększającej konkurencyjność. Ze względu na 
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne województwa podkarpackiego konieczne 
jest ciągłe monitorowanie struktury gospodarczej regionu w  celu identyfikacji po-
tencjalnych struktur klastrowych i ewentualnych obszarów wsparcia. Proces ciągłego 
promowania koncepcji klastrów wśród przedsiębiorców, jednostek otoczenia około-
biznesowego, administracji regionalnej jest ważnym czynnikiem budowania współ-
pracy w formie gron. 
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Celem publikacji jest prezentacja na podstawie wyników badań5 problematyki do-
tyczącej procesu budowania innowacyjnego klastra w branży rolno-spożywczej w wo-
jewództwie podkarpackim. Do analizy wykorzystano wyniki badań ankietowych prze-
prowadzonych w 2009 r. w ramach realizowanego projektu „Tworzenie sieci współpracy 
pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami branży rolno-spożywczej w zakresie bu-
dowania innowacyjnego klastra spożywczego” w grupie 35 przedsiębiorstw rolno-spo-
żywczych oraz w 12 jednostkach samorządowych i 30 instytucjach otoczenia biznesu, 
wspierających działalność przedsiębiorców. W opracowaniu wykorzystano dane staty-
styczne publikowane przez GUS. Wyszczególnione zostały czynniki warunkujące roz-
wój sieci współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury instytucjonalnej 
wspierającej ten proces. Przedstawione zostały zasoby, instrumenty i działania organów 
władzy lokalnej na rzecz klasteringu w województwie podkarpackim.

Czynniki kształtujące wspieranie gron przedsiębiorczości 
w agrobiznesie

W literaturze przedmiotu stosuje się wiele definicji klastrów (gron). Do najpopular-
niejszych zaliczyć należy definicje OECD, UNIDO oraz M. Portera6. Według definicji 
OECD klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych ze sobą przedsię-
biorstw i instytucji danego obszaru działalności gospodarczej. M. Porter definiuje kla-
stry jako geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecja-
lizowanych dostawców (w tym dostawców usług), przedsiębiorstw z innych związanych 
sektorów i branż oraz instytucji otoczenia gospodarczego (np. uniwersytetów, izb han-
dlowych) wzajemnie konkurujących oraz współpracujących. 

Według UNIDO klastry to regionalne i terytorialne koncentracje firm produkują-
cych i sprzedających podobne lub komplementarne produkty, a przez to zmuszonych do 
przezwyciężania podobnych problemów i wyzwań. W rezultacie może to powodować 
powstawanie wyspecjalizowanych dostawców maszyn i surowców oraz rozwój specja-
listycznych kompetencji i  umiejętności, jak również szybszy rozwój specjalistycznych 
i zindywidualizowanych usług.

Według M. Portera7 do najważniejszych korzyści funkcjonowania klastrów należy 
zaliczyć:

 • wyższą efektywność funkcjonowania firm, wynikającą z możliwości dostępu do wy-
specjalizowanych aktywów i  dostawców, którzy mogą w  ramach struktur klastro-
wych reagować szybciej jak firmy działające oddzielnie,

 • wyższy poziom innowacyjności firm i  instytucji w strukturach klastrowych dzięki 
występowaniu knowledge spillover, czyli dyfuzji wiedzy,

 • wzrost poziomu business formation, a w efekcie ogólnego poziomu przedsiębiorczo-
ści w regionie.
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Cechą charakteryzującą struktury klastrowe, niezwykle istotną z punktu widzenia 
projektowania instrumentów wsparcia i rozwoju, jest „cykl życia grona”, tj.:

 • faza powstania (tzw. embrionalna) – siłą sprawczą powstawania grona są innowacje, 
innowatorzy, wewnętrzne instytucje; na tym etapie innowatorzy tworzą nowe idee, 
rynki, procesy, działania interwencyjne; tej fazy cyklu życia grona dotyczą następu-
jące aspekty: inwestowanie w masę krytyczną klastra oraz pobudzanie świadomości;

 • faza rozwoju grona – występuje, gdy rynek na produkty (wyroby lub usługi klastra) 
jest dostatecznie rozwinięty, pojawia się coraz więcej firm (głównie konkurenci) oraz 
tworzą się firmy „odpryskowe”, następuje rozwój wzajemnych relacji, wzrasta presja 
konkurencyjna; o sile napędowej klastra i rozwoju „ekonomii skali” decydują pro-
cesy związane z imitacją i konkurencja, co sprzyja dalszemu rozwojowi innowacji;

 • faza dojrzałości grona – procesy i produkty zaczynają być standardowe, a cena sta-
je się być głównym czynnikiem konkurencji, w ramach klastra widoczna jest coraz 
większa presja konkurencji,

 • faza schyłkowa – produkty i usługi są zastępowane przez inne tańsze produkty 
lub substytuty.
M. Porter8 za kluczowy czynnik rozwoju klastrów uważa otoczenie biznesowe, które 

charakteryzuje za pomocą czterech obszarów:
1) dostępnych zasobów (infrastruktura, umiejętności itp.),
2) popytu wewnętrznego (wymagania lokalnych odbiorców),
3) ogólnego poziomu przedsiębiorczości oraz jakości regulacji prawnych stymulują-

cych  przedsiębiorczość (opodatkowanie, lokalne strategie konkurencyjności firm, 
prawo konkurencji itp.),

4) innych wspomagających przemysłów – dostawców i odbiorców (tzw. zasięg i głębo-
kość klastra).
Wyniki badań potwierdziły9, iż klastry funkcjonujące w gorszym otoczeniu instytu-

cjonalnym są słabsze i węższe, co wskazywało na istotne znaczenie potencjału instytu-
cjonalnego budowanego poprzez aktywną współpracę oraz wewnętrzne czynniki spo-
łeczno-kulturowe regionu. Wyszczególnionych zostało sześć koniecznych elementów 
strategii rozwoju struktur klastrowych:
1) poprawa otoczenia biznesowego (m.in. przez uwzględnienie potrzeb i  oczekiwań 

wspomaganych struktur klastrowych),
2) dostarczanie informacji i danych o prognozach gospodarczych w celu identyfika-

cji szans i zagrożeń rozwojowych i w rezultacie umożliwienie prowadzenia działań 
„wyprzedzających”,

3) stały rozwój infrastruktury i oferty edukacyjnej oraz szkoleniowej,
4) wdrażanie skutecznych metod sieciowania firm,
5) finansowanie otoczenia okołobiznesowego, w  tym tworzenie struktur wsparcia 

wspomagającego tworzenie nowych firm,
6) poprawa jakości relacji lokalnych, m.in. budowanie wzajemnego zaufania.
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Do pozostałych czynników koniecznych do rozwoju struktur klastrowych, wymie-
nianych w literaturze przedmiotu, zalicza się:

 • tworzenie struktur klastrowych w obszarach, które mają perspektywy rozwoju,
 • koncentrowanie swojej aktywności na rynkach międzynarodowych, a nie regional-

nych (tzn. koncentrowanie się „na zewnątrz”, a nie „do wewnątrz”). 
Identyfikacja narzędzi wspierających rozwój struktur klastrowych jest równocześnie 

prezentacją najważniejszych barier ich funkcjonowania na terenach słabo zurbanizowa-
nych, tj. typowych dla województwa podkarpackiego10. Barierami tymi są: 

 • niska jakość infrastruktury (w tym transportowej oraz informatycznej),
 • brak dostępu do kapitału,
 • niska jakość otoczenia innowacyjnego, w tym przede wszystkim niska jakość insty-

tucji badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych,
 • niedostateczne otwarcie firm „na zewnątrz” (ang. outward approach); często firmy z re-

gionu „zamykają się w sobie”; szczególnie brak jest efektywnych mechanizmów iden-
tyfikowania i pozyskiwania wiedzy spoza regionu lub obszaru funkcjonowania firmy,

 • niska jakość i niedostateczne kwalifikacje zasobów ludzkich,
 • narzucana hierarchiczność funkcjonowania struktur klastrowych.

Według literatury, narzędzia wspierania struktur klastrowych zakwalifikowane zo-
stały do siedmiu obszarów wsparcia.

Pierwszy obszar obejmuje monitorowanie struktury gospodarczej regionu w celu 
identyfikacji potencjalnych obszarów wsparcia. Proces monitorowania nie może ogra-
niczać się wyłącznie do identyfikowania obszarów działalności gospodarczej o wysokim 
stopniu koncentracji, ale powinien obejmować również identyfikowanie i modelowanie 
relacji systemowych sektora z innymi obszarami działalności gospodarczej (np. analizy 
sektorowych łańcuchów dostawców, schematy przepływu wiedzy w ramach sektora oraz 
pomiędzy sektorami). Proces monitorowania powinien obejmować również elementy 
analizy porównawczej, w tym m.in. porównywania się do innych występujących lub po-
wstających struktur klastrowych w następujących obszarach:

 • oceny porównawczej bazy technologicznej i potencjału badawczo-rozwojowego,
 • dostępności wykwalifikowanej siły roboczej,
 • oceny poziomu i możliwości rozwoju zakumulowanej wiedzy w regionie,
 • struktury, dostępności i poziomu technologicznego dostawców,
 • dostępności kapitału,
 • dostępności i jakości struktur szkoleniowych oraz systemu kształcenia,
 • dostępności i jakości usług wyspecjalizowanych na potrzeby grona,
 • zakresu i jakości powiązań kooperacyjnych w ramach klastra,
 • stopnia przedsiębiorczości w regionie,
 • poziomu działalności innowacyjnej i imitacyjnej w regionie i w ramach grona,
 • obecności i jakości liderów innowacyjnych i przemysłowych operujących w ramach 

grona i w regionie,
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 • jakości relacji zewnętrznych i  stopnia otwartości (w  tym stopnia umiędzynarodo-
wienia) regionu oraz klastra,

 • wizji rozwoju klastra i regionu (kierunków, obszarów działalności). 
Podstawowym obowiązkiem jest monitorowanie i analizowanie struktury gospodar-

czej regionu, przy zastosowaniu narzędzi analizy porównawczej, która pod kątem moż-
liwości rozwoju klastrów pomaga zrozumieć funkcjonowanie ekonomiczne regionów 
jako systemów gospodarczych i ekonomicznych oraz pozwala efektywniej identyfikować 
„market imperfections”. 

Drugi obszar to tworzenie otoczenia instytucjonalno-organizacyjnego grona 
poprzez edukowanie, przekonywanie i angażowanie w proces wspierania i rozwo-
ju struktur klastrowych instytucji okołobiznesowych, stowarzyszeń pracodawców, 
izb przemysłowo-handlowych, agencji rozwoju regionalnego, organizacji praco-
dawców. Jest to tzw. proces tworzenia kotwic rozwoju klastra poprzez kreowanie 
wspólnych działań (np. lobbowanie na rzecz regionu lub obszaru działalności na 
poziomie regionalnym lub krajowym). W  tym celu należy identyfikować wspól-
ne potrzeby i cele zarówno instytucji wspierających przedsiębiorców, jak i samych 
przedsiębiorców oraz stale prowadzić monitoring obecnych w  regionie instytucji 
i organizacji w kontekście potrzeb grona. W razie konieczności należy pomóc two-
rzyć organizacje klastrowe poprzez współfinansowanie, pomagać formalizować ka-
nały komunikacji – np. za pomocą stron internetowych, wspomagać i stymulować 
współpracę pomiędzy firmami.

Trzeci obszar to przygotowanie profesjonalnej oferty usług wspierających działal-
ność struktur klastrowych zorientowanych na rozwiązywanie problemów identyfikowal-
nych i zgłaszanych przez firmy lub grupy firm. Do usług takich należą:

 • tworzenie systemu pozyskiwania i rozpowszechniania informacji,
 • organizowanie kompleksowych punktów obsługi firm stowarzyszonych w klastrze 

i zaspakajających ich potrzeby i oczekiwania,
 • przygotowanie administracji lokalnej i  regionalnej do współpracy ze strukturami 

klastrowymi.
Czwarty obszar to poprawa jakości kształcenia i  działalności szkoleniowej oraz 

wspomaganie procesu pozyskiwania wyspecjalizowanych kadr, kluczowych dla funkcjo-
nowania i rozwoju klastra oraz regionu, głównie poprzez:

 • wspomaganie struktur klastrowych w zakresie wspólnego opracowywania progra-
mów szkoleniowych,

 • tworzenie klastrowych centrów umiejętności i doskonałości – współpraca z instytu-
cjami naukowo-badawczymi,

 • dofinansowanie specjalistycznych szkoleń.
Piąty obszar obejmuje stymulowanie i przyciąganie inwestycji w obszary działalno-

ści struktur klastrowych w regionie, a w szczególności:
 • promowanie wielostronnych projektów inwestycyjnych,
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 • dofinansowywanie inwestycji o charakterze badawczo-rozwojowym,
 • promowanie inwestycji z obszarów działalności wspomagania struktur klastrowych.

Szósty obszar to stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości, a w szczególności:
 • propagowanie konieczności podnoszenia innowacyjności firm,
 • wspomaganie procesu tworzenia nowych firm, inkubatorów klastrowych,
 • wspomaganie powstawania i rozwoju centrów technologicznych świadczących usłu-

gi na potrzeby grona,
 • inwestowanie w infrastrukturę badawczo-naukową w obszarze funkcjonowania 

klastra.
Siódmy obszar to głównie podejmowanie działań promocyjnych i wyróżniających 

region, a w szczególności:
 • promowanie regionów poprzez promowanie marki grona,
 • promowanie i wspieranie klastrów eksportowych,
 • tworzenie możliwości identyfikacji regionów (seminaria, konferencje itp.).

W branży rolno-spożywczej otwarcie przedsiębiorców na współpracę polega m.in. 
na tworzeniu grup producenckich oraz grup marketingowych w celu wspólnego działa-
nia. Stworzenie grona spożywczego to nie tylko wspólne działania, zbycie surowca żyw-
nościowego dla zakładu przetwórczego oraz eksport, ale głównie podniesienie jakości 
wyrobów i świadczonych usług dla coraz bardziej wymagającego klienta. Podstawowym 
narzędziem wspierania rozwoju struktur klastrowych jest dostęp do kapitału, ale tak-
że jakość otoczenia innowacyjnego, w tym głównie instytucji badawczo-rozwojowych 
i szkoleniowych. Fundamentalne znaczenie instytucji z otoczenia biznesu w funkcjono-
waniu oraz rozwoju gospodarki i  społeczeństwa jest już w  naukach społecznych po-
wszechnie akceptowane.

Nurty instytucjonalne, a  zwłaszcza tak zwana nowa ekonomia instytucjonalna, 
należą do najszybciej rozwijających się i najpłodniejszych poznawczo nurtów teore-
tycznych współczesnej ekonomii. Według współ czesnych instytucjonalistów ekono-
mia nie może ograniczać się tylko do badania zjawisk rynkowych, ale powinna rów-
nież uwzględniać pozarynkowe ramy, w jakich podejmowane są decyzje gospodarcze. 
Powinna więc badać instytucje społeczne, które mają istotne znaczenie dla zachowań 
ekonomicznych, tj. władze państwowe, związki zawodowe, organizacje finan sowe, 
organizacje społeczno-polityczne, a  także struktury własnościowe, organizacyjne 
i inne11. 

Znaczenie pojęciowe instytucji jest bardzo szerokie i różnie interpretowane przez 
przedstawicieli poszczególnych dyscyplin naukowych. Według D.C. Northa12, przedsta-
wiciela nowej ekonomii instytucjonalnej, są to trwałe, prawne, organizacyjne i zwycza-
jowe uwarunkowania powtarzalnych ludzkich zachowań i międzyludzkich interakcji. 
Wynika z tego, że instytucja to zespół funkcjonalnie powiązanych norm prawnych i za-
sad, jak również wyodrębniona struktura organizacyjna (organizacje) i mechanizmy jej 
funkcjonowania.



Infrastruktura instytucjonalna jako czynnik wspomagający... 519

Sfera instytucjonalna jest najważniejszym czynnikiem różnicującym rozwój gospo-
darczy regionów, gałęzi czy całych gospodarek narodowych. Składa się na nią skom-
plikowana sieć instytucji formalnych i nieformalnych; niektóre z nich powstają bardzo 
długo i zmieniają się powoli. Dotyczy to zwłaszcza instytucji społecznych, nazywanych 
instytucjami nieformalnymi, których przykładem są normy moralne, etyka, tradycje, 
utrwalone sposoby zachowań czy też sposoby myślenia. Instytucje formalne to system 
norm prawnych i organizacji powołanych do ich egzekwowania, a także złożony układ 
różnego rodzaju organizacji gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturalnych, 
które regulują zachowania ludzi w tych dziedzinach życia oraz determinują efekty tych 
zachowań, w tym efekty ekonomiczne. 

Takie ujęcie jest zbliżone do tradycyjnego (potocznego) i  sformalizowanego rozu-
mienia i określania instytucji, głównie przez pryzmat struktur organizacyjnych i reali-
zowanych funkcji13. Wśród instytucji wspierających tworzenie sieci współpracy przed-
siębiorstw w  formie klastra, stosując kryterium formy organizacyjno-prawnej i  formy 
własności tych organizacji, możemy wyróżnić14: 

 • jednostki administracji publicznej,
 • instytucje przedstawicielskie biznesu,
 • stowarzyszenia i fundacje pozarządowe,
 • spółki publiczno-prywatne,
 • szkoły wyższe i instytucje naukowe.

Analiza możliwości tworzenia grona spożywczego 
na Podkarpaciu

Podkarpacie na tle innych województw jest średnim regionem kraju zarówno pod 
względem powierzchni, jak i liczby ludności (5,7 % powierzchni kraju i 5,5 % ludności). 
Region wypracowuje ok. 3,9% produktu krajowego brutto i zajmuje 11 pozycję, jednak 
PKB w  przeliczeniu na jednego mieszkańca powoduje spadek na przedostatnie miej-
sce15. W województwie podkarpackim głównym przemysłem jest branża niskotechnolo-
giczna, tj. przetwórstwo spożywcze jako sfera potencjalnie najmniej innowacyjna. Przez 
kreowanie polityki regionalnej, polityki innowacyjnej oraz tworzenie klastrów i  two-
rzenie lokalnych systemów innowacji w przedsiębiorstwach będzie następował rozwój 
regionu. Lokalny system informacji, jakim jest klaster, powinien dostarczać wiedzy na 
temat osiągnięć naukowych, możliwości wprowadzania innowacji oraz pomagać w zdo-
bywaniu kapitału, w promocji i marketingu. 

Przeprowadzone przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządza-
nia w Rzeszowie16 badania potwierdziły, że w województwie podkarpackim występują 
skupiska branż wysokotechnologicznych, wyróżniających się na tle kraju – są to lotnic-
two i informatyka oraz automatyka przemysłowa. Ponadto Podkarpacie to potencjalne 
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grona przemysłu maszynowego oraz transportowego, tj. samochodowego i producentów 
taboru kolejowego. Wśród branż o niższym zaawansowaniu technologicznym mogą wy-
kształcić się grona przemysłu metalowego, mineralnego i  tworzyw sztucznych, drew-
niano-meblarskie i odzieżowo-włókiennicze. Ze względu na specyfikę regionu (wysoki 
udział rolnictwa), kluczowym dla województwa jest grono przetwórstwa spożywczego 
powiązane z rolnictwem. Bieszczadzkie powiaty Podkarpacia to także potencjalne grona 
turystyczne. Wyniki badań ankietowych17 potwierdziły, iż powstanie grona spożywcze-
go w województwie podkarpackim warunkują czynniki zewnętrzne, tj. otoczenie praw-
no-administracyjne, rozwój infrastruktury, jakość instytucji okołobiznesowych, stopień 
wykorzystania technologii informatycznych i  komunikacyjnych, struktura społeczna 
i demograficzna oraz poziom kompetencji i zasobów ludzkich. Identyfikacja czynników 
mogących stanowić bariery w  tworzeniu i  funkcjonowaniu klastra spożywczego oraz 
próba wskazania eliminacji tych barier to istotna działalność w procesie tworzenia gro-
na spożywczego. Bariery ograniczające proces tworzenia grona spożywczego to głównie 
niska jakość infrastruktury, niedostateczne otwarcie firm na zewnątrz, brak dostępu do 
kapitału, niedostateczne kwalifikacje zasobów ludzkich. W procesie tym ważnym ele-
mentem pozostaje wyszczególnienie czynników wspierających klastry, ze szczególnym 
uwzględnieniem branży rolno-spożywczej, polegających głównie na analizie otoczenia 
gospodarczego, konkurencji, ocenie wspólnych działań na rzecz tworzenia otoczenia in-
stytucjonalnego grona, stworzeniu profesjonalnej oferty usług wspierających działalność 
struktur klastrowych, podniesieniu jakości kształcenia i działalności szkoleniowej, ko-
rzystaniu ze źródeł wsparcia finansowego ze środków UE. 

Etapem poprzedzającym proces tworzenia grona spożywczego powinna być szcze-
gółowa charakterystyka sektora rolno-spożywczego na Podkarpaciu, stworzenie bazy 
danych dotyczących firm w tej branży, ich działalności oraz instytucji otoczenia około-
biznesowego. Kolejne czynności to wyszczególnienie wszystkich argumentów przema-
wiających za tworzeniem grona spożywczego oraz wskazanie działań, jakie należałoby 
podjąć, aby uruchomić proces tworzenia gron z uwzględnieniem uwarunkowań regio-
nu podkarpackiego.

Jako czynnik motywujący proces tworzenia klastra spożywczego prezentowane 
będą doświadczenia w zakresie zacieśniania wzajemnych powiązań między przedsię-
biorcami innych podmiotów gospodarczych (głównie zagranicznych), które odniosły 
sukces w swojej branży i stanowią dobry przykład na tworzenie i sprawne funkcjono-
wanie struktur klastrowych. 

Ważnym etapem badania klastrów jest analiza statystyczna zatrudnienia na po-
ziomie lokalnym, wyodrębniająca specjalizacje poszczególnych terytoriów. Służy 
do tego współczynnik lokalizacji, za pomocą którego wyznacza się stopień koncen-
tracji zatrudnienia w danej branży i w danym miejscu w porównaniu z resztą kraju. 
Współczynnik lokalizacji LQ oblicza się jako relację udziału danej branży w zatrud-
nieniu w danym regionie/powiecie do udziału danej branży w zatrudnieniu w kraju. 
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LQ =1 oznacza, że region ma taki sam udział zatrudnienia w  danym przemyśle, 
jak gospodarka narodowa. LQ większy niż 1,25 świadczy o regionalnej specjalizacji 
w danym sektorze, co oznacza potencjalne możliwości tworzenia klastrów18.

Wyniki badań19 dotyczących analizy koncentracji zatrudnienia w  województwie 
podkarpackim, przeprowadzone dla branż wg Polskiej Klasyfikacji Działalności pod-
miotów zatrudniających powyżej 9 pracowników za 2009 r. wskazywały, że w regionie 
Podkarpacia mogą występować przemysłowe grona przedsiębiorczości, w  tym szcze-
gólnie grono spożywcze. Tezę powyższą potwierdziły obliczone dla poszczególnych 
branż wskaźniki lokalizacji (LQ powyżej 1,25), które określiły możliwości tworzenia 
następujących gron:

 • wysokotechnologiczne – lotnictwo i automatyka przemysłowa,
 • średnio wysokotechnologiczne – przemysł maszynowy, samochodowy i produkcja 

taboru kolejowego,
 • średnio niskotechnologiczne – przemysł metalowy, tworzyw sztucznych i mineralny, 
 • niskotechnologiczne – spożywczy, drzewno-meblarski, odzieżowo-skórzany.

W  regionie Podkarpacia spośród wymienionych zidentyfikowanych skupisk naj-
większe możliwości funkcjonowania i rozwoju mają klastry: 

 • lotnictwo – jako branża wysokotechnologiczna – ze względu na istnienie struktury 
klastrowej w postaci Doliny Lotniczej oraz fakt, iż jest to bardzo istotna specjalizacja 
regionu w skali krajowej. Ponadto wsparcie powstania i funkcjonowanie Doliny Lot-
niczej na Podkarpaciu jest jednym z priorytetów Narodowej Strategii Rozwoju Re-
gionalnego na lata 2007–201320.

 • Informatyka – jako branża usługowa i wysokotechnologiczna, ze względu na klu-
czową rolę informatyki jako katalizatora rozwoju regionu podkarpackiego oddalo-
nego od głównych centrów rozwojowych kraju oraz o niskim poziomie urbaniza-
cji. Ponadto, jak wskazują badania, informatyka jest najbardziej innowacyjną branżą 
w Polsce. 

 • Przemysł spożywczy – jako przedstawiciel branż tradycyjnych i powiązanych z pod-
stawową specjalizacją regionu – rolnictwem. Dla pomyślnego rozwoju grona spo-
żywczego istotny jest rozwój rolnictwa, będący konkurencyjnym rynkiem zbytu dla 
produkcji spożywczej, a w szczególności przemysłu spożywczego. 
W regionie podkarpackim zlokalizowanych jest dużo branż niskotechnologicznych. 

Wśród skupisk przemysłu spożywczego występują głównie produkcja artykułów spo-
żywczych i przetwórstwa mięsnego. Region wyróżnia się też wysokim udziałem zatrud-
nienia w sprzedaży hurtowej żywności, napojów i tytoniu. 

W ostatnim okresie Podkarpacie straciło na znaczeniu jako producent owoców i wa-
rzyw – branża ta szybciej rozwija się w innych regionach. Współczynnik koncentracji 
zatrudnienia w przetwórstwie owoców i warzyw w regionie zmniejszył się dwukrotnie. 
Podkarpacie to także zagłębie przemysłu meblarskiego i drzewnego. Współczynnik kon-
centracji tych branż w regionie wzrasta, co oznacza rozwój tych przemysłów. 
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Region Podkarpacia ze względu na uwarunkowania może stanowić naturalny 
klaster ekologicznej produkcji żywności. Duża powierzchnia lasów, parków krajo-
brazowych, rezerwatów przyrody oraz naturalnych akwenów wodnych w  sąsiedz-
twie czystych ekologicznie pól sprawiają, że obszar Podkarpacia daje możliwości 
produkcji zdrowych, nieskażonych produktów rolnych. W rolnictwie ekologicznym 
nie stosuje się środków chemicznych (jak np. nawozy czy środki ochrony roślin), co 
oznacza, że nie wprowadza się do środowiska substancji zanieczyszczających. Nie 
degraduje się gleby i  nie powoduje przedostawania się substancji szkodliwych do 
wód gruntowych i rzek. Sprzyja to samooczyszczaniu się środowiska i zachowaniu 
równowagi biologicznej, bardzo korzystnej dla człowieka i jego przyrodniczego oto-
czenia.

Rola instytucji otoczenia biznesu w procesie tworzenia 
klastra spożywczego w regionie Podkarpacia

Proces tworzenia grona spożywczego nie odbywa się samoistnie, lecz kreowany 
i urzeczywistniany jest przez wiele różnego rodzaju czynników, od bardzo generalnych 
do szczegółowych czy nawet detalicznych. Ich walory jakościowe, jak też ilościowe, mają 
duże znaczenie także w polityce rozwoju regionu21. Istotnym czynnikiem wspierającym 
proces tworzenia klastrów jest infrastruktura instytucjonalna, określana jako:

 • infrastruktura społeczno-ekonomiczna, którą tworzą: agencje rozwoju gospodarcze-
go, izby handlowo-przemysłowe, towarzystwa rozwoju, organizacje systemu kształ-
cenia i doskonalenia, 

 • infrastruktura finansowa, reprezentowana przez banki, kasy oszczędnościowo-po-
życzkowe, towarzystwa inwestycyjne, fundacje rozwoju, fundusze wspierania gospo-
darczego, towarzystwa asekuracyjne itp.,

 • infrastruktura polityczna tworzona przez różnego rodzaju ośrodki i instytucje wła-
dzy oraz działalności politycznej,

 • struktura oświatowa, czyli różnego rodzaju szkoły i instytucje kształcenia i doskona-
lenia.
Brak infrastruktury instytucjonalnej nie sprzyja rozwojowi społeczno-gospodar-

czemu i wymieniany jest jako bariera rozwoju regionu22. Głównym zadaniem instytucji 
wspierających rozwój działalności gospodarczej jest tworzenie sprzyjających warunków 
do nawiązywania sieci współpracy między przedsiębiorcami, a tym samym do podno-
szenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz jego konkurencyjności. Ze względu na 
charakter działalności i realizację specyficznych zadań, funkcjonujące na obszarze wo-
jewództwa podkarpackiego instytucje wspierające działalność przedsiębiorców można 
podzielić na 9 podstawowych grup. Ich zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz 
tworzenia klastrów mających przyczynić się do rozwoju regionu oraz niwelowania nie-
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równości w  jego obrębie. Szczególne zadanie, obejmujące wsparcie finansowe, zostało 
przypisane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, agencjom regionalnych 
izb i stowarzyszeń gospodarczych oraz ośrodkom wspierania przedsiębiorczości. Układ 
instytucjonalny wspierający proces tworzenia klastrów przedsiębiorstw w regionie Pod-
karpacia obejmuje:

 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pozostałe agencje rozwoju re-
gionalnego,

 • izby i stowarzyszenia gospodarcze,
 • ośrodki wspierania przedsiębiorczości,
 • specjalne strefy ekonomiczne,
 • centra wspierające wdrażanie innowacji i zajmujące się transferem technologii,
 • centra targowe, wystawienniczo-promocyjne, giełdy towarowe, 
 • ośrodki doradztwa i informacji gospodarczej,
 • organizacje zajmujące się pośrednictwem pracy i innymi formami przeciwdziałania 

bezrobociu,
 • instytucje finansowe.

Statystyczne dane dotyczące liczby instytucji wspomagających rozwój regionalny 
i pośredniczących w wykorzystaniu środków unijnych w odniesieniu do sąsiednich wo-
jewództw przedstawiono w tabeli 1.

TABelA 1. liczba podmiotów gospodarczych tworzących otoczenie biznesu w regionie 
Podkarpacia w 2009 r.

Wyszczególnienie Podkarpackie Lubelskie Małopolskie Świętokrzyskie

Pośrednictwo finansowe 614 644 649 562

Ubezpieczenia 336 405 448 363

Działalność prawnicza 260 305 515 361

Księgowość, doradztwo podatkowe 445 491 690 481

Badania rynku 29 29 83 28

Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej

147 186 343 148

Doradztwo w zakresie wnioskowania 
i zarządzania środkami UE

421 321 389 190

Zarządzanie przedsiębiorstwami 35 43 51 37

Reklama 336 396 845 344

Źródło: Dane statystyczne GUS, Warszawa 2010.
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Wymienione grupy instytucji wspierające proces tworzenia gron przedsiębiorstw peł-
nią funkcje doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe. Efektywność realizacji tych 
funkcji zależy m.in. od jakości usług, środków finansowych przeznaczonych na działalność 
oraz stabilności instytucji. Jakość usług to głównie wiedza, kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe pracowników zatrudnionych w tych instytucjach. Stabilność instytucji wyraża 
czas jej funkcjonowania na rynku, tj. im instytucja działa dłużej, tym ma większe doświad-
czenie w realizacji swojej misji i jest bardziej znana przez odbiorców jej działalności. 

Według przeprowadzonych badań ankietowych, statystyczna instytucja wspierająca oto-
czenie biznesu w województwie podkarpackim działa od 3 do 5 lat i jest zlokalizowana na 
terenie miejskim liczącym do 50 tys. mieszkańców. Instytucje otoczenia najczęściej funkcjo-
nują w formule stowarzyszenia lub fundacji (rysunek 1). Do wykonywanych zadań dostoso-
wują swoje struktury organizacyjne, tworząc oddziały lub podstruktury wewnątrz własnych 
organizacji. Obszar odbioru oferty (usług) najczęściej pokrywa się z obszarem oddziaływa-
nia. Ofertę adresują do małych i średnich firm, osób fizycznych rozpoczynających działal-
ność, samozatrudnionych i osób bezrobotnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

RySUNeK 1. Forma organizacyjno-prawna badanych instytucji wspierających przedsiębiorców 
w województwie podkarpackim

Źródło: Opracowania własne.
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Wśród badanych instytucji najliczniejszą grupę stanowią organizacje wspierają-
ce przedsiębiorców (43 %), inkubatory przedsiębiorczości (14,4 %), centra transferu 
technologii (5,1 %), ośrodki szkoleniowe (3 %), izby gospodarcze (2,2 %), parki prze-
mysłowe (1,8 %) i parki naukowo-techniczne (1,1 %)23. Znaczna część działających na 
Podkarpaciu instytucji otoczenia biznesu zorganizowana jest w formie fundacji i sto-
warzyszeń. Ta forma wydaje się być korzystna dla ośrodków innowacyjności i przedsię-
biorczości ze względu na konstrukcję systemu podatkowego oraz możliwość pozyski-
wania środków rządowych lub pomocy innego typu (głównie funduszy strukturalnych 
UE). Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu zlokalizowane 
są głównie na terenach miejskich, z czego najwięcej w miastach liczących do 50 tys. 
mieszkańców (28,2 %). Niewielka liczba tych instytucji (1,5 %) zlokalizowana jest na 
terenach wiejskich. Badane instytucje różnią się zasięgiem prowadzonej działalności 
i obszarem odbioru oferty usług. Przeważająca liczba instytucji (54,2 %) działa na po-
ziomie regionu (rysunek 2). Drugim obszarem działania (co do liczebności) instytucji 
jest poziom lokalny. 

RySUNeK 2. Zasięg działania instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości 
w woj. podkarpackim 

Źródło: Opracowania własne.
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Badania ankietowe przeprowadzone wśród podmiotów z regionu Podkarpacia wska-
zują, że z instytucjami wspierającymi rozwój regionu współpracuje jedynie co czwarty 
mały przedsiębiorca (31,2 % badanych)24. Najczęściej współpraca dotyczyła takich in-
stytucji, jak: urząd pracy, Agencja Rozwoju Regionalnego, ARiMR, banki, organizacje 
branżowe, ODR (rolnicy). W  niewielkim zakresie respondenci wskazywali potrzebę 
współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi czy też instytucjami wyspecjalizowa-
nymi we wspieraniu przedsięwzięć innowacyjnych i transferze technologii.

RySUNeK 3. efekty współpracy jednostek samorządowych i badanej grupy przedsiębiorców 
z instytucjami otoczenia biznesu w woj. podkarpackim (w %)

Źródło: Opracowania własne.

W większości współpraca podmiotów z otoczeniem instytucjonalnym dotyczyła po-
zyskiwania środków finansowych na różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne, za-
trudnienie pracowników w ramach programów refundowanych, a także rozwiązywania 
zwykłych, np. administracyjnych, problemów związanych z  prowadzeniem firmy, po-
dejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, wnioskowaniem o fundusze 
strukturalne UE oraz o pomoc w uzyskaniu zwrotnych środków finansowych. Na efekty 
współpracy z instytucjami otoczenia biznesu wskazywali głównie przedsiębiorcy, nato-



Infrastruktura instytucjonalna jako czynnik wspomagający... 527

miast według opinii samorządów gmin i powiatów współpraca między tymi jednostka-
mi nie była widoczna. Przedsiębiorcy podkreślali, że efekty współpracy z instytucjami 
otoczenia biznesu dotyczyły głównie poprawy jakości produktów, możliwości ich zbytu, 
pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z UE (rysunek 3).

Przeprowadzone wywiady pozwalają na wskazanie pewnych postulowanych działań, 
które w opinii podmiotów z regionu Podkarpacia mogłyby ułatwić współpracę z insty-
tucjami otoczenia biznesu i podnieść jej efektywność. Do działań takich można zaliczyć:

 • ściślejsze dostosowanie oferty instytucji wsparcia do potrzeb podmiotów regionu,
 • szerszą promocję działalności instytucji wsparcia,
 • obniżenie kosztów korzystania z usług instytucji,
 • większą aktywność instytucji w terenie, stworzenie zachęty do współpracy,
 • odbiurokratyzowanie procedur związanych z korzystaniem ze wsparcia niektórych 

instytucji. 

RySUNeK 4. Ocena działalności samorządu terytorialnego w zakresie wspierania przedsię-
biorczości (według przedsiębiorców)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Rola samorządu gminy w promowaniu lokalnych przedsięwzięć gospodarczych oce-
niona została w formie badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich na Podkarpaciu. Do ba-
dań25 wybrano grupę 35 przedsiębiorców branży rolno-spożywczej. Ocena samorządu 
w tym zakresie była zdecydowanie negatywna, tj. ok. 70 % (por. rysunek 4) respondentów 
oceniało, że działania ze strony samorządu terytorialnego na rzecz wspierania przedsię-
biorczości nie występowały, a jeżeli występowały to były nieskuteczne. W związku z po-
wyższym w większości (ok. 58 %) ankietowani przedsiębiorcy nie oczekiwali pomocy 
od organów administracji samorządowej  w  zakresie wspierania i  rozwoju przedsię-
biorczości. Organy administracji samorządowej zdaniem ankietowanych w  niewiel-
kim zakresie współpracowały z firmami prowadzącymi działalność na ich terenie (ok.  
1 % samorządów). 

Wyniki badań ankietowych (rysunek 5) wskazywały, że do głównych ograniczeń 
w działaniach urzędów zorientowanych na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości zali-
czono brak środków finansowych na ten cel w ich budżetach (45 % badanych samorzą-
dów), brak proinnowacyjnej polityki rządu (22 %) oraz ograniczenia formalno-prawne 
(12  %). Wśród czynników stanowiących potencjalne zasoby niezbędne do kreowania 
przedsiębiorczości, niewątpliwie ważną rolę odgrywają postawy innowacyjne i wiedza 
w  wymiarze indywidualnym poszczególnych przedstawicieli urzędów. Respondenci 
(7 % badanych) nie widzą potrzeby krytycznego spojrzenia na własne postawy i wiedzę, 
utrudniające niejednokrotnie przedsiębiorczość, co zauważyli i podkreślali w badaniach 
ankietowych przedsiębiorcy działający na terenie objętych analizą jednostek samorzą-
dowych. 

RySUNeK 5. Bariery ograniczające wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie 
podkarpackim (w opinii urzędów gmin) (w %)

Źródło: Opracowanie własne. 
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Materiał empiryczny wskazuje, że w województwie podkarpackim istnieje wiele róż-
norodnych instytucji wspierających działalność przedsiębiorców, a zakres świadczonych 
przez nie usług  jest wielokierunkowy. Łączą często różne kategorie usług, najczęściej 
bez względu na nazwę instytucji jej zakres jest uniwersalny; świadczone usługi dosto-
sowywane są do potrzeb odbiorców, a  ich jakość może być wątpliwa. Potwierdziły to 
wyniki badań ankietowych, tj. potencjalni odbiorcy nisko oceniali przede wszystkim 
jakość usług szkoleniowo-doradczych, a także zakres oferty skierowanej do odbiorców 
z uwzględnieniem polityki rozwoju regionu. Oferta szkoleniowa, doradcza i  informa-
cyjna nie zawsze dostosowana była do potrzeb konkretnych podmiotów. Większość ofe-
rowanych informacji miała charakter ogólny, a usługi specjalistyczne były zbyt wysoko 
wyceniane. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, iż region Podkarpacki posiada duży potencjał 
instytucjonalny w  zakresie wspierania przedsiębiorczości, tworzenia sieci współpracy 
między przedsiębiorcami w branży rolno-spożywczej, określanej jako grono spożywcze. 
Potencjał ten dorównuje liczbie instytucji otoczenia biznesu w województwie małopol-
skim, o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Potencjał ten nie jest w pełni wyko-
rzystywany w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorców, tworzenia sieci innowacyjnych 
klastrów, jako instrumentów wpływających na rozwój regionu, określonych w „Strategii 
rozwoju” oraz w innych dokumentach programowych Podkarpacia. 
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Institutional infrastructure as a factor supporting the process  
of creating clusters in the agricultural and the food branch  

in the region of Podkarpackie Voivodship

Summary

The aim of the article was presentation of the results of the research on the problems 
connected with the process of innovative creation of clusters within the agricultural and 
food branch in the Podkarpackie Voivodship.  The analysis of the empirical material 
revealed that the region of Podkarpacie has a great institutional potential in the scope 
of supporting entrepreneurship and creating cooperation networks among entrepre-
neurs within an agricultural and food branch defined as the food cluster.  This potential 
is equal to the number of institutions within business environment in the province of 
Małopolska (the Lesser Poland) with a higher economic development.  This potential 
is not fully utilised in relation to the needs of entrepreneurs, creating the network of 
innovative clusters as instruments influencing the development of the region defined 
in the “Development strategy for the province of  Podkarpacie” and other programme 
documents for the Podkarpackie Voivodship.  


