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ROZWÓJ KLASTRA – MIĘDZYNARODOWA ANALIZA 
KLASTRÓW MOTORYZACYJNYCH

CLUSTER DEVELOPMENT – INTERNATIONAL 
ANALYSIS OF AUTOMOTIVE CLUSTERS

Streszczenie: Zagadnienia dotyczące klastrów stanowią przedmiot wielu rozważań i ana-
liz. Niniejszy artykuł stanowi prezentację treści odnoszących się do funkcjonujących kla-
strów motoryzacyjnych w  województwie śląskim w  Polsce i  na Słowacji. Celem artykułu 
jest prezentacja i analiza porównawcza dwóch klastrów motoryzacyjnych funkcjonujących 
w różnych krajach oraz porównanie ich możliwości rozwojowych poprzez analizę SWOT/
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TOWS. W artykule zaprezentowano ogólne informacje związane z koncepcją klastra, cha-
rakterystyki klastrów na Słowacji i w Polsce oraz wyniki porównań sieci z uwzględnieniem 
podejścia strategicznego poprzez SWOT/TOWS. Wskazano czynniki stymulujące rozwój 
klastra motoryzacyjnego w Polsce i na Słowacji w odniesieniu do końcowych wyników ana-
lizy strategicznej.

Słowa kluczowe: klaster, klaster motoryzacyjny, zarządzanie, strategia, analiza kompara-
tywna

Abstract: Cluster issues are the subject of many considerations and analyzes. This article 
presents the content referring to functioning automotive clusters in the Śląskie Voivodeship 
in Poland and Slovakia. The aim of the articles is presentation and comparative analysis of 
two automotive clusters operating in different countries and a comparison of their deve-
lopment opportunities through SWOT / TOWS analysis. The article presents general infor-
mation related to the cluster concept, characteristics of clusters in Slovakia and Poland and 
results of network comparisons taking into account the strategic approach through SWOT / 
TOWS. Factors stimulating the development of the automotive cluster in Poland and Slova-
kia in relation to the final results of strategic analysis were indicated.

Keywords: cluster, automotive cluster, management, strategy, comparative analysis

Wstęp 

Problematyka dotycząca klastrów jest obecnie bardzo popularna. Wiele organiza-
cji decyduje się na wchodzenie w powiązania z innymi podmiotami, realizując kon-
cepcję współdziałania i wspólnotowego realizowania celów. Sieci, którymi są klastry, 
dotyczą różnych obszarów aktywności gospodarczej i  stanowią przykłady innowa-
cyjnego podejścia do rozwiązywania zagadnień sprzyjających zarządzaniu. W Polsce 
według PARP działa już kilkaset klastrów będących na różnym poziomie rozwoju 
i stosowanych technologii. Klastry motoryzacyjne stanowią przykład klastrów tech-
nologicznych, które rozwijają się nie tylko w Polsce, ale również na rynkach młodych 
gospodarek postsocjalistycznych. W niniejszym artykule zaprezentowano porówna-
nie działania klastra motoryzacyjnego w Polsce i na Słowacji. Wydaje się to tym bar-
dziej interesujące, ponieważ umożliwia wyciąganie wniosków wnoszących konkretne 
rozwiązania praktyczne dla każdego z wymienionych przypadków.

1. Koncepcja klastra

Istnieje wiele definicji klastra i interpretacji tej koncepcji. Nie wchodząc w szcze-
gółowe rozważania na temat definiowania klastra i sieciowania, można oprzeć się 
na wiodącej definicji porterowskiej, która ukazuje klaster jako „połączone lokalnie 
przedsiębiorstwa i instytucje w określonej dziedzinie. Klastry obejmują grupę po-
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wiązanych branż i innych graczy ważnych dla konkurencji. Zawierają wyspecjalizo-
wanych dostawców, sprzedawców i klientów. Wiele klastrów obejmuje również rząd 
lub inne instytucje – uniwersytety, agencje regulacyjne, zespoły badawcze lub firmy, 
które zapewniają specjalistyczne szkolenia, edukację, informacje, badania i wspar-
cie techniczne”1. 

W  Cluster Policies Whitebook Anderson, Schwaag, Serger, Sörvik, Hannson2 
wskazali podstawowe elementy charakteryzujące klastry:

 – koncentracje lokalne: przedsiębiorstwa i instytucje położone są geograficz-
nie blisko,

 – rdzeń klastra i  jego specjalizacja: klastry skupiają się wokół kluczowego 
działania, z którym są powiązane,

 – uczestnicy klastra: w klastrach oprócz przemysłu istnieją instytucje naukowe, 
akademickie, sektor administracji terenowej, przedstawiciele sektora finansowego,

 – dynamika i  powiązania w  klastrach: charakteryzuje relacje konkurencji 
i współpracy między powiązanymi ze sobą uczestnikami,

 – krytyczna liczba podmiotów: jest wymagana do osiągnięcia wewnętrznej 
dynamiki klastra.

OECD już w 2005 r. wyróżniło „sektory i klastry”, i są one zdefiniowane w nastę-
pujący sposób: „Klastry to sieci współzależnych przedsiębiorstw, instytucji tworzą-
cych wiedzę i instytucje oraz klienci związani z łańcuchem produkcji, co tworzy war-
tość dodaną. Koncepcja klastra przekłada się na biznes sieciowy, ponieważ wpływa na 
wszystkie formy dzielenia się wiedzą i  idzie dalej niż tradycyjna analiza sektorowa”3.

Po analizach klastrów regionalnych w Europie Komisja Europejska określiła klastry 
jako „grupy niezależnych przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych, które mogą

 – współpracować i konkurować,
 – są lokalnie skoncentrowane w jednym lub kilku regionach, chociaż klastry 

te mogą być globalne,
 – ujawniają się w określonej branży związanej ze wspólnymi technologiami 

i wiedzą,
 – są oparte na wiedzy lub tradycyjnej”.

Raport Komisji Europejskiej mówi dalej, że tworzenie klastrów ma pozytywny 
wpływ na innowacje oraz konkurencyjność.

Zasadniczo przyjmuje się, że klastrem jest terytorialnie określone powiązanie mię-
dzy podmiotami w obszarze określonej działalności, ze wskazaniem wspólnotowości 
realizowanego celu, co rozumie się jako współdziałanie. Klaster tworzą takie podsta-

1  M. Porter, Clusters and the New Economics of Competition, “Harward Business Review”, Nov-Dec 
1998, s. 25 -26.
2  T. Anderson, A. Schwaag-Serger, J. Sörvik, E. Hannson, The Cluster Policies Whitebook, IKED – In-
ternational Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, Sweden, 2004.
3  OECD Rights and Translation unit (PAC): Local Economic and Employment Development, Busi-
ness Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe, Paris 2005.
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wowe sektory jak biznes, podmioty wspierające – uczelnie, instytuty i im podobne or-
ganizacje oraz podmioty władzy terenowej. Do takiej interpretacji, najbardziej zwię-
złej i kompleksowej, skłania się przyjęta przez autorów „Custer Policies Whitebook” 
koncepcja klastra, na podstawie której będą dokonywane dalsze rozważania.

2. Struktura klastrów w regionie śląskim

 Województwo śląskie jest dynamicznie rozwijającym się regionem. Jego udział 
w PKB Polski wynosi 13,2%. Widoczny jest bardzo wysoki udział zatrudnionych 
w przemyśle (30,2%), co stanowi drugie miejsce w kraju, a wkłady na sektor B+R 
stawia województwo na szóstej pozycji w kraju4. Na tle kraju śląska gospodarka wy-
różnia się wysokim zaangażowaniem w działalność badawczo-rozwojową, a wysoka 
gospodarczo pozycja regionu stwarza doskonałe warunki do tworzenia klastrów.

Na terenie województwa zidentyfikowano ponad 20 klastrów, z czego większość 
jest usytuowana w centralnej części województwa, części najbardziej aktywnej go-
spodarczo. Poniższa tabela przedstawia klastry woj. śląskiego, które powstawały od 
2005 roku, a badanie ich zrealizowano w 2018 r.

Tabela 1. Klastry województwa śląskiego
Table 1. Clusters of the Śląskie Voivodeship 
Klastry Zakres działalności
Beskidzka 5  Turystyka 
E-Południe Telekomunikacja
Innowacyjny Śląski Klaster 
Czystych Technologii Węglowych Energetyka i górnictwo

Klaster Energetyczny Energetyka 
Klaster 3x20 Energetyka
Klaster Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum Energetyka
Polish Wood Cluste Energetyka, budownictwo
Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego Budownictwo 
NT Hills – Wzgórza Nowych Technologii ICT
Śląski Klaster Lotniczy Lotnictwo
Śląski Klaster Wodny Gospodarka wodno-ściekowa 
Klaster innowacji budowlanych – budownictwo Budownictwo
Klaster budownictwa i infrastruktury „Budosfera” Budownictwo 
Sieć współpracy branży logistycznej i transportowej 
w Gliwicach Transport, logistyka

4  GUS, Bank Danych Regionalnych, Warszawa 2017.
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Klaster Innowacji Logistyczno-Transportowy Transport, logistyka
Klaster kreatywny „Lokomotywa kultury” Kultura 
Klaster Mobajl.org Telekomunikacja 
Klaster Przetwórstwa Polimerów Plastosfera Przetwórstwo przemysłowe
MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych Medyczny – wyroby medyczne
Silesia Automotive – sieć motoryzacyjna Motoryzacyjny 
Śląski Klaster Dizajnu Artystyczny 
Śląski klaster e-biznesu ICT
Śląski Klaster Multimedialny ICT
Śląski Klaster Mięsny Spożywczy 
Bezpieczna Praca BHP

Źródło: opracowanie własne. 

W Polsce jest 16 kluczowych klastrów zrzeszających 1195 członków, z czego więk-
szość to firmy z  sektora małych i  średnich przedsiębiorstw (854). Firmy zrzeszone 
w  tych klastrach zatrudniają w  sumie 105 tys. 852 pracowników. 397 podmiotów 
zrzeszonych w tej grupie zaangażowanych jest w działalność badawczo-rozwojową, 
a 496 to przedsiębiorstwa z sektora wysokiej i średniej technologii. Udział eksportu 
w sprzedaży firm zrzeszonych w Krajowych Klastrach Kluczowych wynosi 28 proc.5

Klastry województwa śląskiego koncentrują swą działalność głównie wokół ener-
getyki, transportu i  różnych opcji komunikacji. Jednak najbardziej konkurencyjne 
klastry regionalne związane są z sektorem budownictwa instalacyjnego, ropy i gazu6 
i mimo że te dane dotyczą roku 2011, uważa się, że tendencja pozostaje utrzymana. 

Obszary współpracy klastrów koncentrują się przede wszystkim na różnych 
aspektach wymiany wiedzy, myśli technologicznej, produktowych i promocyjnych. 
Dominująca grupa uczestników związana jest z sektorem MŚP. 

Szczególne miejsce zajmuje w klasteringu regionu motoryzacja reprezentowana 
przez klaster motoryzacyjny.

3. Klaster motoryzacyjny województwa śląskiego
 
Klaster  „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” (SA&AM) jest ini-

cjatywą odgórną Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. realizowaną na 
rzecz przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyjnej oraz zaawansowanych 
technologii. Celem dla klastra jest wykreowanie go na klaster w pełni kompetentny 

5  Klastry napędem polskiej gospodarki, „Puls Biznesu”, https://www.pb.pl [dostęp: 25.05.2019].
6  Star Clusters in Poland Center for Strategy and Competitiveness, CSC Stockholm School of Eco-
nomics, April 2011, www.clusterobservatory.eu.
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w motoryzacji w  środkowoeuropejskim regionie. Oferta klastra obejmuje następu-
jące bloki tematyczne:

•	 rozwój kluczowych kompetencji pracowników w  procesach formowania 
wtryskowego,

•	 instrumenty wsparcia dla branży automotive,
•	 innowacje i kooperacje,
•	 budowanie międzynarodowego forum współpracy, 
•	 budowanie systemu wewnętrznej specjalizacji poprzez system warsztatów, 

szkoleń i szeroko pojętej edukacji. 
 W praktyce przybiera to charakter spotkań warsztatowych, wymiany dobrych 

praktyk, rozwiązań benchmarkingowych, budowy baz dostawców i brokerstwa in-
dywidualnego. W zarządzaniu procesami klastra realizowane jest7:
	stały monitoring i  poznawanie potrzeb firm, jak również rozpowszech-

nianie informacji o dobrych praktykach i nowych produktach, usługach i ofertach 
współpracy na poziomie klastra;
	skupienie i  integrowanie firm w  klastrze wokół praktycznych rozwiązań 

i dobrych praktyk; 
	wspieranie wykorzystywania potencjału technologicznego, know-how oraz 

zasobów i kompetencji firm do świadczenia usług dla partnerów z klastra; 
	wspieranie prób poszukiwania nowych rozwiązań i zastosowań produktów 

i procesów wytwarzania; 
	dbanie o porządek prawny współpracy na poziomie klastra względem firm 

wobec siebie konkurencyjnych. 
Klaster realizuje także projekty specjalne dotyczące digitalnych innowacji, edu-

kacji i szkoleń oraz współpracy międzynarodowej.
Uważa się, że główne korzyści w funkcjonowaniu klastra dotyczą:

 – zrównoważenia opinii wszystkich partnerów ocenę sytuacji na rynku,
 – operacyjnej mobilności względem określonych problemów w ramach bran-

żowych grup zadaniowych,
 – dostępu do wspólnie opracowanych rozwiązań,
 – udziału w projektach rozwojowych8.

Funkcjonowanie klastra można opisać jako inicjatywę z  dużym rozmachem 
i wielce obiecującą. Autorka wzięła pod uwagę ten klaster z analogicznym, funkcjo-
nującym na Słowacji, w celu dokonania analizy porównawczej.

7  http://www.silesia-automotive.pl [dostęp: 26.05.2019].
8  Ibidem.
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4. Klaster motoryzacyjny na Słowacji

Obecne ustawodawstwo słowackie nie uznaje klastrów jako takich. Tak więc istnie-
jące klastry na Słowacji zostały zmuszone do poszukiwania najbardziej odpowiedniej 
formy prawnej, która najlepiej służyłaby ich celom. Warunki są podobne do polskich 
i zasady prawne odpowiadają polskim zasadom umożliwiającym działania podmiotom 
gospodarczym i stowarzyszeniom. Jednak rozwój klastrów na Słowacji jest kontrolo-
wany przez Słowacką Unię Klastrów, która powstała w 2010 r. i jej zadaniem jest po-
moc powstającym i rozwijającym się sieciom w realizowaniu swych celów. Zadaniem 
głównym organizacji jest wsparcie tworzenia i rozwoju polityki klastrowej na Słowacji, 
wzmocnienie badań, rozwój produktów, innowacji i transferu technologii, poprawa ja-
kości wszystkich systemów edukacyjnych w obszarach zainteresowania klastrów człon-
kowskich oraz promowanie wymiany informacji na poziomie krajowym i międzyna-
rodowym na temat innowacji, a także zaangażowanie w międzynarodowe partnerstwa 
w projektach edukacyjnych, rozwojowych, badawczych i know-how9. 

Przemysł samochodowy przyczynił się do postrzegania Słowacji jako jednej 
z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE. Przemysł samochodowy w tym 
kraju wykazuje się tendencją do scalania w  układach sieciowych, co pozwala na 
dynamiczną produkcję samochodów (w 2010 r. 660 000 szt.). Na terenie Słowacji 
funkcjonuje 58 klastrów, z czego najwięcej (11) w regionie Trnawy10. Właśnie kla-
ster w Trnawie nazwany został klastrem samochodowym – „Zachodnia Słowacja” 
i jest także członkiem Słowackiej Unii Klastrów. Głównym jego celem jest zbudo-
wanie w zachodniej Słowacji wysoko rozwiniętej, prestiżowej bazy motoryzacyjnej, 
co wydaje się o tyle proste, że w promieniu 150 km zlokalizowanych jest ponad stu 
podwykonawców. W rejonie Trnawy stworzono wiele możliwości szkoleniowych, 
zgodnie z wymaganiami członków. Kojarzenie poszczególnych podmiotów w kla-
strze ma na celu sprawne funkcjonowanie Centrum Innowacji jako głównego miej-
sca pracy, badań, edukacji i innowacji w sektorze motoryzacyjnym, wprowadzając 
jako głównego inwestora firmę Samsung.

 Klaster motoryzacyjny Zachodnia Słowacja stawia sobie za cel:
 – rozwój prestiżowej bazy motoryzacyjnej,
 – zwiększenie jakości zasobów ludzkich, 
 – zwiększenie transferów technologicznych i innowacyjnych.

Poza tym celem klastra jest:
o stać się zaufanym partnerem dla członków, ale także władz regionalnych, 

krajowych i międzynarodowych,
o powiązanie wymagań produkcyjnych ze środowiskiem naukowym, 
o pomoc MŚP w odniesieniu sukcesu na rynkach zagranicznych i angażowa-

nie się w międzynarodowe projekty w dziedzinie innowacji i transferu technologii.

9  Unia klastrov slovenska, http://uksk.sk [dostęp: 25.05.2019].
10  Klastere v krajoch Slvenskej republiky, http:// klastr-portal.cz [dostęp: 25.05.2019]. 
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Misją klastra motoryzacyjnego Zachodnia Słowacja w Trnawie jest promowanie 
rozwoju podwykonawców w przemyśle motoryzacyjnym i pomoc w zapewnieniu 
ich dalszej konkurencyjności w kraju i za granicą poprzez grupy przedsiębiorstw 
przemysłowych, uniwersytety, instytucje badań naukowych i  inne zainteresowane 
strony w sektorze prywatnym i publicznym. 

Inne działania klastra motoryzacyjnego obejmują kontynuowanie sieciowania 
i realizację transgranicznych projektów i innych z UE. Należą do nich m.in. projekt 
FastInCharge, Autonet, Autoclusters, AcCentrope i  inne. Klaster prowadzi także 
rozbudowane działania edukacyjne poprzez powołanie Akademii Motoryzacyjnej 
zajmującej się szerokim zakresem profesjonalnych kursów11.

5. Porównanie klastrów Polski i Słowacji 

 Dokonując porównania między klastrem motoryzacyjnym z  województwa 
śląskiego a klastrem motoryzacyjnym Zachodnia Słowacja autorka wskazała nastę-
pujące kryteria porównawcze: bazę członkowską, fazę działania, zasięg, dynamikę 
rozwoju, rodzaj, komunikację, potencjał rozwojowy, aktywność innowacyjną, ocze-
kiwania, możliwości, wyzwania na przyszłość (tabela 2).

Tabela 2. Porównanie cech klastra motoryzacyjnego Polski i Słowacji
Table 2. Comparison of the characteristics of the automotive cluster in Poland and Slovakia

Kryteria oceny Cechy wspólne Cechy różne

Baza członkowska - 150 w Polsce
50 na Słowacji

Faza cyklu życia Wzrost -

Zasięg - Region śląsko-opolski
Region trnawski

Dynamika rozwoju Sieć młoda -
Typ klastra Technologiczny/motoryzacyjny -

Komunikacja Wspólna platforma komunikacyjna
 i spotkania uczestników -

Potencjał rozwojowy Wysoki -
Aktywność innowacyjna Wysoka -

Oczekiwania Rozwój, wsparcie przez projekty -

Możliwości Realizacja działań podnoszących 
konkurencyjność

Wyzwania
Szeroka wymiana wiedzy i doświadczeń

Zwiększenie dynamiki współpracy
Edukacja w motoryzacji

-

Źródło: opracowanie własne.

11  http://www.autoklaster.sk [dostęp: 25.05.2019].
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Przedstawione w  tabeli charakterystyki opisujące klaster, oprócz bazy człon-
ków, są idealnie spójne. Świadczy to o podobieństwie uwarunkowań pozwalających 
na funkcjonowanie klastra i pozwala wyciągnąć wniosek, że doświadczenia zagra-
niczne dotyczące Słowacji można wprost wdrażać do klastra polskiego i odwrotnie. 
Rozwiązania w zarządzaniu klastrem mogą opierać się na wzajemnie odwrotnym 
benchmarkingu i służyć rozwojowi obu sieci, a drobne różnice wynikające z aktyw-
ności innowacyjnej w krajach mogą jedynie skutecznie stymulować rozwój prze-
mysłu motoryzacyjnego, nie wpływając na ograniczanie tego rozwoju. Dokonane 
porównania wskazują na pozytywne rokowania i stan aktualny klastrów motoryza-
cyjnych. Zarówno Polsce, jak i Słowacji zależy na rozwoju tak istotnej dla gospodar-
ki gałęzi przemysłu, jaką jest motoryzacja, zatem kolejnym krokiem będą dla tych 
klastrów wskazania o charakterze strategicznym.

Wnioski świadczące o możliwości rozwoju wyciągnięto, przeprowadzając anali-
zę SWO/TOWS, dla każdego z klastrów, gdzie uzyskano następujące wyniki:

1. W Polsce i na Słowacji wskazana do zastosowania jest strategia rozwojowa, 
pozwalająca wykorzystać atuty klastra i szanse, które ujawniły się w jego otoczeniu 
(na podstawie wyliczeń macierzy odrzucono możliwości innych strategii).

2. W Polsce wyniki z analizy SWOT okazały się wyższe w stosunku do TOWS 
dla obranej strategii, a na Słowacji odwrotnie. Świadczy to o następującej sytuacji: 
w  rozwoju polskiego klastra motoryzacyjnego atuty klastra wzmacniają szanse 
ujawnione w otoczeniu klastra, a na Słowacji to właśnie szanse otoczenia powinny 
być brane pod uwagę przy wzmacnianiu mocnych stron sieci i takie podejście bę-
dzie stymulować rozwój tego klastra.

3. Biorąc pod uwagę konkretne atuty i szanse, wskazano następujące 
a) mocne strony:

 – koncentracja podmiotów,
 – zwiększanie się liczby podmiotów,
 – wysoki poziom powiązania klastra z regionem,
 – zaangażowanie władzy w działania klastra,
 – zwiększanie się u partnerów tendencji do współdziałania,
 – budowanie własnej marki klastra,
 – wykształcenie zasad zarządzania klastrem,
 – aktywne wykorzystywanie przez klaster środków pomocowych UE,
 – wzrastająca u członków klastra świadomość korzyści,
 – przyjazne procedury w klastrze.

b) szanse:
 – aktywność władz centralnych i terenowych w zakresie dotacji, projektów – 

wsparcie,
 – wysoki poziom wsparcia UE,
 – styl życia konsumentów stymulujący rozwój motoryzacji,
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 – kształtowanie prawodawstwa klastrowego,
 – otwartość granic umożliwiająca mobilność zasobów,
 – wykorzystanie nowoczesnych technik przemysłowych i komunikacyjnych 

(por. rys. 1).

Rysunek 1. Efekty analizy SWOT/TOWS dla klastrów motoryzacyjnych Polski i Słowacji
Figure 1. SWOT / TOWS analysis effects for automotive clusters in Poland and Slovakia 

Źródło: opracowanie własne.

Za najsilniejszą stronę stymulującą szanse dla rozwoju klastra polskiego uznano 
zwiększanie się liczby podmiotów w  klastrze i tendencje do współdziałania wobec 
aktywności władz centralnych i terenowych w zakresie wsparcia klastra, a spośród 
szans – wysoki poziom wsparcia UE. Oznacza to, że polski klaster motoryzacyj-
ny powinien wykorzystać wpływ – w pierwszej kolejności – wymienionych dwóch 
cech wewnętrznych dla realizacji swego rozwoju i powinien dokonywać tego po-
przez ich stymulacyjne oddziaływanie na zewnętrznie występujące wsparcie unijne.

4. W klastrze słowackim stwierdzono, że to właśnie wpływ wsparcia unijnego, 
czyli szansa zewnętrzna, dominuje nad mocnymi stronami klastra, stymulując atuty, 
które w świetle TOWS najważniejsze okazały się dla zwiększania tendencji współ-
działania. Czyli Słowacy, aby rozwijać swój klaster, powinni wykorzystywać wspar-
cie zewnętrzne dla doskonalenia wewnętrznej współpracy i taka droga, w pierwszej 
kolejności podjęta, zapewni im realizację strategii rozwojowej.

Można jeszcze dodać, że widoczna jest spójność oceny poszczególnych cech, 
świadczących o strategii rozwojowej, a jedyna różnica między klastrem słowackim 
i polskim polega na tym, że słowacki będzie się rozwijał dzięki otoczeniu, a polski 
dzięki atrybutom wewnętrznym sieci. 

Zakończenie

Klastry motoryzacyjne rozwijające się w warunkach polskich i słowackich wyka-
zują tendencje do rozwoju, sprzyjają im uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne 
stanowiące pozytywy całej sytuacji i  należy je, na ścieżce rozwojowej, brać pod uwagę.
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Podobieństwa klastrów, wynikające z  charakteru sieci i  jej kształtowania, 
umożliwiają wysnucie wniosków pozwalających wdrażać rozwiązania na podsta-
wie wzajemnych benchmarków. Strategia rozwojowa sprzyja sieciom motoryza-
cyjnym w Polsce (woj. śląskie) i na Słowacji, więc ze względu na te sytuacje warto 
wchodzić w obszary gwarantujące klastrom rozwój. Jest to wyzwanie dla zarzą-
dzających sieciami i dla innych uczestników sieci mających wpływ na zachodzące 
w nich procesy biznesowe.
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