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wsródbarierwspólpracy
Pojecie "klaster" wprowadzonezostalo czy o najlepszychlnierzetelnych
dostawcach. 55proc.respondentów
"mentalnosc
wymagafakt,zeta kooperacja
nie w ramachKIKTudzieliloodpowiedzi
w latach80. XXwiekuprzezMichaelaPortera, Podkreslenia
do zmów,np.cenowych,naru- ludzka"a 48 proc.wskazalona "brak.zaufania
. który okreslil tal<geograficznakoncentracje mozeprowadzic
do Innych". Na pytanieo potrzeberozwoju
zasadyuczciwejkonkurencji.
konkurencyjnych
przedsiebiorstw
wpowiazanych szajacych
Badaczestosunkówspolecznychw Polsce wspólpracyw formie klastra turystycznego
sektorach,
zwiazanych
zesobagospodarczo,
wyuciekala
sie
korzystujacych
tesameumiejetnosci,
technologie podkreslajabardzoniskistopienzaufaniamie- w regionieponad55proc.badanych
"trudnopowiedziec",
odpowiedz
Podobneopiniesa powszechne do odpowiedzi
I Infrastrukture.
Wykazalon,zewspólpracujace dzyludzkiego.
7 proc., a "raczej
polskiegozyciagospodar- "bardzowysoki"zaznaczylo
w klastrachfirmy osiagajaznacznielepsze wsródobserwatorów
kierujaca
efekty,niz funkcjonujaccalkiemsamodzielnie. czego- gdyw wielukrajachdozawarciaduzego wysoki"niecale32proc.Jakpodkresla
dr DariaE.Jaremen,
czestebyly
i uscisk pracaankieterów
Osiagniecie
efektusynergiimozliwejestdzieki kontraktuwystarczaustneuzgodnienia
wspólnemuwykorzystaniu
laboratoriówbadaw- reki, w Polscenawetdrobneumowymusza przypadkiodmowyudzialuw badaniu:mniej
podmiot
czych,tworzeniugrupzakupowych,
polaczonym byc potwierdzanepisemnymidokumentami. wiecejcopiatywybranydoankietowania
dzialaniommarketingowym.
Przedsiebiorstwa W takichwarunkachtrudnojest o poglebiona odmówilwywiadu.Ci,którzywyrazilizgodena
le bardzopowazw dzialalnosci
klastrów. udzialw badaniu,potraktowali
skupione w klastrzejednoczesnieze soba wspólprace,niezbedna
wiarygodnych
Karkonosko-Izerskl
KlasterTurystyczny
(KIKT). nie,copozwolilonazgromadzenie
wspólpracujaw wybranychdziedzinachI konrespondentów
badania
kuruja na rynku. Klastry"Dolina Krzemowa" powstal z Inicjatywykilku przedsiebiorców danych.Bezprzychylnosci
w Kaliforniiczy "DolinaLotnicza"na Podkar- turystycznychi jednosteksamorzaduKotliny niemoglybyzakonczyc
siesukcesem.
autorzyraportupowstalego
na
orazUniwersytetu
Ekonomiczne- Jakstwierdzaja
paciu sa symbolamiglobalnegoi polskiego Jeleniogórskiej
przedkoordyrlaSaoniprzekonani,
zejednym podstawiebadanankietowych,
sukcesutych przedsiebiorstw,które podjely goweWroclawiu.
KlastraTurystyczregionujest toremKarkonosko-Izerskiego
takiewspóldzialanie.
TeoriaM. Portera,znana z motorówrozwojugospodarczego
funkcjonujacych
tu przedsiebiorstw,negostoi bardzopowaznezadanie,bezwypelpod nazwa"potrójnejhellsy",wskazujacana wspólpraca
terytorialnego
I uczelni.Dlaustalenia nieniaktóregosukcesKIKTmozebyczagrozony.
koniecznosc
wspóldzialania
w ramachklastra samorzadu
takzejednosteksektorapUblicznego
I srodowi- potencjalnychmozliwoscirozwojuKIKTjego KluczowymobszaremaktywnosciKarkonoskiej
SA powinnobyc
postanowilizbadacpoziomzaufania AgencjiRozwojuRegionalnego
skanaukowego,zostalaostatniorozszerzona zalozyciele
wiedzynatematideii znaczenia
jednostek
funkcjonujacych zatemszerzenie
o odbiorcówproduktówwytwarzanychprzez Icheciwspóldzialania
na rynkuturystycznymaglomeracjijel!!niogór- gospodarczego
klastra,cowrezultacie
mozepodklasterorazdostepdofinansowania.
niescpoziomobecnieograniczonego
zaufania
do
·
Jakpodkreslaja
wszyscyplszacyoklastrach, skieji miastaSwieradów-Zdrój.
potencjalnych
partnerów.
Rozumiejac
Badaniaprzeprowadzone
przezzespólz jele- wsp6lpracy
podstawaich sukcesówjestzaufaniepomiedzy
czlonkami- wzajemneprzekonanie,zeuczestnicy niogórskiegoWydzialuEkonomii,Zarzadzania te zagrozeniaI wyzwania,KARRzorganizuje
porozumienia
zachowaja
sieuczciwiewzgledem i TurystykiUEwe Wroclawiu,podkierunkiem w styczniu2015rokuspotkanieprzedsiebiorców
siebie,zarównow czasieprosperity,jak I w prof. dr hab.AndrzejaRapacza,potwierdzily zainteresowanych
dzialalnoscia
KIKT.
Pelny raport z badania dostepny jest
Sposród200 ankiesytuacjach
kryzysowych.
Tylkonabaziezaufania obserwacjeogólnopolskie.
jednostek nawww.kikt.com.pl
mozliweJestprzekazywanie
miedzykonkurujacy- towanychwlascicielii menedzerów
JanuszTurakiewicz
miprzedsiebiorcami
informacjitechnologicznychszerokorozumianejsferyobslugiturystycznej,
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