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Luz organizacyjny a marnotrawstwo w ujęciu dynamicznym: 
przykład portu morskiego

Streszczenie

W artykule dokonano przeglądu kierunków dotychczasowych badań koncepcji 
luzu organizacyjnego (organisational slack). Zaproponowano założenia do prowa-
dzenia badań w ujęciu dynamicznym, przyjmując za podstawę zasoby materialne, 
cykle miesięczne oraz cztery poziomy przedziałów oceny funkcjonowania (strata, 
marnotrawstwo, bufor oraz optimum). Przedmiotem badań jest port morski, które-
go specyfika polega na dwoistości funkcji zarządzania, jako samoistnego podmiotu 
gospodarczego oraz bazy i składnika klastra zintegrowanego funkcjonalnie i prze-
strzennie. Propozycję zweryfikowano na przykładzie mierników reprezentantów 
portu morskiego – klastra średniej wielkości. Zaprezentowane badania stanowią 
dalszy krok do tworzenia modeli dynamicznych sprawności zarządzania, opartych 
na podejściu zasobowym (Resourced Based-View). Artykuł ma charakter metodolo-
giczny z weryfikacją propozycji dokonaną metodą studium przypadku.

Słowa kluczowe: luz organizacyjny, klaster portu morskiego, zarządzanie dyna-
miczne.

Kody JEL: L14, L23, M11

Wstęp

Problematyka luzu organizacyjnego towarzyszy działaniom praktycznym człowieka od 
momentu powstania konieczności organizowania działań, wymagających użycia i zebrania 
różnych rodzajów zasobów. Wprowadzenie systemu fabrycznego skutkowało od początku 
systematyczną racjonalizacją podejścia do gospodarowania zasobami. Przykładowo, bie-
żący pomiar i analiza umożliwiły zmniejszenie o 65% liczby pracownic kontroli jakości 
produkcji kulek rowerowych, przy spadku o 58% liczby braków i czasu pracy o 20% oraz 
wzroście o 25% średniego wynagrodzenia (Taylor 1926, s. 60-68). Posługiwano się także 
synchronizacją. Podniesiono wykorzystanie z 28-50% rzeczywistego czasu pracy walcarek 
do równego, pełnego obłożenia pracą i likwidacji jałowych biegów zestawu 12 walcarek. 
(Adamiecki 1985, s. 144-175). Wymienione przykłady świadczą o dwoistym charakterze 
badań. Po pierwsze, dotyczyły one poszczególnych rodzajów zasobów, szukając na ogół 
oddzielnie rozwiązań w poprawie parametrów technicznych maszyn i urządzeń lub cechach, 
zachowaniach oraz warunkach finansowych pracowników (Rymaniak 2014, s. 203-213). 
Innym rozwiązaniem było zastosowanie metod „kaizen” oraz „gemba kaizen” jako systemo-
wymi oraz kompleksowymi narzędziami racjonalizacji. 
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Celem artykułu jest ukazanie rozwoju innego konstruktu teoretycznego, wynikające-
go z nierówności bieżącej potrzeb firmy oraz stanu posiadania i wykorzystania zasobów. 
Ukazano główne kierunki badań oraz przedstawiono propozycję metodyczną dynamicznego 
pomiaru sprawności zasobowej firmy. Zweryfikowano ja na przykładzie portu morskiego. 
Wnioski mają charakter teoretyczny i aplikacyjny, gdyż tworzenie modeli dynamicznych 
może niwelować negatywne skutki nierównowagi posiadania i wykorzystania oraz różnic 
możliwości i zdolności zasobów. 

Luz organizacyjny jako kategoria teoretyczna

Jednym z konstruktów teoretycznych powstałych dla stworzenia norm badania tego zja-
wiska jest luz organizacyjny (organizational slack). Większość definicji tego pojęcia wy-
korzystuje pojęcie Cyerta i Marcha oraz badaczy harvardzkich Nohrii i Gulatiego. Według 
nich, luz organizacyjny tworzą zasoby posiadane lub będące dostępne dla organizacji, bę-
dące w nadmiarze do minimum niezbędnego do wytworzenia danego poziomu wydajności 
organizacyjnej (Marlin 2010, s. 23-28). Inni autorzy przyjmują jako podstawę rozważań 
definicję Bourgeoisa III, w której określono luz organizacyjny jako nadwyżkę realnie lub 
potencjalnie istniejących zasobów, pozwalających organizacji na skuteczne dopasowanie się 
do wewnętrznych procesów zmian lub zewnętrznych presji na rzecz zmiany w jej polityce 
postępowania. Przyjmuje się przy tym posiadanie pewnego stopnia swobody w implementa-
cji strategii, uwzględniający zmiany otoczenia (Gabryś, Bratnicki 2015, s. 33). 

Luz organizacyjny jest zatem jednym z dwóch możliwych stanów związanych z aryt-
mią poziomu zasobów, do których zaliczamy ograniczenia (długookresowo: niedobory) oraz 
zasoby niewykorzystywane (nadwyżki), które najczęściej mają charakter krótkookresowy 
tworząc luz organizacyjny. Luz tworzą zatem zasoby wolne, mające charakter nadwyżki 
w stosunku do bieżących oraz przyszłych, powstałych w krótkim okresie potrzeb. Powstał 
on jako kategoria służąca do opisania wolnych oraz potencjalnie użytecznych środków, któ-
re mogą być przenoszone lub przesuwane dla osiągnięcia celów organizacyjnych (George 
2005, s. 661). Z punktu widzenia założeń niniejszej pracy należy wskazać niektóre cechy 
oraz właściwości dotychczasowych podejść i badań. 

Przedmiot badań wiąże się z rozumieniem istoty oraz zakresu zasobów. W literaturze 
stosuje się różne podejścia dotyczące ich istoty, rodzaju, substytucji i komplementarności. 
Przyjęcie Barney’owskiej koncepcji heterogeniczności zasobów oznacza, że autorzy różni-
cują znaczenie zasobów, nadając szczególne znaczenie zasobom ludzkim oraz finansowym. 
Podkreśla się wagę specyficznych zasobów wiedzy, które są niezbędne do generowania rent 
ekonomicznych w firmie. Jednocześnie autorzy postulują osłabianie nadmiernego uzależ-
nienia od wiedzy specyficznej. Z badań wynika, że negatywny wpływ moderujący luzu za-
sobów ludzkich sugeruje przykładowo zachowanie ostrożności w projektowaniu programów 
rozwoju zasobów ludzkich pracowników badawczo-rozwojowych (Wang i in. 2016, s. 500-523). 
Podkreśla się również znaczenie komplementarności zasobów ludzkich oraz innych zaso-
bów organizacyjnych oraz ich wpływ na fuzje, przejęcia czy redundancje zasobów. 
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Dwojaki charakter definicji wynika z faktu, że mają one charakter kontekstualny, czyli 
uzależniony od celu badań. Na ich podstawie realizują badacze analizują związki luzów 
z wydajnością w tzw. kontekście eksploatacyjnym, oraz z innowacyjnością, uznawaną za 
kontekst eksploracyjny (Voss, Sirdeshmukh, Voss 2008, s. 147-164). Aspekt wpływu nad-
miaru zasobów na wydajność wiąże się z wynikami badań empirycznych przedstawicieli 
lean management. W ich konkluzjach stwierdza się, że firma nie powinna mieć znaczą-
cych wielkości luzu oraz niedoboru. Do pewnego poziomu wpływają zasoby nadmierne na 
wzrost wydajności, ale po minięciu pewnego punktu mogą mieć wpływ ujemny na wydaj-
ność. Zachowanie umiarkowanego poziomu umożliwia menadżerom realizowanie nowych 
celów przez wdrażanie strategii aktywnych, które mogą prowadzić do poprawy wydajności 
firmy (Zhong 2011, s. 1-8). 

Drugim uzasadnieniem luzu jest wpływ na innowacyjność, czyli wykorzystanie nadmier-
nych zasobów do poszukiwań nowych rozwiązań, głównie produktowych oraz technolo-
gicznych. W dotychczasowych badaniach podkreśla się, że zasoby wolne są niezbędnym 
elementem działalności innowacyjnej, gdyż minimalizują ryzyko związane z opracowaniem 
i wdrażaniem innowacji (Baloc, Sha, Panhwar 2014, s. 88- 97). Badania empiryczne wyka-
zały, że związek między luzem organizacyjnym i innowacjami tworzy graficznie odwrot-
ność litery U. Przy zbyt małym luzie organizacyjnym, działania innowacyjne są utrudnione, 
gdyż niepewność sukcesu zniechęca do eksperymentowania. Ponadto, obniża się dyscyplina 
realizacji i kontroli projektów innowacyjnych. Firmy dążą do uzyskania równowagi, zmniej-
szając poziomy luzu przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do innowacji. Podkreśla się 
przy tym kluczowe znaczenie wiedzy dla tworzenia nowych rodzajów produktu (Richtnér, 
Åhlström 2006, s. 375-406).

Podnosi się także brak jednolitego rozumienia luzu jako przedmiotu badań, co skutku-
je odmiennymi konkluzjami odnośnie do jego wpływu na funkcjonowanie organizacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem innowacyjności organizacji. Przeprowadzona analiza wyka-
zała odmienne traktowanie luzu jako zmiennej zależnej i niezależnej. Przyjmowanie róż-
nych cech (wymiarów) luzu i przedmiotów badań sprawia, iż porównanie wyników jest 
w wielu przypadkach niemożliwe (Ćwiklicki, Wodecka-Hyjek 2014, s. 773- 778). 

W badaniach nad luzem organizacyjnym wzrasta zainteresowanie badaczy luzem zaso-
bów ludzkich, dotyczącym nadmiaru zatrudnionych w stosunku do wymagań operacyjnych 
(Mellahi, Wilkinson 2010, s. 483-508). Jednocześnie luzy zasobów ludzkich oraz finanso-
wych traktuje się jako niezbędne dla powstania i rozwoju firm przedsiębiorczych (Vanacker, 
Collewaert, Paeleman 2013, s. 1070-1096). 

Znaczenie teoretyczne oraz implikacje praktyczne ma występowanie niedoborów i luzów 
równocześnie, w jednym cyklu badań. Wtedy z poziomu firmy przechodzi się badawczo 
na poziom procesów. Dotychczasowe wyniki wskazują, że postrzegane oraz przewidywa-
ne pozycje zasobów są wyznacznikiem podejmowania decyzji. Firmy manewrują zmiennie 
w czasie wzdłuż spektrum niedobory–luz. Na poziomie mikro okazuje się, że różne rodzaje 
ograniczeń i luzu postrzegane są równocześnie (np. ograniczenia technologiczne i luz finan-
sowy), przynosząc różne efekty. Przedsiębiorcy, funkcjonujący dotychczas głównie w wa-
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runkach niedoboru, są bardziej elastyczni w decyzjach oraz zaradni. Natomiast przedsiębior-
cy wychowani w warunkach luzu próbują najpierw kontynuować te doświadczenia, zanim 
podejmą działania adaptacyjne do zmiany warunków (Dolmans i in. 2011, s. 511-549). 

Syntetyczne ujęcie dynamiczne klastra portowego

Założenia ujęcia dynamicznego w perspektywie zasobowej

Uzyskane informacje o roli i kierunkach badań luzu stanowiły asumpt do opracowania 
założeń modelu rozwoju portu w ujęciu dynamicznym. Wobec braku zaawansowania teore-
tycznego, w tym zwłaszcza problemów identyfikacji, pomiaru, wyboru rodzajów zasobów, 
parametrów przyjęto w badaniach założenia własne, przezwyciężające wspomniane ograni-
czenia1. 

Podstawowym rodzajem badań są zasoby materialne (naturalne, rzeczowe, finansowe), 
wspomagane zasobami ludzkimi, czyli pracownikami wraz ze stosowanymi przez nich ce-
chami wiedzy, umiejętności, zdolności oraz charakterologiczno-wolicjalnymi (KSAO). Tym 
samym obejmują one elementy zmaterializowane, czyli policzalne (cechy twarde) oraz po-
siadające wycenę wartościową, zgodną z założeniami regulacyjnymi gospodarki.

Oznacza to przyjęcie jako głównej płaszczyzny badań parametrów technologicznych, 
dotyczących poziomów wykorzystania modułów (Rymaniak 2013, s. 59-70). Do badań wy-
dzielono trzy cele działalności podstawowej oferowanej przez port, czyli przeładunki, ich 
nośniki (statki) oraz uwarunkowania techniczne portu związane z zabezpieczeniem możli-
wości ich realizacji, czyli infrastrukturą oraz suprastrukturą. Przedmiotem badań było wy-
korzystanie następujących rodzajów modułów: nabrzeża (stanowiska statków), powierzchni 
magazynowej oraz zdolności przeładunkowej. Zaprezentowano model syntetyczny, prezen-
tujący wyniki na poziomie klastra (portu jako całości) bez strukturalnych analiz II stopnia, 
dotyczących modułów (jak np. poszczególne nabrzeża, magazyny) lub instytucji, np. opera-
torów portowych.

Do badań zastosowano podejście systemowe, ukazujące wielkości i relacje między wej-
ściami/wyjściami dotyczącymi przedpola (statki), zaplecza (skutki dla infrastruktury trans-
portowej otoczenia) oraz black-boxu (funkcja magazynowa operatorów portowych).

Przyjęto konwencję działań dynamicznych, wymagających pomiaru ich stanu oraz 
zmienności w czasie miesiąca. Prezentowane wyniki badań dotyczą 2013 roku, czyli prze-
działu operacyjnego (rocznego), z określaniem wyników w ujęciu miesięcznym. Badania 
skoncentrowano na funkcjach podstawowych. Tym samym nie ujęto funkcji produkcyjnych 
(stoczni), ani postojowych (jachty, sprzęt pływający obsługi portu).

1  Badania wykonano w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku w ramach programu badawczego pt. Wpływ wielopodmiotowości 
zarządzania portów nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej na rozwój regionalny Pomorza 
Środkowego i Gdańskiego.
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W badaniach przyjęto cztery poziomy wykorzystania zasobów: straty (do 20%), marno-
trawstwa (21-50%), bufora (51-70%) oraz optimum operacyjnego (powyżej 70%). Dokonano 
analizy wskaźnikowej, konstruując wskaźniki poziomów intensywności (wykorzystania). 
Tym samym zaproponowano zupełne nowe rozwiązanie, polegające na analizie pasm (prze-
działów). Określanie wartości przedziałów stanowi dotąd przedmiot rozważań teoretyków 
głównie w kontekście określenia optimum zdolności przeładunkowej. Wykorzystując teorię 
kolejek obliczono, że wykorzystanie 70% zdolności przeładunkowych powoduje wydłuża-
nie czasów pobytu statków przed oraz w porcie, czyli kongestię akwatorium. Dotyczy to 
zwłaszcza osiągania przewagi konkurencyjnej w nowoczesnych i ekologicznych rodzajach 
przeładunku, jak kontenery (Haralambides 2015, s. 221- 252). 

Port ALFA jako przedmiot badań

W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących polskiego portu morskiego średniej 
wielkości, klasyfikowanego w regulacjach normatywnych jako port nie posiadający podsta-
wowego znaczenia dla gospodarki narodowej (taki status posiada 29 z 32 polskich portów 
morskich). 

Badany port posiada samodzielność decyzyjną, mając samodzielny zarząd portu powo-
łany w formie prawnej spółki prawa handlowego. Zgłaszana przez władze portu zdolność 
przeładunkowa dla 2013 roku wynosiła 43% maksymalnej wartości przeładunkowej (mie-
rzonej cyklem trzech dni blokowania dyspozycji nabrzeża dla statku, liczbą nabrzeży oraz 
średnią wielkością tonażu załadunku statku w badanym roku). Na terytorium portu były 
zlokalizowane dwie firmy, działających systematycznie ciągle przez cały rok, operatorów 
przeładunkowych. Bazę produkcyjną stanowiły także dwie przetwórnie ryb, stocznia wy-
konująca głównie remonty małych statków oraz kutrów, a także firma produkująca sieci 
rybackie. Ponadto, realizowano funkcje postojowo-rezydencjonalne (zimowanie) dla jedno-
stek sportowo-rekreacyjnych, jak motorówki czy jachty, oraz obsługi portu (portowe obiekty 
pływające). 

Dyskusja nad wynikami badań 

Port ALFA realizował w badanym roku 55% możliwych rodzajów funkcji przeładun-
kowych (to jest pięć z dziewięciu), działając w zakresie przeładunku towarów masowych 
suchych, pozostałej drobnicy, ryb, przewozów pasażerskich międzynarodowych i krajo-
wych. Prezentowany port był przedstawicielem jednego z typów rozwojowych, wydzielo-
nych w badaniach przeprowadzonych metodą niehierarchicznej analizy skupisk, gdyż posiadał 
wartość cech najbardziej zbliżonych do zera w swoim skupisku (Rymaniak 2016, s. 621-631).

Wyniki badań zawiera model dynamiczny ujęty na wykresie 1. Zawiera on dwupo-
ziomowe odwzorowanie wyników. Skala 0-100% ukazuje kształtowanie się zarządzania 
kontraktami operatorskimi i przestrzenią gospodarczą operatorów oraz warunkami infra-
strukturalnymi kształtowanymi przez zarząd portu. Skala ta ukazuje poziomy efektywno-
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Wyniki ukazują niewielki poziom wykorzystania stanowisk przeładunkowych statków 
na nabrzeżach, mierzonych liczbą wszystkich rodzajów statków oraz czasem ich pobytu 
przy nabrzeżu. Poziom zakontraktowania skutkuje wykorzystaniem od 6% do 40% nabrze-
ży oraz od 6% do 44% stanowisk mierzonych czasem pobytu statków. W badanym czasie 
przyjęto do przeładunku łącznie 65 statków handlowych na nominalne 360 stanowiskowo. 
Wskaźniki wykorzystania zdolności magazynowo-składowej portu mieszczą się w przedzia-
le 1-15% netto, traktując je jako bieżącą miesięczną różnicę między stanem początkowym 
miesiąca powiększanym o przywóz oraz pomniejszany o wywóz statkami i transportem lą-
dowym w czasie danego miesiąca. 

Na wyższym poziomie, ponad strefami określanymi jako strata oraz marnotrawstwo, 
kształtowały się wartości zdolności przeładunkowych statków. Co prawda, wykorzystanie 
formalnej zdolności przeładunkowej, (faktyczna wielkością przeładunków do średniej mie-
sięcznej zgłoszonej zdolności) jest mniejsze niż wykorzystanie stanowisk statków (nabrze-
ży), jednak zdolność potencjalna, mierzona wykorzystaniem ładowności statków, wykazuje 

ści zarządzania z podziałem na proponowane strefy. Natomiast skala powyżej 100 (prze-
liczeniowo 100=1) obrazuje zarządzanie relacjami zarządu portu z otoczeniem bliższym 
(miastem portowym). 

Wykres 1
Poziomy luzu organizacyjnego w syntetycznym modelu dynamicznym portu ALFA 
w 2013 roku
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Źródło: wyniki badań własnych. 
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aż w dziewięciu miesiącach wartości powyżej 50%, czyli mieści się, w pasmach bufora oraz 
optimum. Świadczy to o racjonalności kontraktowej armatorów oraz operatorów. Natomiast 
rzeczywista zdolność (miesięczna wielkość przeładunków przeliczona do średniej fak-
tycznej) ukazuje arytmię intensywności przeładunków (sezonowość). W okresie czerwiec 
– listopad występuje ponadprzeciętna aktywność przeładunkowa portu. Należy przy tym 
zaznaczyć, że zarządzanie kontraktami powoduje dwukrotnie większą efektywność przeła-
dunkową operatora B, niż operatora A (liczba przeładunków statków). 

Funkcjonowanie wewnętrzne portu wpływało na otoczenie zwłaszcza w mierzonym 
ujęciu transportowym. W górnej części wykresu widać, że wzrost realizacji przeładunków 
wypełnia istotnie przepustowość zaplecza tylko w miesiącu marcu. W miesiącach czerwiec 
− październik wysokie wartości przeładunków mają tylko częściowy wpływ na przepusto-
wość zaplecza, a w miesiącach sierpień − grudzień następuje zdecydowana dominacja struk-
turalna eksportu morskiego. 

Podsumowanie 

Przedstawiony przykład ujęcia dynamicznego przynosi wnioski merytoryczne i metodycz-
ne. Przedstawione wyniki wykazują niewielki poziom efektywności zarządzania. Poziomy 
wykorzystania stanowisk przeładunkowych statków były na niskim poziomie, poza statkami 
rybackimi. W porcie wyładowywało łącznie 70 kutrów, z czego dla 30 był to port macierzy-
sty. Efektem przetwórstwa rybnego był eksport 3000 ton ryby mrożonej. Pozostała funkcja 
produkcyjna absorbowała 27% zdolności produkcyjnej stoczni (głównie remonty kutrów). Do 
korzystnych zjawisk należą utrzymywanie niewielkich zapasów netto przez operatorów, co 
poza korzystnym wpływem na wynik świadczy o dopasowaniu organizacyjnym oraz trak-
towaniu portu jako hubu (obszaru przeładowania, a nie przechowywania i produkcji), krótki 
czas pobytu statku sugerujący sprawną obsługę statków przez port i operatorów, sezonowość 
intensywności nie skutkującej kongestią transportową. Port ALFA był w badanym roku portem 
otwartym. Przy relatywnie mniejszym przeładunku w miesiącach letnich nie wpływał nega-
tywnie na realizację funkcji turystyczno- wypoczynkowej oraz sportowej w mieście i rejonie. 

Propozycja metodyczna badań polega na połączeniu efektów zjawisk o charakterze li-
niowym i nieliniowym w zbiór mierników – reprezentantów, a także przeliczanie wyników 
sekwencji przeliczeniowych (zdolność wykorzystania powierzchni) oraz wskaźników au-
tonomicznych modułów (nabrzeża, przeładunki) w cyklach miesięcznych. Zaproponowano 
inną formę oceny efektywności zasobowej, czyli pasmowy charakter kwalifikacji zjawisk. 
Umożliwia on bieżącą ocenę, na jakim poziomie wykorzystania zasobów, czyli w którym 
paśmie, mieści się dany parametr. Badany port wykazuje kształtowanie się większości para-
metrów na poziomie straty lub/i marnotrawstwa. 

Podsumowując, luz jest uznawanym w literaturze jednym z zasobów kapitałowych na 
bazie danych „twardych” (finansowych, fizycznych, zasobów ludzkich i organizacyjnych), 
tworzących skuteczne projekty poprawy strategii (Gong, Shi 2007, s. 470-476; Chiu, Law 
2009, s. 321-342). Wymaga zatem zastosowania działań skutkujących redundancją zasobów, 
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rekonstrukcją modułów lub zwiększeniem „mocy przyciągania”, czyli popytu kontrakto-
wego na różne formy działań (Krcal 2009). Natomiast proponowana koncepcja wymaga 
dalszego doskonalenia, skutkującego docelowo stworzeniem modelu dynamicznego oceny 
efektywności firmy (Lozano-Platonoff 2009).
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Organisational Slack and Waste in the Dynamic Approach: 
the Example of a Seaport

Summary

This article reviews the directions of academic studies completed to date on the 
concept of organisational slack. Assumptions were proposed to carry out studies in 
a dynamic approach, based on material resources, monthly cycles, and four levels 
of intervals of the functioning assessment (loss, waste, buffer, and optimum). The 
object of the study is a seaport; its specific nature consists in duality of the manage-
ment function: as a self-contained business entity as well as a base and a constitu-
ent of a cluster that is integrated both functionally and spatially. The proposal was 
verified using the example of metrics representative for a seaport – a medium-sized 
cluster. The presented studies are a further step to create dynamic models of man-
agement efficiency applying the resource-based view. This is a methodical article 
where the proposals are verified by means of the case study method. 

Key words: organisational slack, seaport cluster, dynamic approach.

Kody JEL: L14, L23, M11

Организационный застой и расточительство в динамическом 
выражении: пример морского порта

Резюме

В статье провели обзор направлений прежних исследований концепции 
организационного застоя (англ. organisational slack). Предложили предпосыл-
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ки для проведения изучения в динамическом выражении, принимая за основу 
материальные ресурсы, месячные циклы и четыре уровня интервалов оценки 
функционирования (потеря, расточистельство, буфер и оптимум). Предмет ис-
следований – морской порт, специфика которого заключается в двойственно-
сти функции управления: как отдельный экономический субъект, а также как 
база и член кластера, интегрированного функционально и пространственно. 
Предложение проверили на примере измерителей-представителей морского 
порта – кластера средней величины. Представленные исследования – очеред-
ной шаг к созданию динамических моделей четкости управления, основанных 
на ресурсном подходе. Статья имеет методологический характер с верифи-
кацией предложений, проведенной по методу анализа конкретной ситуации. 

Ключевые слова: организационный застой, кластер морского порта, динами-
ческое управление.
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