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KLASTER JAKO GENERATOR KAPITA U RELACYJNEGO  
I JEGO ROLA W ROZWOJU REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Streszczenie

Celem artyku u jest ukazanie klastra jako generatora kapita u relacyjnego, wp y-

waj cego na rozwój regionalny. W cz ci teoretycznej zdefiniowano klaster, kapita

relacyjny oraz rozwój regionalny. W cz ci analitycznej ukazano klastry zlokalizowane 

w województwie zachodniopomorskim. Przestawiono równie  zalety klastra dla rozwo-

ju regionalnego. 

S owa kluczowe: kapita  relacyjny, klaster, rozwój regionalny

Wprowadzenie

Wspó praca sieciowa jest obecnie nieod cznym elementem prowadzenia 

biznesu, stanowi c efekt otwarcia si  organizacji na zewn trz i „ch oni cia”  

z otoczenia jego dodatnich wp ywów. wiat nauki bacznie przygl da si  cha-

rakterowi relacji tworzonych w ramach organizacji sieciowych, które cz sto 

przes dzaj  o „by  lub nie by ” podmiotów gospodarczych. Z punktu widzenia 

rozwoju regionów du e znaczenie odgrywaj  sieci regionalnych podmiotów 

gospodarczych, tzw. klastry, które generuj  kapita  relacyjny, niezb dny do 

rozwoju gospodarki regionu. Celem artyku u jest ukazanie klastra jako formy 

wspó pracy sieciowej, wskazanie na kapita  relacyjny jako g ówny potencja
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klastra, charakterystyka najwa niejszych inicjatyw klastrowych w wojewódz-

twie zachodniopomorskim wraz z nakre leniem wp ywu tych e inicjatyw na 

rozwój regionalny. 

1. Klaster jako charakterystyczna forma wspó pracy sieciowej 

Koncepcja klastrów jest zakorzeniona w ekonomii klasycznej. W swym 

dziele Zasady ekonomii (1890 rok) A. Marshall pos u y  si  poj ciem okr gu

przemys owego (industrial district), który uto sami  z regionalnym skupiskiem 

przedsi biorstw tej samej lub pokrewnej bran y. Pó niejsi autorzy definicji 

klastra, bazuj c na rozwa aniach Marshalla, wygenerowali koncepcj  „innowa-

cyjnego rodowiska” (innovative milieux), z o onego z podmiotów gospodar-

czych – aktorów, powi zanych intensywnymi relacjami o charakterze formal-

nym i nieformalnym, dziel cych si  wiedz  i kreuj cych tzw. innowacyjny kli-

mat (Camagni, Capello)1. Najbardziej popularn  definicj  klastra stworzy

M. Porter. Zgodnie z ni  klaster nale y rozumie  jako przestrzenn  koncentracj

przedsi biorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powi zanych rozbudowan

sieci  relacji zarówno o formalnym, jak i nieformalnym charakterze, opartych 

na wspólnej trajektorii rozwoju, jednocze nie konkuruj cych i kooperuj cych  

w pewnych aspektach dzia ania2. Wed ug UNIDO klastry to regionalne i teryto-

rialne koncentracje firm produkuj cych i sprzedaj cych podobne lub komple-

mentarne produkty, a przez to zmuszonych do przezwyci enia analogicznych 

problemów i wyzwa . W rezultacie mo e to powodowa  powstawanie wyspe-

cjalizowanych dostawców maszyn i surowców oraz przyczyni  si  do rozwoju 

specjalistycznych kompetencji i umiej tno ci, a tak e specjalistycznych i zin-

dywidualizowanych us ug3.

                                                          
1  B. Preissl, L. Solimene, The dynamics of clusters and innovation. Beyond systems and 

networks, Physica-Verlag, Heidelberg 2003, s. 54. 
2  www.klastry.pl (5.09.2014); M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, 

s. 17. 
3 SME Cluster and Network Development in Developing Countries: The experience  

of UNIDO, Private Sector Development Branch, Working Paper nr 2, UNIDO, 1999, za: M. Gó-
rzy ski, W. Pander, P. Ko , Tworzenie zwi zków kooperacyjnych mi dzy MSP oraz MSP i insty-
tucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006, s. 19.  
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Klaster jest specyficznym rodzajem sieci o pewnych cechach wyró niaj -

cych (tab. 1). 

Tabela 1. Ró nice pomi dzy sieci  a klastrem 

Czynnik Sie  Klaster 

Cz onkostwo otwarte, cz sto krótkotrwa e otwarte na d ugi okres 
Granice nieokre lone dobrze okre lone 
Dominuj cy charakter rela-
cji mi dzy podmiotami 

wspó praca wspó praca i konkurencja; 
wyst powanie na zewn trz 
jako jeden podmiot  

Charakter porozumienia 
mi dzy organizacjami 

na ogó  nieformalny na ogó  formalny 

Warto  dodana g ównie korzy ci wewn trzne 
dla poszczególnych u ytkow-
ników sieci 

korzy ci zewn trzne klastra 
jako ca o ci oraz korzy ci dla 
poszczególnych uczestników 
klastra 

Wspólne cele korzy ci biznesowe, cz sto
o dora nym charakterze 

korzy ci strategiczne 

Blisko   geograficzna ma o istotna niezb dna

ród o: Tworzenie warto ci w klastrze, red. M. Frankowska, PARP,  
Warszawa 2012, s. 15. 

Niezale nie od istnienia ró norodnych definicji klastra, mo na zidentyfi-

kowa  nast puj ce cechy wspólne tych e struktur: koncentracj  przestrzenn ,

interakcyjno  i powi zania, wspóln  trajektori  rozwoju oraz konkurencj

i kooperacj 4. Blisko  geograficzna stanowi cech  charakterystyczn  klastra, 

aczkolwiek nie jest powiedziane, e dany klaster mog  tworzy  podmioty wy-

cznie jednego regionu (województwa). 

2. Kapita  relacyjny jako podstawowy wyznacznik potencja u klastra 

Kapita  relacyjny ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania wspó cze-

snych organizacji. Kapita  relacyjny wewn trzny definiowany jest jako zbiór 

w asno ci intelektualnych organizacji, procesów i metod pracy, procedur wyko-

nawczych, baz danych, infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej. We-

wn trzny kapita  relacyjny to przede wszystkim zasoby relacyjne, tworzone 

przez interesariuszy substanowi cych organizacj , kreuj ce atmosfer  i zaufanie 

                                                          
4  www.klastry.pl.  
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wewn trz organizacji5. Kapita  relacyjny zewn trzny jest postrzegany jako 

struktury s u ce do utrzymania w a ciwych relacji z otoczeniem, obejmuj ce

system poszukiwania odbiorców, sieci sprzeda y, projekty badawczo-rozwo-

jowe, bazy klientów, mark  i reputacj  firmy, partnerstwo strategiczne6. Naj-

cz ciej oznacza zbiór relacji z interesariuszami otoczenia. 

Kapita  relacyjny klastra to zbiór relacji z interesariuszami klastra, zarów-

no kontraktowymi, jak i instytucjonalnymi. W szerokim uj ciu kapita  relacyjny 

klastra jest postrzegany jako ogó  korzy ci, zarówno materialnych, jak i nie-

materialnych, o charakterze ilo ciowym oraz jako ciowym, w zwi zku z przy-

st pieniem do uk adu sieciowego, jakim jest klaster, danego aktora b d cego 

beneficjentem klastra7.

Relacje biznesowe (formalne i nieformalne) stanowi  g ówny fundament 

budowy klastra i przep ywu wiedzy, wp ywaj c jednocze nie na indywidualne  

i grupowe zachowania interesariuszy klastra. Dlatego tak wa nym czynnikiem 

jest zaufanie partnerów biznesowych – aktorów tworz cych sie , jak  jest kla-

ster. Tendencja do zawi zywania impulsywnych relacji z nieznanymi partnera-

mi zwi ksza ryzyko ekonomiczne. Kreowanie silnego kapita u relacyjnego 

zmniejsza zatem niepewno  dzia a  gospodarczych podejmowanych przez 

aktorów klastra. W konsekwencji struktury klastrowe s  bardziej elastyczne, co 

wp ywa na wzrost konkurencyjno ci w porównaniu do podmiotów dzia aj cych 

samodzielnie. Tworzenie relacji w ramach klastra u atwia tak e identyfikacj

i dzia anie pod „wspóln  mark ” oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów, 

warunkuje równie  bardziej innowacyjn  dzia alno  aktorów klastra.  

3. Istota rozwoju regionalnego a idea klasteringu 

W odniesieniu do obecnego podzia u administracyjnego Polski za rozwój 

lokalny uznaje si  proces zmian dokonuj cy si  na terytorium gmin, miast  

i powiatów. Rozwój regionalny jest definiowany jako rozwój na poziomie wo-

                                                          
5  K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa, Znaczenie kapita u relacyjnego we wspó czesnych kon-

cepcjach zarz dzania, s. 307, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_2_23.pdf (1.09.2014). 
6  J. Wilk, Symulacyjny model kapita u intelektualnego przedsi biorstwa, Prace Naukowe 

Instytutu Organizacji i Zarz dzania nr 75, Politechnika Wroc awska, Wroc aw 2004, http://zif. 
wzr.pl/pim/2013_4_2_23.pdf (1.09.2014). 

7  Definicja w asna autorki artyku u. 
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jewództwa samorz dowego8. Wed ug J. Szlachty rozwój regionalny to systema-

tyczna poprawa konkurencyjno ci podmiotów gospodarczych i poziomu ycia 

mieszka ców oraz wzrost potencja u gospodarczego regionów, przyczyniaj cy

si  do rozwoju spo eczno-gospodarczego kraju9. T. Kud acz definiuje rozwój 

regionalny jako trwa y wzrost poziomu ycia mieszka ców i potencja u gospo-

darczego w skali okre lonej jednostki terytorialnej10. A. Klasik okre li  rozwój 

regionalny jako trwa y wzrost trzech elementów: potencja u gospodarczego 

regionów, ich si y konkurencyjnej oraz poziomu i jako ci ycia mieszka ców, 

akcentuj c jednocze nie, e chodzi o trwa y wzrost przyczyniaj cy si  do roz-

woju ca ej wspólnoty narodowej11.

Rozwój lokalny jako poj cie z o one obejmuje nie tylko procesy gospo-

darcze, polityczne, kulturowe, lecz tak e te, które wyst puj  w spo ecze stwie  

– s  to zmiany w stosunkach, instytucjach, grupach i innych rodzajach syste-

mów spo ecznych. Rozwój lokalny (podobnie jak rozwój regionalny) zachodzi 

na czterech p aszczyznach: gospodarczej, spo ecznej, politycznej i kulturalnej12.

Owe p aszczyzny nie s  jednolite i wzajemnie si  warunkuj . Ich powi zania  

i zale no ci przyczyniaj  si  do tworzenia nowego, trwa ego potencja u rozwo-

jowego, generuj cego w asny, wewn trzny mechanizm ewolucji. Nowy poten-

cja  rozwojowy sprzyja kreowaniu nowych warto ci, przyczyniaj c si  tym 

samym do zaspokajania potrzeb lokalnej spo eczno ci oraz niwelowania ujem-

nych skutków otoczenia. Zapewnia tak e stabilne podstawy rozwoju na pozio-

mie lokalnym i regionalnym13.

Do wiadczenia wiatowe wykazuj , e podmioty dzia aj ce w klastrach s

bardziej konkurencyjne i odnosz  wi ksze sukcesy (efektywno  dzia ania, 

innowacyjno ). Tym samym idea klasteringu, czyli tworzenia sieci wzajem-

nych powi za  i wspó pracy aktorów (podmioty nauki, administracji i biznesu) 

                                                          
8  A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zio o, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria  

i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 14. 
9  J. Szlachta, G ówne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na prze omie XX  

i XXI wieku, w: Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Stahl, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. O. Langego, Wroc aw 2006, s. 13. 

10  T. Kud acz, Programowanie rozwoju regionalnego, w: Metody…, s. 13. 
11  A. Klasik, Strategia konkurencyjna regionu, w: tam e.
12  A. Potoczek, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Toru  2003,  

s. 152. 
13  A. Fr czkiewicz-Wronka, Samorz dowa polityka spo eczna, TWP, Warszawa 2002,  

s. 16–17.
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bliskich geograficznie, daje mo liwo ci lepszego wykorzystania wewn trznego 

rozwoju regionalnego, niejednokrotnie zach caj c inwestora zewn trznego do 

uczestnictwa w strukturze klastrowej. 

4. Klastry w województwie zachodniopomorskim14   

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje dwana cie inicjatyw 

klastrowych. Liczba klastrów w województwie jest wy sza ni rednia dla kra-

ju. Przyczyni a si  do tego m.in. wdra ana sukcesywnie od kilku lat przez 

Urz d Marsza kowski Województwa Zachodniopomorskiego polityka pro-

klastrowa. Po raz pierwszy w 2005 roku w Regionalnej Strategii Innowacji 

(RSI) wskazano na du  rol  klastrów w procesie budowy silnej specjalizacji 

regionu. RSI zawiera a równie  potencjalne obszary powstania inicjatyw kla-

strowych, do których zaliczono: przetwórstwo rybne, przemys  stoczniowy, 

przemys  drzewny i meblarski, przetwórstwo rolno-spo ywcze, transport i logi-

styk , turystyk , przemys  jachtowy i energi  odnawialn . W regionie dominuj

oddolne inicjatywy klastrowe powsta e w wyniku realizacji projektów wspiera-

j cych klastry, m.in. Klaster Firm Informatycznych ICT, Zachodniopomorski 

Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, Zachodniopomorskie Drewno i Meble. 

Pojawi o si  równie  kilka innowacyjnych projektów. W Szczecinie powsta

Klaster Dizajnerski, zrzeszaj cy przedstawicieli sektora kreatywnego, a w Ko-

szalinie – Zachodniopomorski Klaster Energii Odnawialnej. 

W przeprowadzonym w 2012 roku benchmarkingu klastrów15 w Polsce 

wzi o udzia  trzydzie ci pi  klastrów spe niaj cych wymogi tzw. rozwini tej 

inicjatywy klastrowej. Do badania zakwalifikowa y si  trzy klastry z wojewódz-

twa zachodniopomorskiego: Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Klaster Metalo-

wy METALIKA oraz Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Che-

mia”, doceniony m.in. za wykorzystanie zasobów klastra do kszta towania in-

nowacyjnych produktów. Efektem dzia alno ci tego klastra jest skuteczna ko-

mercjalizacja wyników bada  naukowych oraz wspieranie innowacyjnych dzia-

a  podejmowanych przez naukowców wspó pracuj cych z klastrem. 

                                                          
14  Por.: Klastry w województwie zachodniopomorskim, www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/ 

klastry/Polskie_klastry/ Katalogi/Klastry_w_Zachodniopomorskiem.pdf (1.09.2014).  
15 Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport ogólny, red. J. Ho ub-Iwan, 

PARP, Warszawa 2012. 
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Tabela 2. Klastry w województwie zachodniopomorskim 

Lokalizacja Szczecin Lokalizacja Koszalin 

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny 
„Zielona Chemia” 

Zachodniopomorski Klaster Morski 

Klaster ICT Pomorze Zachodnie 

BTT (Budownictwo-Transport-Turystyka) 

Centrum Klasteringu 

Transgraniczny Klaster Szlak wodny  

Berlin–Szczecin–Ba tyk 

Klaster Morski Pomorza 

Klaster Metalowy Metalika 

Klaster Dizajnerski 

Klaster Drzewno-Meblarski 

Zachodniopomorskie Drewno i Meble 

Klaster Rybny 

Zachodniopomorski Klaster Energii Od-
nawialnej 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Klastry w województwie zachodniopomorskim...  

Obecnie w regionie funkcjonuje program wsparcia klastrów, b d cy kon-

tynuacj  inicjatywy Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. 

Regionalne Centrum Klasteringu, powo ane do ycia w ramach projektu Trans-
fer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci wspó pracy, wiadczy kompleksowe 

us ugi na rzecz rozwoju inicjatyw klastrowych i klastrów na terenie wojewódz-

twa. RCI wspiera optymalizacj  struktur kosztów w firmach, u atwia dost p do 

informacji bran owych, a tak e nawi zywanie kontaktów biznesowych, 

usprawnia proces transferu wiedzy i technologii oraz promocj  i PR. W adze 

województwa w Regionalnej Strategii Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2011–2020 w ród celów szczegó owych formu uj : wspieranie tworze-

nia i funkcjonowania inicjatyw klastrowych oraz finansowanie projektów ba-

dawczych, szkoleniowych i inwestycyjnych realizowanych w ramach klastrów  

i innych powi za  kooperacyjnych. 

5. Znaczenie klastrów w rozwoju regionalnym 

Powstanie klastra zazwyczaj wynika  z oddolnej inicjatywy samych przed-

si biorstw, które dostrzegaj  korzy ci p yn ce ze wspó pracy, takie jak: wy sza 
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efektywno , przep yw wiedzy lub dost p do kooperantów, innowacyjno 16.

Tworzenie powi za  klastrowych jest cz sto priorytetem w wielu regionalnych 

strategiach rozwoju. W adze publiczne wyst puj  w roli animatorów zwi zków

klastrowych dzi ki szerzeniu idei klasteringu oraz wspieraniu projektów budu-

j cych i wzmacniaj cych relacje mi dzy przedsi biorstwami i jednostkami ba-

dawczo-rozwojowymi. 

Rola klastrów we wspieraniu rozwoju regionalnego i podnoszeniu innowa-

cyjno ci jest bezsporna. Klastry le  u podstaw inicjatywy  kszta towania „re-

gionów wiedzy i innowacji” (Regions of Knowledge) Komisji Europejskiej. 

Stanowi ona kontynuacj  procesu budowania regionalnych strategii innowacji. 

Idea „regionów wiedzy i innowacji”, oparta na koncepcji „regionów ucz cych 

si ”, zak ada, e czynniki konkurencyjno ci przedsi biorstw, umo liwiaj ce im 

funkcjonowanie na rynkach wiatowych, powstaj  w warunkach rozwoju lokal-

nego. Do korzystania z zasobów regionalnych oraz efektywnego i szybkiego 

dost pu do wiedzy i innowacji niezb dne jest funkcjonowanie klastra ba-

dawczego, rozumianego jako skupisko wspó pracuj cych ze sob  jednostek 

badawczych, przedsi biorstw, w adz regionalnych oraz o rodków wspierania 

przedsi biorczo ci i innowacyjno ci, dzia aj cych na rzecz okre lonego sektora 

nauki, techniki czy gospodarki17.

Szczegó owa analiza znaczenia klastrów powinna obejmowa  korzy ci

wynikaj ce z ich funkcjonowania zarówno dla przedsi biorstw, jak i gospodarki 

regionu.

Z perspektywy przedsi biorstwa struktura klastrowa mo e przyczyni  si

do: zmniejszenia kosztów dzia alno ci; wzrostu produktywno ci pracy; u atwie-

nia dyfuzji innowacji; zwi kszenia mo liwo ci pozyskania kapita ów, nowocze-

snych technologii, nowych dostawców; stworzenia zach t do powstawania no-

wych przedsi biorstw oraz u atwienia procesu budowania marki18.

                                                          
16  Badania nad innowacyjno ci  przedsi biorstw przeprowadzone w ramach Community

Innovation Survey w pa stwach UE dowiod y, e najwi cej interakcji i wspó pracy zachodzi 
mi dzy elementami systemu innowacyjnego na poziomie regionalnym. Kierunki rozwoju kla-
strów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2013.   

17  A. B kowski, A. Siemaszko, M. Snarska- widerska, Jak zosta  regionem wiedzy i in-
nowacji, Twigger, Warszawa 2007, s. 54. 

18  P. Wieczorek, Klastry w Polsce, „Kontrola Pa stwowa” 2008, nr 6, s. 84–85.   
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Klastering w regionie wi e si  z szeregiem zjawisk, które pozytywnie 

wp ywaj  na konkurencyjno  i innowacyjno  gospodarki regionalnej. Nale

do nich19:

kszta towanie rynku wyspecjalizowanych czynników produkcji, z któ-

rych najwa niejsze znaczenie maj  wiedza oraz wysokiej jako ci kapita

ludzki,

rozwój infrastruktury naukowej w regionie oraz wzrost stopnia jego 

wykorzystania przez podmioty gospodarcze,  

stymulowanie przep ywu wiedzy, procesów uczenia si  oraz absorpcji  

i generowania nowych innowacji dzi ki przestrzennej blisko ci oraz in-

terakcjom mi dzy ró nymi podmiotami dzia aj cymi w ramach struktur 

klastrowych,  

tworzenie kultury innowacyjno ci i przedsi biorczo ci w regionie,  

rozwój rozbudowanych sieci produkcji, sk adaj cych si  z wyspecjali-

zowanych poddostawców i kooperantów,  

powstawanie w regionie nowych podmiotów gospodarczych,  

w czanie w struktury klastrowe M P, co prowadzi do ich wy szej spe-

cjalizacji i efektywno ci funkcjonowania, dzi ki po redniej realizacji 

korzy ci skali,

tworzenie atrakcyjnego rynku pracy, przyci gaj cego wykwalifikowa-

nych pracowników,  

zwi kszanie atrakcyjno ci lokalizacyjnej dla bezpo rednich inwestycji 

zagranicznych (BIZ),  

pozytywne oddzia ywanie na rodowisko przyrodnicze dzi ki podej-

mowaniu przez wspó pracuj ce podmioty inwestycji i inicjatyw na 

rzecz ochrony rodowiska oraz tworzenie i wdra anie innowacji ekolo-

gicznych.  

Podsumowanie 

Klastry odrywaj  znacz c  rol  z punktu widzenia rozwoju regionów. 

Przede wszystkim kreuj  kapita  relacyjny, b d cy ród em efektywno ci i in-
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nowacyjno ci pojedynczych podmiotów gospodarczych. Przyczyniaj  si  tak e

do wzrostu przedsi biorczo ci i innowacyjno ci w regionie, w którym funkcjo-

nuj . Z biznesowego punktu widzenia istotny jest udzia  przedsi biorstw w two-

rzeniu klastrów. rodowisko naukowe powinno inicjowa  procesy klasteringo-

we, wspieraj c sie  w obszarze badawczym. Rola w adz regionalnych natomiast 

powinna obejmowa  tworzenie formalnych podwalin tej e wspó pracy, ujmuj c

najwa niejsze jej aspekty w tworzonych regionalnych strategiach rozwoju/ 

wspó pracy.   
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A CLUSTER AS A GENERATOR OF RELATIONAL CAPITAL  
FOR REGIONAL DEVELOPMENT 

Abstract 

The aim of this article is to present a cluster as a generator of relational capital, 

which has a great impact on regional development. In the theoretical part the author 

defines a cluster, a relational capital and the regional development. An analytical part 

shows clusters located in Western Pomerania. The advantages of the clusters for 

regional development are also presented in this article. 
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