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Wstęp

Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom.
Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności
wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni
rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek
gospodarczych i instytucji.
Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne
wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych
jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa czy instytucji. Rachunkowość ukierunkowana na controlling zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.
Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej
zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności organizacji oraz jej ośrodków
odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w
ramach controllingu.
Problemom rachunkowości traktowanej jako system informacyjny controllingu
jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu
informacyjnego rachunkowości. W części artykułów poruszono zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie
rachunkowości, w części zaś zaprezentowano problemy i przykłady praktycznego
prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien przyczynek do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości,
która jest podstawową bazą informacyjną dla controllingu w różnych organizacjach.
Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz
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POLITYKA KLASTROWA A KAPITAŁ LUDZKI
CLUSTER POLICY VS. HUMAN CAPITAL
DOI: 10.15611/pn.2016.440.09
Streszczenie: Naturalną cechą zachowania każdego przedsiębiorstwa jest dążenie do utrzymania swojej pozycji na rynku, w otoczeniu. Patrząc z perspektywy gospodarki klastrowej,
należy przyznać, że firmy wykazują duże zainteresowanie udziałem w inicjatywach klastrowych. Podkarpacie uznano za dobry obszar dla rozwoju i funkcjonowania klastra, szczególnie
ze względu na duże znaczenie i tradycje. Największym klastrem w Europie jest klaster Doliny Lotniczej umiejscowiony w Rzeszowie. Głównym celem Doliny Lotniczej jest przekształcenie południowo-wschodniej Polski w jeden z wiodących regionów lotniczych w Europie.
W realizacji celu niezbędne jest zachowanie kapitałów. Jednym z nich jest kapitał ludzki. Celem
artykułu jest wykazanie, jak istotne znaczenie w dzisiejszej rzeczywistości ma kapitał ludzki
w działalności podmiotów zintegrowanych, szczególnie klastrów. Obiektem badań jest Dolina Lotnicza w Rzeszowie.
Słowa kluczowe: klaster, kapitał ludzki, partnerstwo, innowacyjność.
Summary: An aspiration to keeping its position on the market and in surroundings is an
inborn quality of keeping every enterprise. Looking from a perspective of the cluster economy
one should admit that companies are showing great interest in the participation of cluster
initiatives. Podkarpacie has been identified as a good area for development and operation of
the cluster especially due to importance and tradition. The largest cluster in Europe is a cluster
of Aviation Valley located in Podkarpacie in Rzeszow. The main objective of the Aviation
Valley is to transform south-eastern Poland into one of Europe’s leading aviation regions.
Keeping capital is necessary in the accomplishment of the purpose. Human capital is one of
them.
Keywords: cluster, human capital, partnership, innovation.

1. Wstęp
W dzisiejszym świecie coraz bardziej nasila się konkurencja w prowadzeniu działalności gospodarczej, dlatego podmioty działające szukają różnych rozwiązań innowacyjnych. Istotne staje się zagadnienie dotyczące łączenia jednostek gospodar-
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czych. Koncentracja kapitału stała się podstawą rozwoju podmiotów gospodarczych.
Łączenie podmiotów może mieć różną formę, mogą to być podmioty połączone w
tzw. grupy kapitałowe, grupy zakupowe czy klastry. Czy łączenie jednostek w jakikolwiek sposób zapewnia im rozwój? Motywy łączenia podmiotów gospodarczych
są różne i zależą między innymi od wielkości jednostki gospodarczej, rodzaju prowadzonej działalności, a także od sposobu powstawania grupy.
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Ograniczenie

ryzyka
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Korzyści
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Zdolność
do zadłużenia

Rys. 1. Motywy tworzenia grup kapitałowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Sikacz 2011].

•• Grupa kapitałowa została zdefiniowana w ustawie o rachunkowości [Ustawa z
dnia 23 lipca 2015] jako: jednostka dominującą wraz z jednostkami zależnymi.
Podobna definicja zawarta jest w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości – MSR 27 [Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2003] – jako jednostka dominująca oraz jej wszystkie jednostki zależne. Motywów powstawania
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grup kapitałowych jest wiele, ale każdy z nich jest bodźcem inspirującym do
zwiększenia efektywności pojedynczego przedsiębiorstwa będącego w grupie
kapitałowej, jak i całej grupy kapitałowej (rys. 1).
Procesy łączenia jednostek gospodarczych związane są z podejmowaniem złożonych decyzji finansowych i inwestycyjnych. Grupa kapitałowa ma wyższą zyskowność w porównaniu z sumą zyskowności jednostek wchodzących w jej skład.
Zwiększona zyskowność wynika ze wzrostu przychodów lub zmniejszenia kosztów
operacyjnych albo obniżenia kosztów kapitału.
•• Grupa zakupowa jest dobrowolnym połączeniem przedsiębiorców i/lub instytucji, którego celem jest dokonywanie wspólnych zakupów. Wspólne kupowanie
zdeterminowane jest wieloma korzyściami, ale najważniejszą z nich jest optymalizacja kosztów. Dotyczy ona zarówno cen zakupu, jak i kosztów zakupu.
Grupy zakupowe najczęściej funkcjonują w oparciu o umowy trójstronne: sprzedający – koordynator – kupujący, których powiązania przedstawiono na rys. 2
[Lew, Maryjka-Wójtowicz 2013].
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Rys. 2. Powiązania wewnątrz grupy zakupowej
Źródło: [Lew, Maryjka-Wójtowicz 2013].

Głównymi beneficjentami korzyści grup zakupowych są małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednostkowe korzyści dla przedsiębiorstw dużych są mniejsze, jednak
ich zakumulowana wartość jest dla nich istotnym czynnikiem motywującym do
uczestnictwa w grupie zakupowej [Lew, Maryjka-Wójtowicz 2013]. Przeprowa-
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dzona analiza kosztów w przedsiębiorstwach podzielonych na dwie grupy z branży
budowlanej wykazała że jednostki działające w wielobranżowych grupach zakupowych zanotowały wyższy wzrost kosztów działalności operacyjnej niż w jednostkach działających w branżowych grupach zakupowych. Rozdrobnienie firm w
wielobranżowych grupach zakupowych, brak wspólnego celu dla wszystkich spowodowały gorsze wyniki. Brak wspólnego systemu dostaw i współpracy w tym obszarze skutkował wyższym wzrostem kosztów amortyzacji i usług obcych [Chłodnicka, Zimon 2013].
Innymi powiązaniami podmiotów są klastry. M. Porter [1990] uznał fenomen
klastra za bezpośrednie źródło potencjału konkurencyjnego poszczególnych narodów. Według Portera klaster to: „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych
firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych
dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry
osiągające masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych instytucji tworząca efekt
aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne w określonych dziedzinach działalności są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych” [Porter 2000]. Klastry są fenomenem globalnym, to znaczy nie ograniczają
się wyłącznie do grupy krajów wysoko rozwiniętych. Funkcjonowanie struktur klastrowych zaobserwowano w wielu krajach świata. Powszechne zainteresowanie klastrami wynika z zaakceptowania poglądu, że klaster jest formą organizacji produkcji o wysokim potencjale innowacyjnym, a tym samym odgrywa kluczową rolę w
kreowaniu konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem artykułu
jest wykazanie, jak istotne znaczenie w dzisiejszej rzeczywistości ma kapitał ludzki
w działalności podmiotów zintegrowanych, a szczególnie klastrów. Obiektem badań
jest Dolina Lotnicza w Rzeszowie.

2. Znaczenie kapitału ludzkiego w aspekcie działalności klastrów
Koncepcja klastra stanowi jednocześnie punkt wyjścia dla nowego sposobu myślenia o kreowaniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej i regionalnej. Ponadto uruchomiono setki inicjatyw klastrowych (IK) angażujących w sposób wirtualny wszystkie regiony na świecie, co więcej, ich liczba stale rośnie. Na
rysunku 3 zaprezentowano model funkcjonowania inicjatywy klastrowej.
Model funkcjonowania inicjatywy klastrowej jest oparty na czterech komponentach:
1) trzy czynniki: społeczne, polityczne i ekonomiczne w obrębie danego państwa,
2) cele inicjatywy klastrowej,

Polityka klastrowa a kapitał ludzki99

Cele:
Badania
Działania w zakresie polityki
Współpraca handlowa
Edukacja i szkolenia
Innowacje i technologie
Rozwój klastrów

Założenia:

Realizacja:

Środowisko biznesowe

Konkurencyjność

Polityka

Wzrost

Siła klastra

Realizacja celów
Proces:
Rozpoczęcie i planowanie
Zarządzanie i finansowanie
Zakres członkostwa
Zasoby i animatorzy
Ramy i porozumienie
Impet

Rys. 3. Model funkcjonowania inicjatywy klastrowej
Źródło: [Solvell, Lindqvist, Ketel 2014].

3) proces, w ramach którego rozwijają się inicjatywy klastrowe, oddziaływający na punkt 4,
4) wyniki inicjatywy klastrowej (realizacje).
Każdy z czterech komponentów składa się z wielu czynników, które wpływają
na lokalizacje klastrów, do ważniejszych z pewnością należą: czynniki naturalne,
takie jak klimat i gleba, występowanie surowców, możliwość uzyskania energii oraz
drogi transportowe (rzeki, naturalne porty itp.). Nie bez znaczenia są również inne
czynniki, takie jak sprzyjające władze miasta, łatwość uzyskiwania unijnych pieniędzy, lokalne środowisko biznesowe, uzdolnieni pracownicy, dobry system edukacyjny, przeszkoleni fachowcy.
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W gospodarce opartej na wiedzy duże znaczenie ma kapitał ludzki1. T. Schultz
[1982] określił „kapitał ludzi” jako brakujący „czynnik wzrostu”, została stworzona teoria o znaczeniu człowieka w rozwoju podmiotu gospodarczego [Juchnowicz
(red.) 2004]. Inwestowanie w edukację i doskonalenie podnoszą wartość produkcyjną, zdolności człowieka i prowadzą do zmiany jakościowej [Schultz 1976, s. 30].
Z powyższego wynika, że kapitał ludzki można pomnażać, inwestując w kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr, ochronę zdrowia, poprawę warunków,
w których funkcjonuje pracownik. Kapitał ludzki można podzielić na subiektywny i obiektywny. Pierwszy to cechy związane z osobowością człowieka: predyspozycje zawodowe, talent, stan zdrowia. Drugi, czyli obiektywny, obejmuje głównie
poziom wykształcenia i doświadczenie. Kapitał indywidualny poszczególnych pracowników w procesie organizacji pracy zespołowej tworzy kapitał ludzki zakładu.
Oznacza to, że kapitał firmy obejmuje (rys. 4): kapitał rzeczowy, finansowy i ludzki
[Ziejewski 2011].
Kapitał
firmy

Kapitał

Kapitał

rzeczowy

finansowy

Kapitał
ludzki

Rys. 4. Główne składniki kapitału firmy
Źródło: [Ziejewski 2011].

Wiele czynników jest zależnych od człowieka, jego aktywności indywidualnej,
stosunków międzyludzkich, nastrojów społecznych.
Zrównoważona przewaga konkurencyjna nie powstaje z globalnego przepływu
towarów, usług lub kapitału dostępnego dla wszystkich, ale z połączenia zasobów
wewnętrznych i zewnętrznych dostępnych w krajowym i lokalnym środowisku biznesowym, w którym podejmowane są strategiczne decyzje i kreowana jest przedsiębiorczość. Podczas gdy niektóre technologie i umiejętności zyskują charakter
globalny, inne są ograniczone przestrzennie. Standardowe komponenty oraz sprzęt
może zakupić każdy i gdziekolwiek, natomiast najnowsze technologie uzyskiwane
Kapitał ludzki – teoria, która oznacza, że człowiek jest najcenniejszym elementem zasobów
[https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_ludzki].
1
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są często w drodze interakcji pomiędzy firmami i instytucjami w lokalnych klastrach. W lokalnym środowisku biznesowym ludzi łączy ta sama kultura, język oraz
rozwój kontaktów oparty na zaufaniu. Nawet najbardziej nowoczesne formy technologii komunikacyjnych nie dorównają kontaktom osobistym pomiędzy ludźmi w
sytuacjach, w których dochodzi do przekazu informacji innych niż skodyfikowane.
Podczas gdy kapitał fizyczny (informacje cyfrowe, komponenty, sprzęt itp.) oraz w
pewnym stopniu kapitał ludzki mogą się przemieszczać po całym świecie, kapitał
społeczny2 jest przynależny do kultur i instytucji lokalnych (rys. 5).
Mobilność

lokalna

globalna

Kapitał fizyczny i finansowy
Komponent
sprzęt projekty

Pracownicy
naukowcy emigranci

Kapitał ludzki

Kontakty osobiste
instytucje otoczenia biznesu
Kapitał społeczny

Rys. 5. Rodzaje kapitału i ich mobilność
Źródło: [Porter 2000].

Należy również brać pod uwagę to, że tylko w kapitale ludzkim są zawarte możliwości tworzenia wynalazków, patentów, know-how, wzorców użytkowych, nowych odkryć, innowacji i publikacji, które ilustrują osiągnięcia organizacji badawczych. Są to bardzo ważne elementy rozwoju, które powinny być brane pod uwagę
przy ocenie innowacji, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju regionu. Naturalną cechą zachowania każdego przedsiębiorstwa jest dążenie do utrzymania
swojej pozycji na rynku, w otoczeniu. Formułowanie strategii przedsiębiorstwa jest
oparte na różnych regułach postępowania. Czynnikami określającymi reguły postępowania są cele i warunki jego działania, zwłaszcza warunki rynkowe [Leśkiewicz
1997]. Realną szansą na wzrost zdolności konkurencyjnej jest współpraca z innymi
podmiotami, tworzenie grup zakupowych, grup zakupowych branżowych lub tworzenie klastrów. Powszechne zainteresowanie klastrami wynika z zaakceptowania
Kapitał społeczny oznacza kapitał, którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści [https://pl.wikipedia.org/wiki/
Kapita%C5%82_spo%C5%82eczny].
2
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poglądu, że klaster jest formą organizacji produkcji o wysokim potencjale innowacyjnym, a tym samym odgrywa kluczową rolę w kreowaniu konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zgrupowania

nis

ie

kie

nisk

Klastry funkcjonalne

Gospodarki zewnętrzne wzrastające
wraz z poziomem integracji firm
Rys. 6. Korzyści dla regionu i firm na różnych etapach rozwoju klastra
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bochniarz, Andreoli et al. 2008].

W swoim przełomowym opracowaniu z początku lat dziewięćdziesiątych
M. Porter [2000] uznał fenomen klastra za bezpośrednie źródło potencjału konkurencyjnego poszczególnych narodów. Według Portera klaster to: geograficzne
skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych
z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń
branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Koncepcja łącząca rozwój klastrów z pozytywnym wpływem na rozwój regionalny jest udowadniana w szeregu pracach w obrębie teorii
klasteringu, co odzwierciedla rys. 6.
Wysoce zintegrowane efektywnie działające klastry umożliwiają osiągnięcie dodatkowych korzyści działającym w ich ramach firmom i organizacjom dzięki synergicznemu efektowi współpracy. Polega on między innymi na możliwości obniżania
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kosztów dzięki wykorzystaniu zakupów grupowych lub wykorzystaniu konsorcjów
składających wspólne oferty przetargowe itp. [Sieńko-Kułakowska, Pisarczyk (red.)
2015].
„Efektywny klaster charakteryzuje się wysokim kapitałem społecznym, który
umożliwia skuteczną współpracę wszystkim uczestnikom, co prowadzi do zwiększonego generowania pozytywnych efektów zewnętrznych, pochodzących z koncentracji oraz synergii współdziałania w ramach klastra, jak również z otwierania
się na współpracę z innymi klastrami, której rezultatem jest przepływ między nimi
wiedzy oraz wzrost innowacji” [Bochniarz, Andreoli et al. 2008].
Osiągając wysoki poziom integracji jako efektywny klaster, powinien on również dawać maksymalne korzyści dla gospodarki regionalnej, charakteryzujące
dojrzałość klastra, której podstawowym źródłem jest wysoki poziom synergii pochodzącej ze współpracy wszystkich członków klastra. Koncepcja łącząca rozwój
klastrów z pozytywnym wpływem na rozwój regionalny może być udowodniona.

3. Dolina Lotnicza a zachowanie kapitału ludzkiego
Rozwój powiązań kooperacyjnych w Polsce zależy przede wszystkim od woli przedsiębiorstw, ich wzajemnego zaufania, od kwalifikacji koordynatorów wywodzących
się z instytucji otoczenia biznesu i administracji. Jednym z regionów w Polsce, który różni się w swojej strukturze gospodarczej od sytuacji w kraju, jest województwo
podkarpackie. Podkarpacie to region typowo rolniczy. W 2010 r. co trzeci mieszkaniec regionu zatrudniony był w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa
(33,2%; Polska – 17,3%)3. Na Podkarpaciu można wyróżnić kilka kluczowych dla
regionu sektorów, takich jak przemysł lotniczy, przemysł chemiczny (w tym farmaceutyczny), a także informatyka. Województwo podkarpackie jest regionem o bogatych tradycjach lotniczych, koncentruje się tutaj 90% krajowej produkcji przemysłu
lotniczego. Takie warunki sprzyjały do stworzenia w południowo-wschodniej Polsce Doliny Lotniczej jako klastra. Dolina Lotnicza, największy w Polsce klaster
przemysłowo-technologiczny, powstał w kwietniu 2003 r. Zrzesza on obecnie 120
przedsiębiorstw związanych z przemysłem lotniczym, usytuowanych w południowo-wschodniej części Polski. Istniejący klaster ciągle się rozwija. Cały obszar działania klastra rozciąga się od Bielska-Białej w województwie śląskim do Świdnika
w województwie lubelskim. Region ten cechuje duża koncentracja firm przemysłu
lotniczego, ośrodków kształcenia pilotów, instytucji naukowo-badawczych oraz
rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe [Chłodnicka 2013]. Większość firm
zaangażowanych w działania klastra zlokalizowanych jest w województwie podkarpackim, a serce Doliny Lotniczej leży w stolicy tego regionu – Rzeszowie (rys. 7).

Klastry w województwie podkarpackim – katalog Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach przedsięwzięcia Polskie klastry i polityka klastrowa, 2012 r.
3
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Rys. 7. Największe firmy lotnicze w Polsce w 2014 r.
Źródło: opracowanie The Aviation Valley Cluster.

Czy klaster Dolina Lotnicza inwestuje w kapitał ludzki?
Z analizy opublikowanych danych opisujących rozwój i wykorzystanie kapitału
ludzkiego w województwie podkarpackim wynika, że wystąpiły w tym obszarze
pozytywne zmiany. W okresie 2000-2013 województwo podkarpackie przesunęło
się w rankingu aż o 4 pozycje pod względem przyrostu kapitału ludzkiego. Był to
najwyższy względny przyrost w Polsce. Ten pozytywny trend powinien być utrzymany, gdyż kapitał ludzki jest głównym czynnikiem warunkującym współczesny
rozwój regionów i państw. Istotny jest również poziom wykształcenia oraz odpowiednie proporcje między zdobytą wiedzą, nabytymi umiejętnościami praktycznymi i odpowiednią postawą (zwaną też kompetencją). Ta ostatnia cecha kapitału
ludzkiego warunkuje ostatecznie możliwość praktycznego zastosowania wiedzy
w zespole, wykorzystania umiejętności i udział w tworzeniu kapitału społecznego
(tab. 1).
Biorąc pod uwagę przede wszystkim efektywność działania klastrów w aspekcie
znaczenia kapitału ludzkiego, na podstawie tab. 1 można wnioskować, iż nastąpiły
inwestycje w kapitał społeczny na podkarpaciu z wyszczególnieniem działającej tutaj Doliny Lotniczej. Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego (pod względem prawnym klaster działa w taki sposób) deklaruje gotowość do
kontynuowania inwestycji w ludzi i dalszy rozwój w tym aspekcie. Jednym z głów-
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nych problemów w badanym klastrze lotniczym, potwierdzonym w wywiadach,
jest niewystarczająca komunikacja i wymiana informacji, szczególnie odczuwalna
przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje otoczenia biznesu.
Tabela 1. Kapitał ludzki w regionach Polski w latach 2000-2013. Wybrane województwa –
szczególne przypadki
Województwo
Mazowieckie
Małopolskie
Śląskie
Lubelskie
Podkarpackie
Warmińsko-mazurskie

2000

2005

2009

2013

wsk.

poz.

wsk.

poz.

wsk.

poz.

wsk.

poz.

0,1080
0,0326
0,0196
0,0272
0,0032

1
3
6
4
16

0,2155
0,0930
0,0736
0,0598
0,0157

1
2
4
6
15

0,4532
0,2224
0,1206
0,1029
0,0437

1
2
4
6
12

0,7203
0,3014
0,1865
0,1328
0,0443

1
2
3
7
12

Zmiana
pozycji
2000-2013
0
1
3
−3
4

0,0072

12

0,0177

13

0,0441

11

0,0268

15

−3

Ostatnia kolumna zawiera informację, o ile pozycji przesunęło się województwo pod względem
kapitału ludzkiego w latach 2000-2013 „+” oznacza awans, a „−” spadek o kilka pozycji.
Źródło: [Nazarczuk, Cicha-Nazarczuk 2014].

Na podstawie wyników badań koordynatorów klastrów odnotowany został
ponad 7-procentowy przyrost zatrudnienia w podmiotach należących do badanej
grupy klastrów w ciągu ostatnich dwóch lat. Ze względu na to, że w tym okresie
liczba pracujących w Polsce praktycznie się nie zmieniła, wzrost zatrudnienia w
klastrach świadczy o tym, iż skupiają one podmioty charakteryzujące się wysoką
konkurencyjnością i ekspansywnością4. Polityka klastrowa powinna się koncentrować na zmniejszeniu oddziaływania słabych obszarów w ramach działania klastra
oraz wzmacniania jego atutów w celu poprawy konkurencyjności na poziomie globalnym. Należy również eliminować istniejące wąskie gardła i zbędną biurokrację
oraz kontynuować inwestycje niezbędne do rozwoju wszystkich rodzajów kapitału,
w tym kapitału ludzkiego i społecznego. Wartość ekonomiczna kapitału społecznego zależy od czasu zainwestowanego w rozwój relacji i sieci, instytucji i wspólnych
wartości, postaw i zaufania w obrębie pewnej grupy ludzi. Zaczyna się to na poziomie mikro, np. rodziny i działania firm, klastrów i regionów, oraz na poziomie
makro – narodu i społeczności międzynarodowej [Bochniarz, Andreolli et al. 2008].
Badania przeprowadzone w ramach projektu „Efektywne klastry – podstawą innowacyjności i źródłem trwałego rozwoju regionalnego” potwierdzają, że inwestowanie w kapitał społeczny pomaga członkom klastra w przejściu z klastra funkcjonalnego do efektywnego na wyższym poziomie rozwoju, uzyskującego lepsze wyniki
ekonomiczne i skutecznie przyczyniającego się do wzrostu dobrobytu regionalnej
społeczności. W ramach badań wykazano, iż Polska ma jeden z najuboższych ka4

http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Benchmarking_klastrow/Benchmarking_2014.pdf.
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pitałów społecznych w Europie, mierzony poziomem zaufania (tylko 18% Polaków
odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy można ufać większości ludzi – trzykrotnie mniej niż w krajach skandynawskich), a jeszcze mniej, bo tylko 14%, wierzyło
w dobre intencje bliźnich, pozostawiając w tyle jedynie Portugalię i Bułgarię (European Social Survey 2012)5. Poziom tolerancji odmienności również jest bardzo
niski, a także skłonność do samoorganizowania się, np. stowarzyszeń (Polska zajmowała ostatnie miejsce wśród 20 ankietowanych krajów UE) [Czapiński, Panek
(red.) 2014]. Taki stan bardzo negatywnie wpływa na poziom innowacyjności kraju
i kształtowanie się jakości życia. Na tym tle miasto Rzeszów stanowi niezwykły
fenomen, reprezentując w 2013 r. najwyższy poziom kapitału społecznego spośród
43 największych polskich miast, biorąc pod uwagę skłonność do zrzeszania się6.
Wartość pieniężna kapitału społecznego wytworzonego w 2013 r., mierzona
czasem zainwestowanym w budowanie relacji klastrowych, w ramach uczestnictwa
we wspólnych działaniach i rozwiązywaniu problemów, wyniosła 3 180 000 PLN
lub ok. 1 mln USD. Ponadto z przeprowadzonych badań wynika, iż ufność ludzi w
stosunku do polityków czy biznesmenów jest dość niska (42% dla polityków i 38%
dla biznesu)7. Jednym z kluczowych obszarów dalszego rozwoju klastra lotniczego
w południowo-wschodniej Polsce jest podniesienie standardów produkcji w małych
i średnich przedsiębiorstwach jako odpowiedź na rosnące wymagania kluczowych
globalnych producentów statków powietrznych. Jest to możliwe jedynie w wyniku zwiększenia liczby firm działających na wyższych poziomach łańcucha dostaw
(Tier 3 i Tier 2), co przekłada się na podniesienie efektywności, innowacyjności i
konkurencyjności poszczególnych firm i całego klastra. Proces ten jest ściśle powiązany ze współpracą tych firm na różnych płaszczyznach [Sieńko-Kułakowska,
Pisarczyk 2016].

4. Zakończenie
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej powoduje
konieczność ciągłego doskonalenia mechanizmów, procesów i instrumentów zarządzania, mających na celu poprawę jego efektywności ekonomicznej. Współcześnie
działalność gospodarcza jest jednak bardziej złożona i trudna niż kiedykolwiek
https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=European+Social+Survey+2012.
6
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa. Zespół badawczy: Zbigniew Bochniarz, Krzysztof Kaszuba,
Karima Kourtit, Peter Nijkamp, Grzegorz Pisarczyk, Waldemar Ratajczak, Emilia Barbara Sieńko-Kułakowska. https://dl.dropboxusercontent.com/u/4226323/Effective%20Clusters/%5BEC%5D%20
Raport%20Ko%C5%84cowy%202015.pdf
7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 oraz z budżetu państwa.
5
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wcześniej. Procesy zarządzania przedsiębiorstwem w znacznym stopniu się komplikują, czego przyczyną jest duża zmienność warunków, w jakich działa przedsiębiorstwo, a także wzrastająca konkurencja. Realną szansą na wzrost zdolności konkurencyjnej jest współpraca z innymi podmiotami, tworzenie grup zakupowych, grup
zakupowych branżowych lub tworzenie klastrów. Powszechne zainteresowanie klastrami wynika z zaakceptowania poglądu, że klaster jest formą organizacji produkcji o wysokim potencjale innowacyjnym, a tym samym odgrywa kluczową rolę w
kreowaniu konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczego. Koncepcja klastra stanowi jednocześnie punkt wyjścia dla nowego sposobu myślenia o kreowaniu
międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej i regionalnej. Realizując taką politykę na Podkarpaciu, stworzono jedną z największych grup, jaką jest
klaster Doliny Lotniczej, największy w Europie, zrzeszający 120 podmiotów. Klaster ciągle się rozwija i szuka sposobów doskonalenia. Obecnie dostrzega się istotę
funkcjonowania ludzi dla dobra wspólnej działalności klastrowej. Dokonuje się wiele badań, analiz w aspekcie znaczenia kapitału ludzkiego w rozwoju klastrów. Czy
dla Doliny Lotniczej kapitał ludzki jest ważny? Na takie pytania miały odpowiedzieć przeprowadzone badania, z których wynika, że:
•• zaufanie wśród członków klastra Dolina Lotnicza rośnie,
•• poczyniono znaczące inwestycje w kapitał ludzki i kapitał społeczny,
•• jest to jednak region, w którym zaufanie ludzi jest rzadkim zjawiskiem, jeśli
weźmie się pod uwagę opracowane dane,
•• stosunkowo niski jest poziom kapitału społecznego na Podkarpaciu, z wyjątkiem
miasta Rzeszowa.
Efektywny klaster charakteryzuje się wysokim kapitałem społecznym, który
umożliwia skuteczną współpracę wszystkim uczestnikom. Głównym celem Doliny
Lotniczej jest przekształcenie południowo-wschodniej Polski w jeden z wiodących
w Europie regionów lotniczych.
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