
28 przegląd

Klaster oraz polityka rozwoju oparta na kla-
strach jest koncepcją, która nabrała w ostatnich 
latach szczególnego znaczenia1). Idea klastrów nie 
jest nowa. Jej pierwszą definicję zaproponował M.E. 
Porter2). Jego zdaniem klaster to „[...] geograficz-
ne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspe-
cjalizowanych dostawców, jednostek świadczących 
usługi, firm działających w pokrewnych sektorach 
i związanych z nimi instytucji, w poszczególnych 
dziedzinach konkurujących między sobą, ale rów-
nież współpracujących”.

Obok tej klasycznej już definicji – funkcjonuje 
wiele innych. Więk szość z nich za główne wyznacz-
niki klastra uznaje trzy podstawowe czynniki: kon-
centrację na określonym obszarze współzależnych 
przedsiębiorstw działających w tym samym bądź 
pokrewnych sekto rach przemysłu lub usług (Mytel-
ka, Farinelli 2000; Enright 2001; OECD 2000; Ro-
senfeld 1997), inte rakcje i funkcjonalne powiązania 
pomiędzy firma mi (Doeringer, Terkla 1995) oraz po-
nadsektorowy wymiar klastra obejmującego swym 
zasięgiem za równo horyzontalne, jak i wertykal-
ne powiązania (Doeringer, Terkla 1995; Rosenfeld 
1997). Niektó rzy autorzy zwracają uwagę na duże 
znaczenie czyn ników społecznych i kulturowych dla 
sprawnego przepływu informacji w klastrze (Ro-
senfeld 1997; Jacobs, de Man 1996; Sexenian 1994). 
Definicje te jednak w sposób bardzo zróżnicowany 
akcentują poszczególne elementy determinujące bu-
dowę klastra: charakter innowacji, kierunek i siłę 
powią zań w ramach łańcuchów produkcyjnych, prze-
pływ wiedzy i technologii, bliskość geograficzną (Ja-
cobs, de Man 1996), specjalistyczną infrastrukturę, 
wy kwalifikowaną siłę roboczą czy usługi wspierające 
(Rosenfeld 1997). Uwzględniając powyższe czynni ki, 
klaster może być rozumiany jako przestrzennie skon-
centrowane skupisko przedsiębiorstw jednocześnie 
konkurujących i kooperujących ze sobą w pewnych 
aspektach działalności oraz instytucji i organizacji, 
powiązanych wzajemnymi relacjami o formalnym
i nieformalnym charakterze, opartymi na specyficz-
nej tzw. trajektorii rozwoju, na przykład technologii, 
rynkach zbytu itd. (Brodzicki, Szultka 2002)3).

W polskiej literaturze coraz częściej spotykamy 
również próby definiowania klastrów. Najczęściej 
polscy autorzy modyfikują zaproponowaną definicję 
Portera.
 Grono to geograficzne skupisko firm działających 

w pokrewnych sekto rach, ich dostawców oraz innych 

organizacji (stowarzyszenia branżowe, ośrodki wie-
dzy, takie jak uczelnie wyższe oraz centra nauko-
wo-badawcze) współ pracujących ze sobą w procesie 
produkcyjnym i w łańcuchu tworzenia war tości, 
pomiędzy którymi istnieją powiązania sieciowe i dla 
których członko stwo w gronie może być ważnym 
czynnikiem wpływającym na ich indywidualną kon-
kurencyjność4).
 Klaster to przestrzenna koncentracja przedsię-

biorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiąza-
nych rozbudowaną siecią relacji zarówno o formal-
nym, jak i nieformalnym charakterze, opartych na 
wspólnej trajektorii rozwoju (np. technologicznej, 
wspólnych rynkach docelowych itd.), jednocześnie 
konkurujących i kooperujących w pewnych aspek-
tach działania (Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową)5).
 Klastry innowacyjne to systemy, w których zasad-

niczą rolę odgrywają powiązania przedsiębiorstw ze 
sferą naukowo-badawczą. Takie klastry definiowa-
ne są jako lokalne systemy innowacyjne. Jednocześ-
nie należy podkreślić, że nie każdy lokalny sys tem 
produkcyjny – klaster – można jednocześnie uznać 
za system innowacyjny. Spraw ność regionalnych
i narodowych systemów innowacyjnych jest wypad-
kową liczby i siły lokalnych klastrów innowacyjnych, 
które tym samym mogą stanowić swoiste „motory” 
rozwoju gospodarczego kraju6).
 Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie po-

wiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 
jednostek świadczących usługi, firm działających
w pokrewnych sektorach i związanych z nimi insty-
tucji (na przykład uniwersytetów, jednostek norma-
lizacyjnych i stowarzyszeń branżowych w poszcze-
gólnych dziedzinach konkurujących między sobą, 
ale także współpracujących). W klastrze powinien 
występować lider odpowiedzialny za inicjowanie
i koordynowanie współpracy wewnątrz i na zewnątrz 
zgrupowania7).
 Klaster to lokalne (regionalne) – ale niekoniecz-

nie – zgrupowanie organizacji – przedsiębiorstw, 
które do zrealizowania określonej wizji (idei, pomy-
słu biznesowego) organizuje proces tworzenia i roz-
woju kapitału społecznego tego zgrupowania przed-
siębiorstw8).

W ostatnich kilku latach w większości krajów 
zachodnich prowadzono prace nad analizą zjawi-
ska klastrów, określeniem miejsc ich występowania 
oraz czynników stymulujących i hamujących ich 
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rozwój. W Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano 
wy stępowanie prawie 380 klastrów działających 
we wszystkich układach sektorowych. W Europie za-
interesowanie klastrami jest szczególnie intensywne 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji. Na pod-
stawie bogatego materiału analitycznego wiele miast 
i regionów opracowało swoje własne polityki rozwoju 
skierowane na wspieranie i promowanie klastrów. 
Dużą aktywność w propagowaniu koncepcji kla-
strów przejawiają Komisja Europejska oraz Organi-
zacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego9).

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w Polsce 
wzrosło zainteresowanie polityką rozwoju regio-
nalnego, a w szczególności zagadnieniem klastrów. 
Rozpoczęto badania w celu identyfikacji klastrów
i zmierzenia drzemiącego w nich potencjału. Na te-
renie województwa lubelskiego klastry są dopiero 
na etapie budowy. W latach 2007–2013 inicjatywy 
te dostaną ogromne wsparcie w ramach funduszy 
strukturalnych, pozwalających na podjęcie konkret-
nych działań przez przedsiębiorców działających
w ramach klastra. 

Województwo lubelskie jest regionem słabo uprze-
mysłowionym, sieć miast w województwie należy do 
najrzadszych w Polsce. Gałęziami przemysłu stano-
wiącymi w pewnym stopniu specjalizację wojewódz-
twa są: produkcja odzieży i futrzarstwa, maszyn
i urządzeń, pojazdów mechanicznych, chemikaliów
i wyrobów chemicznych oraz mebli10). 

W województwie lubelskim swoje zakłady pro-
dukcyjne usytuowało kilka liczących się w swoich 
branżach podmiotów, ale duża rozpiętość w prowa-
dzonej działalności oraz brak współpracy pomiędzy 
tymi podmiotami nie tworzy dobrej podstawy do po-
wstania klastrów przemysłowych.

Słabe uprzemysłowienie, korzystne warunki kli-
matyczno-glebowe oraz ukształtowanie powierzchni 
stwarzają szansę dla województwa na stanie się waż-
nym regionem produkcji żywności, w tym żywności 
ekologicznej oraz funkcjonalnej. 

Jedną z gałęzi przemysłu wykorzystującą warun-
ki rolnicze regionu jest przetwórstwo rolno-spożyw-
cze11). Rozwój przemysłu rolno-spożywczego wynika 
z bliskości produktów rolnych oraz ich wysokiej ja-
kości. O potencjale produkcyjnym rolnictwa w wo-
jewództwie lubelskim decyduje duży udział gleb do-
brych i bardzo dobrych12). 

Czołową formą własności użytków rolnych w wo-
jewództwie lubelskim jest własność prywatna. Pry-
watni właściciele dysponują 98,2% użytków rolnych, 
natomiast tylko 1,8% należy do sektora publicznego. 
Niewielki areał gospodarstw13), nadmiar osób pra-
cujących w rolnictwie (w Polsce udział aktywnych 
zawodowo w rolnictwie wynosi prawie 11% wobec 
1,9% w UE) oraz nadprodukcja rolnicza w UE są 
czynnikami utrudniającymi współpracę pomiędzy 
rolnikami a przedstawicielami zakładów przemysłu 
rolno-spożywczego. W celu polepszenia swojej pozy-
cji na rynku rolnicy indywidualni powinni zrzeszać 
się, tworząc grupy producentów.

W Polsce organizacje i grupy producentów dzia-
łają na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich związkach 
oraz o zmianie innych ustaw (DzU z 2000 r. nr 88,
poz. 983) oraz ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o or-

ganizacji rynku przetworów owoców i warzyw (DzU 
z 2004 r. nr 62, poz. 572). Ich wprowadzenie miało
na celu polepszenie pozycji rolników na rynku, 
zwiększenie ich dochodów poprzez redukcję kosztów, 
poprawę jakości produkcji na rynku w wyniku stoso-
wania wspólnych technologii produkcji oraz wspól-
nego przygotowywania produktu na rynek, koncen-
trację dostaw oraz lepsze planowanie i dostosowanie 
produkcji do potrzeb rynku.

Do 5 września 2006 do rejestru grup produ-
centów rolnych prowadzonych przez marszałka 
województwa lubelskiego wpisanych było 12 grup 
producentów rolnych, 11 wstępnie uznanych grup 
producentów owoców i warzyw oraz 2 grupy uzna-
nych organizacji producentów owoców i warzyw. 
Najwięcej grup powoływanych jest wśród producen-
tów owoców i warzyw oraz tytoniu i chmielu. 

Pod względem powierzchni upraw chmielu Pol-
ska zajmuje 5. miejsce na świecie: większość z 1100 
gospodarstw rolnych uprawiających chmiel znajdu-
je się w województwie lubelskim, bo aż 90% (około
1,8 tys. ha upraw chmielu). W branży piwowarskiej 
aż 80% rynku piwa przejęły trzy koncerny browar-
nicze. W tej sytuacji zorganizowanie się plantatorów 
stało się nieuchronne, aby móc się przeciwstawić 
dyktatowi cenowemu. Jedną z grup jest Lubelska 
Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu „Chmie-
larz” z Nałęczowa. W skład powstającego klastra 
wchodzą: Nadwiślańskie Zrzeszenie Plantatorów 
Chmielu, firmy zajmujące się skupem i przetwór-
stwem chmielu, firmy handlujące wyrobami na ba-
zie chmielu, przedstawiciele instytucji naukowych, 
np. Katedra Roślin Specjalnych Instytutu Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, producen-
ci nawozów, środków ochrony, Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego oraz przedstawiciele jednostek samorzą-
du terytorialnego zaangażowanych w budowanie 
współpracy pomiędzy firmami w regionie. Powstały 
Lubelski Klaster Chmielu, którego opiekunem jest 
Lubelski Klub Biznesu, jest przykładem na klaster 
formalny14).

Innym klastrem, którego powstanie mogłoby być 
sfinalizowane również w miarę szybko, jest klaster 
owocowy i warzywny. Województwo lubelskie jest 
potentatem w produkcji owoców miękkich (76% kra-
jowych zbiorów malin, 14% – truskawek, 37% – po-
rzeczek i 15% – wiśni)15). Przeprowadzone badania 
na terenie województwa lubelskiego wykazały, że 
powstały klaster owoców miękkich nie ma charakte-
ru formalnego, zaś w jego skład wchodzą producenci, 
chłodnie, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwór-
stwem, uczelnie wyższe oraz stowarzyszenia umożli-
wiające wymianę informacji i wiedzy, m.in. Związek 
Sadowników Polskich, Polski Związek Ogrodniczy, 
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lubelskie 
Stowarzyszenie Producentów Wiśni, Izba Rolnicza16).

Kluczowymi uczestnikami klastrów są grupy 
producentów. To one mogą zapewnić przemysłowi 
przetwórstwa spożywczego niezbędną jednorodność 
produktów oraz ciągłość dostaw. Jedną z prężniej 
działających jest grupa producentów rolnych „Stryj-
no Sad”17) zrzeszająca plantatorów jabłek i czarnej 
porzeczki. Grupa producentów „Stryjno Sad”, aby 
sprostać wymaganiom rynku oraz eksportować 
swoje produkty do krajów Unii Europejskiej, podję-
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ła decyzję o inwestycji w linię do sortownia owoców.
W okresie od 2003 do 2006 roku nastąpił wzrost licz-
by członków grupy „Stryjno Sad” z 27 do 66.

Inną grupą producentów owoców i warzyw jest 
zrzeszenie „UNIA” działające w gminie Wąwolnica. 
W tej gminie jest wiele firm działających w jednej 
branży. Można je podzielić ze względu na charak-
ter prowadzonej działalności na przedsiębiorstwa 
produkcyjne, handlowe i przetwórcze. Do przedsię-
biorstw produkcyjnych zalicza się wszystkie gospo-
darstwa rolne funkcjonujące w gminie Wąwolnica, 
produkujące owoce miękkie. Do przedsiębiorstw 
handlowych należą pośrednicy, zajmujący się sku-
pem owoców bezpośrednio od producentów i ich 
dalszą sprzedażą do przedsiębiorstw przetwórczych. 
Wśród przedsiębiorstw zajmujących się przetwór-
stwem owoców najważniejszą rolę w gminie Wąwol-
nica odgrywa Materne Polska. Istnienie w gminie 
Wąwolnica 675 gospodarstw, z których większość to 
producenci owoców, powoduje, że są oni zmuszeni 
do konkurowania ze sobą pod względem jakości ofe-
rowanych produktów, a z kolei osiągana przez nich 
duża wielkość produkcji wpływa na obniżenie cen 
owoców przy ich sprzedaży. Duży potencjał produk-
cji owoców miękkich w tej gminie nie jest w pełni 
wykorzystywany. Dla przedsiębiorstwa przetwórcze-
go bardziej uzasadniony ekonomicznie jest import 
owoców z Chin (samolotem) niż zakup owoców od 
położonych w tej samej gminie gospodarstw. Nawet 
grupa producencka, która jest w stanie dostarczać 
każdą ilość świeżych produktów wysokiej jakości, 
nie jest w stanie konkurować cenowo z importowa-
nymi owocami. Materne mogłoby się stać liderem
w klastrze skupiającym w swoim najbliższym otocze-
niu 2500 producentów miękkich owoców, z którymi 
podpisał umowy kontraktacyjne.

W 2003 r. utworzona została we Włodawie gru-
pa producentów i hodowców bydła mięsnego „Łąki 
Nadbużańskie”18). W roku 2004 członkowie grupy 
mieli stado bydła liczące 2 tys. sztuk19). Grupa, aby 
skutecznie działać w branży, w której odczuwalny 
był spadek koniunktury wywołany przypadkami 
BSE, musiała zaproponować produkt niszowy. Kon-
kurowała z innymi hodowcami bydła mięsnego nie 
poprzez obniżanie ceny, ale jakością produkcji. Ho-
dowane były rasy bydła mięsnego Hereford i Angus, 
które nie potrzebują obór, a ich mięso, w odróżnie-
niu od bydła hodowanego obecnie w Europie, jest po-
przerastane cienkimi warstwami tłuszczu, przez co 
o wiele smaczniejsze. Ponadto, wspólnie z Zakłada-
mi Mięsnymi „Gramar” zdecydowano się na produk-
cję wołowiny najwyższej jakości, a w przetwórstwie 
na dawne naturalne receptury, uzyskując mięso 
kulinarne ekologiczne – wolne od barwników i kon-
serwantów. Grupa nie tylko ściśle współpracowała
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Departamen-
tem Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego, Katedrą 
Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Lublinie, ale 
także aktywnie promowała swoje produkty m.in. 
na Targach AgroFarm 2003, HORTI EXPO 2005 
oraz Dożynkach Prezydenckich Spała 2005 r. „Łąki 
Nadbużańskie” znalazły również doświadczonego 
dystrybutora mięsa i wyrobów gotowych – firmę 
Elkopol z Płońska – znanego na rynku krajowym 
importera i dystrybutora najlepszej klasy wołowi-

ny do największych i najbardziej uznanych hoteli
i restauracji.

Globalizacja, nadprodukcja, wzrost kosztów pracy 
są czynnikami, które powodują, że producentom rol-
nym jest coraz trudniej konkurować cenowo. Innym 
sposobem walki o klienta jest oferowanie produktów 
wyjątkowych, a takim jest żywność ekologiczna.
W Polsce istnieje ogromny potencjał rozwoju ekoryn-
ku. Województwo lubelskie jest regionem szczególnie 
odpowiednim do produkcji ekologicznej na szeroką 
skalę. Ma ono wybitnie rolniczy charakter. Duża 
liczba lasów, parków krajobrazowych, rezerwa-
tów przyrody oraz naturalnych akwenów wodnych
w sąsiedztwie sprawia, że obszar województwa lubel-
skiego daje możliwości produkcji zdrowych, natural-
nie nieskażonych produktów rolnych. W rolnictwie 
ekologicznym nie stosuje się sztucznych środków 
chemicznych (jak np. nawozów czy środków ochrony 
roślin), co oznacza, że nie wprowadza się do środowi-
ska substancji zanieczyszczających. Najnowsza idea 
klastra w regionie lubelskim to Dolina Ekologicznej 
Żywności20).

Klaster ten w zamierzeniu inicjatorów ma stać 
się klastrem klastrów. Powołanie klastra EDŻ to 
idea do szerszego rozpropagowania wśród producen-
tów rolnych, warzyw, owoców, chmielu oraz hodow-
ców. Można już dzisiaj prognozować, że wojewódz-
two lubelskie o relatywnie czystych glebach, wodzie 
i powietrzu powinno skoncentrować się na produkcji 
ekologicznie czystej żywności. Pomoc w realizacji tej 
idei powinna napłynąć od władz lokalnych i regio-
nalnych, a nawet unijnych. To uczelnie wyższe dzia-
łające na terenie województwa lubelskiego, ośrodki 
doradztwa, a przede wszystkim odbiorcy zdrowej 
żywności (szpitale, sanatoria, szkoły i indywidualni 
nabywcy) mogą stać się głównymi propagatorami 
Doliny Ekologicznej Żywności.

Idea klastrów ma dużą szansę urzeczywistnienia 
się w Lubelskiem i tym samym wpłynięcia na jego 
rozwój. Województwo ma tradycyjnie rolniczy cha-
rakter. Podjęto w województwie lubelskim liczne ini-
cjatywy grup producenckich, które mogą stanowić 
ważne ogniwa w rozwoju klastrów. Klastry: owoców 
i warzyw, chmielowy, kalafiorowo-brokułowy i gry-
czany powinny dążyć (ze względu na walory ekolo-
giczne województwa) do produkcji ekologicznej żyw-
ności i przyłączenia się do klastra klastrów, którym 
ma się stać Dolina Ekologicznej Żywności.

dr Wiktor Bojar
Akademia Rolnicza w Lublinie
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Summary
In Poland after accession to the European Union has 
growth the interest to the regional development policy 
especially cluster-based policy. The idea of clusters has
a great chance to became real in Lublin region. Lublin dis-
trict is a region poorly industrialized but has advantageous 
soil climatic conditions and landscape for food production. 
Initiatives taken by producers groups are important clues 
for cluster development. The initiative „Ecological Food 
Valley” and such clusters as: fruit-vegetable, hops, cauli-
flower-broccoli, buckwheat can influence on development 
of voivodship. ,

Model wyceny
aktywów
kapitałowych –
problemy
stosowania
w praktyce
Rynkowa premia
za ryzyko

Wiktor Cwynar, Andrzej Cwynar

Wprowadzenie

zy jesteśmy w stanie oszacować, czy choć-
by zaledwie przybliżyć wiarygodny poziom 
kosztu kapitału własnego, opierając się 

na danych z polskiego rynku kapitałowego? Rynek 
ten jest coraz bardziej rozwinięty, dojrzały, głęboki, 
płynny i zdywersyfikowany. Wszystko to decyduje 
o jakości danych wejściowych wykorzystywanych 
w szacunku wymaganej przez akcjonariuszy stopy 
zwrotu. Czy jednak zmiany te uprawniają do bezkry-
tycznego podejścia do aplikacji na rodzimym rynku 
modeli szeroko stosowanych na rynkach uznawanych 
dziś za rozwinięte? Czy powinniśmy może, jak uzna-
ją niektórzy, opierać się na danych przeniesionych 
na rynek lokalny wprost z rynku amerykańskiego? 
Pytanie to jest szczególnie aktualne w odniesieniu 
do najbardziej popularnej z metod szacunku kosztu 
kapitału własnego – modelu wyceny aktywów kapi-
tałowych (CAPM – capital asset pricing model).

Jak pokazują badania przeprowadzone tak na 
rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych, 
to właśnie on jest najczęściej wykorzystywany
w przybliżeniach wymaganej stopy zwrotu z kapita-
łu własnego1). Abstrahując od teoretycznych, często 
mało realistycznych założeń stanowiących podwali-
ny koncepcji2), odnieśmy się do pytania o praktyczną 
użyteczność tego modelu, zwłaszcza na takim ryn-
ku, jak polski, który wciąż uznaje się za rynek rozwi-
jający się. W tej części skoncentrujemy się na jednym 
z trzech kluczowych elementów formuły wymaganej 
przez akcjonariuszy stopy zwrotu stanowiącej oś 
koncepcji CAPM – na rynkowej premii za ryzyko.
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