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WSPÓŁPRACA JAKO ELEMENT
DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
ZLOKALIZOWANYCH W KLASTRACH
(NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO)
Streszczenie: Cechą charakterystyczną funkcjonowania podmiotów gospodarki rynkowej
w warunkach globalizacji jest wzrost liczby i siły powiązań gospodarczych pomiędzy nimi.
Jedną z ważniejszych form modeli współpracy przedsiębiorstw umożliwiającą realizację
wspólnych celów są klastry gospodarcze. Autorzy zaprezentowanych w artykule różnych pojęć klastra wskazują, iż jednym z najważniejszych ich elementów jest współpraca. W części
empirycznej artykułu przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych metodą PAPI
(wśród członków przedsiębiorstw zlokalizowanych w świętokrzyskich klastrach). Pozwoliło
to osiągnąć cel główny artykułu, którym było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: czy klastry są stymulatorem, i w jakim stopniu, współpracy wewnętrznej, czy przeważa
współpraca z podmiotami zewnętrznymi jako naturalny aspekt działania w warunkach rynkowych?
Słowa kluczowe: efekty synergii, globalizacja, klastry, współpraca gospodarcza.
DOI: 10.15611/pn.2014.347.21

1. Wstęp
Współczesne procesy gospodarcze są odzwierciedleniem podstawowych reguł
i prawidłowości związanych z gospodarką rynkową. Zachowania jednostek gospodarczych w odróżnieniu od systemów społecznych cechują się racjonalnością
ekonomiczną. Wynik finansowy działalności przedsiębiorstw zależy od możliwości
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absorpcji korzyści zewnętrznych i dopasowania się do współczesnych warunków
działania. Dotychczasowe praktyki wskazują, iż współpraca między przedsiębiorstwami generuje efekty synergii, będące źródłem przewag konkurencyjnych. Współpraca między jednostkami gospodarczymi w warunkach gospodarki globalnej: wolny
przepływ dóbr i usług, kapitału, wiedzy oraz technologii, jest szansą dla umocnienia
pozycji przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora małych i średnich. Głównym celem
artykułu była analiza powiązań sieciowych pomiędzy podmiotami funkcjonującymi
w klastrach zlokalizowanych w woj. świętokrzyskim.

2. Globalizacja w aspekcie współpracy, konkurencyjności
i innowacyjności
Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest zjawisko globalizacji, związane z przeobrażeniami w gospodarce światowej na skutek: liberalizacji stosunków
gospodarczych, zmniejszenia roli państw w gospodarce, internacjonalizacji kapitału, rewolucji informatycznej oraz wzrostu znaczenia międzynarodowych korporacji.
Globalizacja jest kolejnym etapem internacjonalizacji1 działalności gospodarczej
[Czuba, Skurczyński (red.) 2000]. Samo pojęcie globalizacji ze względu na wielowymiarowości i wielowątkowość jest różnie rozumiane2. J. Stigliz pisze, że globalizacja to „integracja krajów i obywateli świata, dokonująca się w wyniku redukcji
kosztów transportu i komunikacji oraz zniesienia barier granicznych, który to proces
umożliwia swobodny przepływ kapitału, wiedzy i siły roboczej” [Wosińska 2008].
Zaś A. Gwiazda uważa, że globalizacja to „wzrost wzajemnych zależności ekonomicznych prawie wszystkich krajów świata, który doprowadził do ukształtowania
się gospodarki globalnej rozumianej jako gospodarka funkcjonującą w wymiarze
całej naszej planety, na której w wyniku oddziaływania wielu różnych czynników
politycznych, rynkowych, kosztowych i konkurencyjnych doszło do całkowitego
umiędzynarodowienia mobilnych i mniej mobilnych czynników produkcji” [Gwiazda 1998]. Charakter zjawiska globalizacji oddaje definicja B. Liberskiej, która pisze
o niej jako o „procesie poszerzania i pogłębiania się współzależności między krajami i regionami wskutek rosnących przepływów międzynarodowych oraz działalności korporacji transnarodowych, co prowadzi do jakościowo nowych powiązań
między firmami, rynkami i gospodarkami” [Liberska 2002]. Jakkolwiek definicje
1
Internacjonalizacja oznacza umiędzynarodowienie, podejmowanie działalności gospodarczej
przez przedsiębiorstwo za granicą. Odnosi się ona do całości przepływów czynników produkcji pomiędzy co najmniej dwoma państwami, przy zachowaniu odrębności podmiotowej tych państw
[Słownik wyrazów obcych 1980; Rymarczyk 2004]. Czasem globalizacja bywa rozumiana jako złożony
i zaawansowany proces umiędzynarodowienia działalności gospodarczej na poziomie zarówno gospodarek, jak przemysłów/sektorów i przedsiębiorstw [Liberska (red.) 2002].
2
O procesie globalizacji zaczął pisać Marshall McLuhan, który spostrzegł, że nowe technologie
komunikacyjne spowodowały „kurczenie się przestrzeni”, tym samym wprowadził pojęcie „globalnej
wioski”. W powszechnym użyciu pojecie „globalizacja” znalazło się dopiero w połowie lat 80. XX w.
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globalizacji wskazują na postępującą integrację gospodarczą w ramach gospodarki
rynkowej, to należy pamiętać, iż immanentną cechą gospodarki rynkowej jest nie
tylko konkurencja, ale także współpraca. Współpraca gospodarcza przedsiębiorstw
służyć ma podnoszeniu ich konkurencyjności. Te dwa procesy są ze sobą powiązane. W prezentowanym artykule autorzy skoncentrują się głównie na zagadnieniach
związanych ze współpracą przedsiębiorstw.
Procesy globalizacji wpływają na zintensyfikowanie konkurencji i wzrost presji na innowacyjność przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa działają w warunkach coraz
większej niepewności, która wynika z [Koźmiński 2005]: otwartego, globalnego rynku na którym można poszukiwać coraz lepszych i tańszych zasobów produkcyjnych;
skróconych cyklów życia produktów i technologii; rynkowej selekcji wdrażanych
innowacji, gdyż współczesna gospodarka opiera się na stale udoskonalanych technologiach informacyjnych, dzięki czemu każdy posiada większy dostęp do wiedzy
i informacji (budowa gospodarki opartej na wiedzy – najważniejszym zasobem jest
informacja). Otwarcie rynków krajowych na zagraniczne dobra i usługi spowodowało, iż przedsiębiorstwa mają do czynienia z intensywną konkurencją na rynkach
nie tylko międzynarodowych, ale również lokalnych. Współczesne przedsiębiorstwo
nie jest w stanie osiągnąć trwałej przewagi konkurencyjnej w określonym obszarze, stąd też dąży ono do uzyskiwania krótkookresowych przewag konkurencyjnych
względem konkurentów w różnych obszarach. Poszukuje ono nowych dróg działania, które wiążą się ze zdolnością do konkurowania w nowych warunkach i jednocześnie sprzyjają procesom ich długofalowego rozwoju [Maciaszek 2010]. Jednym
ze sposobów działania jest przechodzenie od koncepcji opartej na rywalizacji, do
efektywnych form współpracy, jaką są klastry gospodarcze. Klastry gospodarcze
są alternatywą dla przedsiębiorstw głównie małych i średnich, których potencjał
zarówno gospodarczy, jak i kapitałowy uniemożliwia pojedynczą walkę z globalną
konkurencją. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jakkolwiek jest dominujący
we współczesnej gospodarce rynkowej, to konkurencyjność globalna poszczególnych przedsiębiorstw wyznaczana jest poprzez powiązania sieciowe mające istotny
wpływ na ich innowacyjność. Współczesną cechą przestrzennej organizacji produkcji opartą na powiązaniach sieciowych są klastry. W założeniach teoretycznych
i badaniach wskazuje się na aspekt efektów synergii wynikających ze współpracy
przedsiębiorstw w nich zlokalizowanych. Pytaniem otwartym pozostaje: czy nośnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach jest
współpraca wewnętrzna czy z przedsiębiorstwami zewnętrznymi.

3. Klastry gospodarcze jako nośnik współpracy gospodarczej
przedsiębiorstw
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji opisujących klaster (tab. 1). Na
podstawie zaprezentowanych różnych ujęć klastra można stwierdzić, iż jest on terytorialną formą organizacji produkcji posiadającą następujące cechy: współpraca opar-
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ta na normach i wartościach danej społeczności, przestrzenna bliskość podmiotów,
sieciowy charakter powiązań pomiędzy podmiotami, komplementarność prowadzonych działań przez przedsiębiorstwa. W większości przedstawionych definicji autorzy
wskazują, że współpraca jest jednym z głównych aspektów ich funkcjonowania, co
sugeruje, iż zakres korzyści płynących dla przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrze
wynika ze współpracy z innymi. Bezpośrednia współpraca przedsiębiorstw w klastrze
przynosi korzyści wszystkim jej uczestnikom chociażby w odniesieniu do teorii dobra
klubowego. W dobie globalizacji przedsiębiorstwo nawiązuje różnego rodzaju relacje
z innymi podmiotami, zatem powinno mieć on świadomość odpowiedniego kształtowania swoich powiązań z innymi dla osiągnięcia maksymalnych korzyści z nich wynikających. Intencją autorów jest zweryfikowanie tego stwierdzenia, przy wykorzystaniu wyników badań przeprowadzonych w klastrach województwa świętokrzyskiego.
Tabela 1. Przegląd definicji klastrów
Autor

Definicja

Źródło

1

2

3

M.E. Porter

Geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych
firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek
świadczących usługi, firm działających
w pokrewnych sektorach i związanych z nimi
instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek
normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych)
w poszczególnych dziedzinach, konkurujących
między sobą, ale również współpracujących

Porter o konkurencji,
przekł. Andrzej Ehrlich,
PWE, Warszawa 2001,
s. 246. Oryginalny tytuł
dzieła to: The Competitive
Avantage of Nations,
MacMillan, London 1990

R. Rabelotti

Geograficzne skupisko wyspecjalizowanych
firm działających w pokrewnych sektorach,
powiązanych siecią publicznych i prywatnych
instytucji wspierających ich aktywność. Pomiędzy
podmiotami gospodarczymi występują powiązania
rynkowe i pozarynkowe wynikające z wymiany
dóbr i informacji, zaś zachowania poszczególnych
przedsiębiorstw determinowane są przez poczucie
więzi i wspólnoty z innymi firmami z pokrewnych
sektorów, działającymi w tej lokalizacji

Is there an „Industrial
District Model?” Footwear
district in Italy and
Mexico compared, “World
Development”, Vol. 23,
No. 1, 1995

P. Swann,
M. Prevezer

Grupa przedsiębiorstw zlokalizowanych
na wyodrębnionym obszarze

A comparision of the
dynamics of industrial
clustering in computing and
biotechnology, „Research
Policy” 1996, No. 25

S. Rosenfeld

Geograficzne skupisko przedsiębiorstw działających
w pokrewnych sektorach, funkcjonujących na
lokalnym rynku pracy, powiązanych ze sobą,
świadczących sobie komplementarne usługi
i korzystających ze wspólnej infrastruktury oraz
wyspecjalizowanych dostawców

Bringing business clusters
into the mainstream of
economic development,
“European Planning
Studies” 1997, Vol. 5, No. 1
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Tabela 1, cd.
1
T. Padmore
H. Gibson

OECD

P. Cook

2
Koncentracja firm, które działają dzięki
interakcjom, tj. przez bezpośrednie konkurowanie
oraz kooperację, poprzez bycie dostawcą lub
konsumentem w łańcuchu wartości. Klastry to
ekonomiczne regiony, które mogą, ale nie muszą
dostosowywać się do politycznych granic
Sieć produkcyjna powiązanych ze sobą firm
połączonych w łańcuchu produkcyjnym wartości
dodanej. Mogą one obejmować także strategiczne
związki z instytucjami naukowymi, konsultantami
i klientami
Firmy bliskie przestrzennie, połączone
wertykalnymi i horyzontalnymi zależnościami,
związane z lokalną infrastrukturą wsparcia biznesu
i dzielące wspólną wizję rozwoju gospodarczego.
Współpracują i konkurują ze sobą na danym dziale
rynku

3
Modeling systems of
innovation: II. A framework
of industrial cluster
analysis in regions,
“Research Policy” 1998,
No. 26, s. 627
OECD, Boosting
Innovation – the Cluster
Approach, Paris 1999, s. 8
Clusters as Key
Determinants of Economic
Growth: The Example
of Biotechnology, [w:]
Cluster Policies – Cluster
Development?, A. Mariussen
(red.), Nordregio Report,
Stockholm 2001, s. 24
Growth clusters in
European cities: an integral
approach, “Urban Studies”,
38, 1(2001), s. 187
Development of clusters
and networks of SME’s.
The UNIDO Programme,
Vienna 2001, s. 9

L. Van den
Klastry jako zlokalizowane sieci
Berg, E. Braun, wyspecjalizowanych organizacji, w których
W. van Winden procesy produkcji są ściśle połączone poprzez
wymianę towarów, usług i/lub wiedzy
Organizacja
Regionalne i terytorialne koncentracje firm
Narodów
produkujących lub sprzedających podobne lub
Zjednoczonych komplementarne produkty, a przez to zmuszonych
ds. Rozwoju
do stawiania czoła wspólnym problemom. Taka
Przemysłowego koncentracja przedsiębiorstw może przyczynić się
UNIDO
do powstawania wyspecjalizowanych dostawców
maszyn, surowców lub rozwoju wyspecjalizowanych
umiejętności i przyśpieszyć rozwój specjalistycznych
usług.
Sektorowe i geograficzne skupisko przedsiębiorstw,
które produkują lub sprzedają podobne lub
komplementarne produkty, napotykając na podobne
wyzwania bądź szanse
G. Becattini
Jednostka społeczno-terytorialna, gdzie wzajemnie
Industrial District. A New
przenikają się lokalne wartości społeczne, tradycje
Approach to Industrial
produkcyjne z lokalnymi przedsiębiorstwami
Change, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham,
UK 2004, s. 19
P. Morosini
Wspólnota ludzi i firm zlokalizowanych blisko siebie Industrial cluster.
na danym obszarze, na którym współpracują ze
Knowledge integration
sobą w sensie ekonomicznym w celu wytworzenia and performance, “World
produktu lub usługi i dostarczenia ich na rynek
Development” 2004,
Vol. 32, No. 2, s. 307
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1

2

3

Ministerstwo
Gospodarki

Przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową
koncentrację podmiotów działających na rzecz
rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz
co najmniej 10 przedsiębiorców wykonujących
działalność gospodarczą na terenie jednego lub
kilku sąsiednich województw, konkurujących
i współpracujących w tych samych lub
pokrewnych branżach oraz powiązanych
rozbudowaną siecią relacji o formalnym
i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej
połowę podmiotów funkcjonujących w ramach
klastra stanowią przedsiębiorcy

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 2
grudnia 2006 r. w sprawie
udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy
finansowej niezwiązanej
z programami operacyjnymi
(Dz.U.06.226.1651)

K. Mrozowicz

Procesowo zdeterminowany strukturalno-funkcjonalny system organizacyjny, działający
w oparciu o reguły administracyjno-prawne
w pewnym otoczeniu społeczno-ekonomicznym,
którego efektywność uwarunkowana jest
oddziaływaniem środowiska zewnętrznego oraz
cechami jego warunków wewnętrznych i ich
wzajemną koincydencją i współzależnością, które
w sumie podlegają wpływowi powszechnych
procesów systemowych, a głównie: homeostazie,
synergii, entropii, specjalizacji i ekwiwalencji

Klastry przedsiębiorczości
z perspektywy teorii
organizacji, „Kwartalnik
Nauka i Gospodarka”,
Kraków 2010, s. 6

Źródło: opracowanie własne, rozszerzone na podstawie [Błaszczuk, Stefański (red.) 2008].

4. Współpraca w świętokrzyskich klastrach – wyniki badań
Województwo świętokrzyskie należy do najsłabiej rozwiniętych regionów Polski.
W najnowszym raporcie Komisji Europejskiej zostało ono zaliczone do IV grupy,
tj. modest innovators, innowatorów o skromnych wynikach, gdyż poziom jego innowacyjności jest dużo poniżej średniej unijnej [Regional Innovation Union Scoreboard 2014]. W 2012 r. województwo miało 2,44% udziału w wytworzeniu PKB
Polski (w cenach bieżących). PKB per capita w województwie stanowił 73,8%
średniej krajowej. Według danych zgromadzonych w GUS w woj. świętokrzyskim
w 2012 r. w zakresie działalności innowacyjnej współpracowało 6,3% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 3,1% przedsiębiorstw z sektora usług3. Może to wynikać zarówno z: poziomu rozwoju gospodarczego województwa, stopnia akumulacji kapitału oraz tradycji kulturowych i społecznych. Utworzenie w województwie
świętokrzyskim klastrów może oznaczać zmianę we wszystkich wyżej wymienionych elementach.
3

W Polsce odpowiednio 6% i 3,8%.
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Według danych zgromadzonych w PARP, w województwie świętokrzyskim
funkcjonuje łącznie 15 klastrów i inicjatyw klastrowych, przy czym wskazuje się,
że inicjatywa klastrowa to: „świadome i zorganizowane przedsięwzięcie, mające na
celu w sposób bardziej usystematyzowany wpływać na potencjał rozwoju danego
klastra [PARP 2012]. W oparciu o formalne umowy w województwie świętokrzyskim działają następujące klastry:
• Klaster usługowy Grono Targowe Kielce – działa jako izba gospodarcza od
2006 r., jego celem jest współpraca i wzrost konkurencyjności podmiotów, które
świadczą usługi okołotargowe;
• Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany – tworzą go przedsiębiorstwa
z branży budowlanej z regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego, formalna
umowa o współpracy pomiędzy członkami została podpisana w 2009 r.;
• Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny – nieformalnie funkcjonował
od 2003 r. jako klaster producentów biomasy, tworzyło go wtedy 27 podmiotów,
które umownie nazwało inicjatywę Konsorcjum „Biomasa Świętokrzyska”; jako
klaster energetyczny funkcjonuje od 2009 r.;
• Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST – działa w formie stowarzyszenia
od 2006 r., jego członkami są przedsiębiorstwa z woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego;
• Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej” – klaster
usługowy; w formie stowarzyszenia działa od czerwca 2009 r., skupia podmioty
z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego.
Powyższe klastry zostały wskazane w raporcie PARP jako „klastry znajdujące
się w fazie ustabilizowanego rozwoju” [PARP 2012]. W wymienionych klastrach
na terenie województwa świętokrzyskiego działają 103 przedsiębiorstwa z sektora
małych i średnich, co stanowi 0,09% tych podmiotów zarejestrowanych w REGON
w woj. świętokrzyskim w 2013 r. Powyższe dane pokazują, iż formacje klastrowe
na obecnym etapie rozwoju w województwie świętokrzyskim nie mają większego
wpływu na sytuację gospodarczą regionu i tempo rozwoju sektora MŚP.
Wśród członków powyższych klastrów przeprowadzono badania metodą PAPI
(Paper and Pencil Interview – wywiad bezpośredni realizowany przy użyciu papierowej ankiety wypełnianej przez wykwalifikowanego ankietera) z wykorzystaniem
kwestionariusza badawczego. Wyniki badań pokazują, że członkowie świętokrzyskich klastrów najczęściej podejmują współpracę z: odbiorcami (96% badanych),
dostawcami (92%), przedsiębiorstwami o podobnym profilu działalności gospodarczej (88%), jednostkami samorządu terytorialnego (70%), organizacjami branżowymi (68%), instytucjami finansowymi (68%). 66% badanych podejmuje współpracę
z instytucjami finansowo-ubezpieczeniowymi, 64% z uczelniami zlokalizowanymi
w regionie, 56% z instytucjami otoczenia biznesu, 56% z jednostkami badawczo-rozwojowymi, 42% z indywidualnymi naukowcami, 32% z uczelniami spoza regionu świętokrzyskiego (rys. 1).
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Rys. 1. Partnerzy współpracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (n = 50).

Prezentowany poniżej etap badań dotyczył form współpracy przedsiębiorstw
działających w tej samej lub pokrewnej branży. Spośród 88% badanych przedsiębiorstw współpracujących z przedsiębiorstwami działającymi w tej samej lub
pokrewnej branży zlokalizowanymi w klastrze i poza nim badanie wykazało, iż:
68,2% z nich współpracuje w zakresie wytwarzania dóbr i usług, 38,6% w zakresie
dystrybucji dóbr i usług, 15,9% podejmuje współpracę przy realizacji wspólnych
projektów unijnych, 15,9% prowadzi wspólne działania marketingowe i promocyjne, 13,6% prowadzi wspólne prace badawczo-rozwojowe, 11,4% wspólnie aplikuje
o środki unijne, 11,4% współpracuje przy organizacji szkoleń, konferencji, seminariów, 6,8% zaś przy realizacji projektów krajowych (rys. 2).
Kolejny etap badań miał na celu określenie, jaki procent przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach współpracuje z jednostkami gospodarczymi zlokalizowanymi w klastrach i poza nimi. Badane podmioty najczęściej podejmują współpracę
z podmiotami spoza klastra, w którym działają (rys. 3). 88% badanych przedsiębiorstw podejmuje współpracę z przedsiębiorstwami działającymi w tej samej lub
pokrewnej branży, z czego: 13,6% z działającymi tylko w klastrze, 70,5% tylko
spoza klastra. Badane podmioty podejmują współpracę w klastrze głównie z: uczelniami wyższymi zlokalizowanymi w regionie (34,4%), organizacjami branżowymi
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Rys. 2. Zakres współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w tej samej
lub pokrewnej branży, ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (n=50).

Rys. 3. Współpraca wśród członków świętokrzyskich klastrów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (n = 50).
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(32,4%), instytucjami otoczenia biznesu (32,1%), jednostkami samorządu terytorialnego (28,57%), indywidualnymi naukowcami (19,1%), jednostkami badawczo-rozwojowymi (17,9%). Z przedsiębiorstwami działającymi w tej samej lub pokrewnej
branży w klastrze współpracuje 13,6% badanych. Najrzadziej współpraca w klastrze
jest podejmowana z następującymi podmiotami: uczelniami spoza regionu (12,5%),
dostawcami (6,5%), instytucjami finansowo-ubezpieczeniowymi (6,1%), instytucjami finansowymi (5,9%), odbiorcami dóbr i usług (4,2%). Badane podmioty najczęściej podejmowały współpracę z partnerami niebędącymi członkami klastra.
Klastry w województwie świętokrzyskim jako kreator współpracy wewnętrznej nie sprawdzają się. Klastry, jak wykazały badania, są siedzibą przedsiębiorstw
współpracujących głównie z podmiotami zewnętrznymi. Zjawisko to jest naturalne
dla gospodarki rynkowej. Fakt stosunkowo niskiego poziomu współpracy wewnątrz
klastrów w woj. świętokrzyskim może wynikać z początkowej fazy ich rozwoju.

5. Zakończenie
Wyniki badań prezentowanych w artykule potwierdzają ważną rolę współpracy jako
czynnika niezbędnego dla przetrwania, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw.
Jakkolwiek wyniki badań wskazują na małą rolę współpracy między podmiotami
zlokalizowanymi w klastrach, to nie są one podstawą negowania twierdzeń zawartych w części teoretycznej artykułu. Badania dotyczyły klastrów w województwie
świętokrzyskim, które są na wstępnym etapie tworzenia, co niewątpliwie rzutowało
na zakres i formy współzależności między nimi. Zakres współpracy, jak i szeroka
gama partnerów przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego wskazują, iż powiązania sieciowe w klastrach nie są na zaawansowanym etapie rozwoju. Nie jest to przeszkodą dla rozwoju współpracy z podmiotami
zewnętrznymi. Zatem korzyści wynikające dla przedsiębiorstw z lokalizacji w klastrze mogą mieć inne źródła aniżeli współpraca wewnętrzna w ramach istniejących
tam powiązań sieciowych. Weryfikacja tego sądu wymaga jednakże dodatkowych
badań.
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COOPERATION AS PART OF THE ACTIVITIES
OF COMPANIES LOCATED IN CLUSTERS
(ON THE EXAMPLE OF ŚWIĘTOKRZYSKIE REGION)
Summary: A characteristic feature of the functioning of the actors of the market economy under the conditions of globalization is the increase in the number and strength of economic ties
between them. One of the most important forms of cooperation models enabling companies
pursue common goals are economic clusters. The authors presenting in the article different
concepts of clusters indicate that the most important element is cooperation. In the empirical
part of this article, the results of research using the PAPI method, conducted by member companies of the Świętokrzyski cluster, are presented. This allowed achieving the fundamental
objective of this research, which was to address the questions: do clusters themselves serve to
stimulate internal cooperation among companies, and if so, to what extent?
Keywords: synergy effect, globalization, clusters, economic cooperation.

