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ANALIZA I OCENA STRATEGII ROZWOJU 
WYBRANYCH KLASTRÓW ŚWIĘTOKRZYSKICH

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF DEVELOPMENT 
STRATEGIES OF SELECTED 

ŚWIĘTOKRZYSKIE CLUSTERS

Streszczenie: Strategie wzrostu konkurencyjności podmiotów tworzone są poprzez budowanie 
wielopoziomowych relacji międzyorganizacyjnych. Więzi te przybierają charakter klastrów i gron. 
Podmioty poszukują nowych szans konkurencyjnych, funkcjonując w sieci globalnej współpracy 
i korzystając z zalet lokalizacyjnych. Integrowanie się w klastry tworzy nowe szanse konkurencyjne, 
innowacyjne i eliminuje wady lokalizacyjne. Scenariusze rozwoju klastrów wraz z determinantami 
sukcesu konkurencyjnego podmiotów zostaną opisane w organicznej koncepcji tworzenia gron. 
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W sprzyjających warunkach klastry mogą przekształcić się w pasma lub multigrona. Pasma elimi-
nują lub ograniczają wady lokalizacyjne podmiotów oraz otwierają szanse konkurencyjne na rynku 
globalnym. Organiczna koncepcja tworzenia gron została zaobserwowana na sukcesie konkuren-
cyjnym Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR i Grona Targowego 
Kielce. Szanse konkurencyjne podmiotów funkcjonujących w klastrach zostały poddane badaniom 
ankietowym, których wyniki będą zaprezentowane w kolejnych artykułach. 

Słowa kluczowe: klastry, konkurencyjność, innowacyjność, czynniki lokalizacyjne, organicz-
na koncepcja tworzenia gron

Abstract: Strategies for increasing the competitiveness of entities are created by building multi-
level inter-organizational relations. These ties take on the character of clusters or clusters. Enti-
ties seek new competitive opportunities in a global cooperation network and take advantage of 
location advantages. Integrating into clusters creates new competitive opportunities, innovative 
opportunities and eliminates location defects. Scenarios for the development of clusters toge-
ther with the determinants of the competitive success of entities will be described in the organic 
concept of cluster creation. In favorable conditions, clusters can transform into strands or mul-
tigrons. The bands eliminate or limit location defects of entities and open competitive opportu-
nities on the global market. The organic concept of creating grapes was observed on the com-
petitive success of the Świętokrzysko-Podkarpackie Construction Cluster INNOWATOR and 
Grona Targowe Kielce. Competitive chances of entities operating in clusters have been subject to 
questionnaire surveys, the results of which will be presented in subsequent articles. 

Keywords: competitiveness of enterprises, clusters, clusters, inter-organizational relations

Wstęp

Dziesięcioletnia działalność klastrów skłania do refleksji nad ich osiągnięciami i oce-
ny tych struktur pod względem perspektyw rozwoju w nowoczesnej strategii współpra-
cy organizacyjnej. Analizy celowości ich działania i rentowności w sferze ekonomiczno-
-społecznej dokonywało wielu autorów zagranicznych: J.H. von Thünen1, A. Weber2, W. 
Lunhardt3, A. Predöhl4 i A. Lösch5, B. Ohlin6, T. Palander7, G. Myrdal8, E.M. Hoover9, W. 
Isard10 i inni. W wielu badaniach autorytetów zagranicznych stwierdza się, że struktury 
klastrowe determinują wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP. 

1  J.H. von Thünen, Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, Wy-
dawnictwo Jena, G. Fischer, 1910.
2  A. Weber, Über den Standort der Industrien. Reine Theorie des Standorts, Tübingen 1909.
3  W. Lunhardt, The Theory of the Trace: Being a Discussion of the Principles of Location, Sagwan Press 
(August 21, 2015).
4  A. Predöhl, Das Standortsproblem in der Wirtschaftswissenschaft, Weltwirtschaftliches Archiv,                    
t. XXI, 1925.
5  A. Lösch, Die räumliche Ordnung der Wirtschaft, Jena 1940.
6  B. Ohlin, Interregional and international trade, Harvard University Press, Cambridge 1933.
7  T. Palander, Beiträge zur Standortstheorie, Dissertation Stockholm, Upsala 1935.
8  G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions, University Paperbacks, Methuen, London 1957. 
9  E.M. Hoover, Lokalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 1962.
10  W. Isard, Location and Space-economy, J. Wiley and Sons, New York 1956.
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Wydaje się, iż dekada funkcjonowania klastrów zmusza do zadania pytań: Co da-
lej z polskimi klastrami? Czy klastry były tylko instrumentem wykorzystania fundu-
szy europejskich? Jaka jest przyszłość polskich klastrów? Co determinuje ich rozwój? 
Jakie są przyczyny upadku klastrów? W artykule opisano dziesięcioletnie funkcjo-
nowanie dwóch klastrów w regionie świętokrzyskim, zbadanie ich szans i wyznacze-
nie ewentualnej strategii, kierunków rozwoju. Podjęte w artykule rozważania mają 
przede wszystkim charakter dywagacji teoretycznych i modelowych. W 2019 roku 
podjęto badania podmiotów funkcjonujących w  wybranych klastrach świętokrzy-
skich. Wyniki tych badań zostaną opublikowane w kolejnych artykułach.

 
1. Scenariusze rozwoju gron, zalety i wady wspólnej lokalizacji 

podmiotów

Klastry jako struktury ograniczone do pewnego obszaru charakteryzują się jedno-
czesnym kooperowaniem i konkurowaniem podmiotów w nich funkcjonujących, stąd 
ich szczególna wrażliwość na czynniki lokalizacyjne. Czynniki lokalizacyjne determinują 
powstanie, rozwój, schyłek i zamknięcie klastrów, co zostało szeroko opisane w analizach 
podjętych przez Annę Lis11. Zlokalizowanie działalności gospodarczej w danym obszarze 
geograficznym wpływa na określenie pewnego scenariusza rozwoju, wykorzystanie szans 
czy eliminowanie zagrożeń, tworzy bowiem nowoczesne strategie rozwoju klastrów. 

Celem artykułu było podjęcie próby określenia możliwości rozwojowych pod-
miotów skoncentrowanych w specyficznych warunkach społecznych i gospodarczych 
klastrów regionu świętokrzyskiego. Podmioty funkcjonujące w klastrach są skoncen-
trowane sektorowo i geograficznie, tworząc sieci współpracy międzyorganizacyjnej, 
korzystają z czynników wspólnej lokalizacji. Czynniki wspólnej lokalizacji mogą być 
katalizatorami i inhibitorami rozwoju podmiotów w klastrach, przez co determinują 
zachowania i reakcje strategiczne klastra. Zalety i wady lokalizacyjne determinują wa-
runki rozwoju klastrów i wpływają na wybór konkretnych alternatyw rozwojowych 
podmiotów współpracujących w klastrze. Dzięki koncepcji korzyści i wad wspólnej 
lokalizacji podmiotów stało się możliwe rozważenie scenariuszy rozwojowych kla-
strów i określenie wspólnej strategii podmiotów skoncentrowanych sektorowo i geo-
graficznie w tych strukturach. Prezentowane analizy i oceny są pewnymi dywagacjami 
koncepcyjnymi, które zostaną zweryfikowane w podjętych badaniach empirycznych 
podmiotów funkcjonujących w klastrach świętokrzyskich. 

Podmioty funkcjonujące w  klastrach mogą korzystać z  zalet wspólnej lokalizacji. 
Efekt synergiczny może być uzyskiwany poprzez rozwój aktywności podmiotów, czyli ich 
wzrost zachowań integrujących, wdrażających strategię współpracy. Zaletą takiej współ-

11  A. Lis, Wspólna lokalizacja jako katalizator i  inhibitor rozwoju klastrów, „Studia Ekonomiczne. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 351.
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pracy byłby wzrost znaczenia wiedzy, transfer wiedzy do podmiotów i rozwój klastrów 
o wysokim potencjale intelektualnym. Aktywność taka daje możliwość korzystania z tych 
samych dostawców, negocjowania cen lub dostępu do rynku pracowników o wysokich 
kwalifikacjach. Inną zaletą rozwoju takiej aktywności podmiotów są interakcje społeczne 
przejawiające się w uczestniczeniu w stowarzyszeniach branżowych, obserwowaniu firm, 
monitorowaniu konkurencyjności, benchmarking metod organizacji pracy. Zalety funk-
cjonowania podmiotów w klastrach to rozwój firm lokalnych, które korzystają z dobro-
dziejstwa bliskości przyszłych klientów, wzrost strategii jakości, gdyż działają dla klientów 
o znaczących, specyficznych wymaganiach oraz obniżenie kosztów, korzystanie z efektu 
skali produkcji, czyli wprowadzanie strategii optymalizacji kosztów. Inne korzyści wyni-
kające z lokalizacji podmiotów w klastrze to szybkie popularyzowanie wiedzy i technolo-
gii, wyspecjalizowany rynek pracy, korzyści infrastrukturalne i innowacyjne (uczenie się 
przez działanie i obserwację innych, szkolenie pracowników). 

Podmioty wysoko cenią też uzyskaną mobilność pracownika a przede wszystkim 
silne interakcje społeczne i kulturowe (tj.: zaufanie, wspólne normy kulturowe, obycza-
je, więzi społeczne, dzielenie się doświadczeniem). Firmy lokalne korzystają z zaufa-
nia społecznego i polecają się nawzajem lub tworzą więzi podwykonawstwa prac (np. 
w budownictwie, cateringu). Korzystanie z mechanizmów sieciowych daje możliwość 
wykorzystania szans w postaci bliskości dostawców, pomijanie kosztów tranzytowych, 
osiąganie efektu skali, obserwacji konkurentów, zdolności do wykorzystania zbiorowej 
wiedzy i współdziałania społecznego. 

Zauważyć należy, iż oprócz zalet wspólnej lokalizacji mogą wystąpić także zagrożenia, 
które zmniejszają zdolności konkurencyjne podmiotów w klastrach12. Jedną z wad opisywa-
nych przez A. Lis jest sztywna specjalizacja w wybranej branży, która zmniejsza zdolności 
adaptacyjne organizacji. Analiza konkurencyjności klastrów w aspekcie organicznej koncep-
cji tworzenia gron wykazała, iż w zdecydowanej większości wady lokalizacyjne mogą zostać 
wyeliminowane lub ograniczone. Jeśli wziąć pod uwagę dynamikę rozwojową klastrów, to 
proces ustawicznego przyjmowania nowych członków klastra jak również ewolucyjny roz-
rost gron w pasmach wyklucza niebezpieczeństwo „zamykania” lub hamowania rozwoju po-
przez tłumienie nowych pomysłów w systemie myślenia grupowego. Jeśli w klastrze znajdują 
się przedstawiciele ośrodków badawczych, uniwersytetów, organizacji otoczenia biznesu, to 
absorpcja nowinek do podmiotów w klastrach jest nieunikniona, tak samo jak tworzenie 
nowych trendów, badań, dynamizowanie i usprawnianie procesów. 

Analiza problemów związanych z nieciągłością w technice lub różnice między po-
trzebami nabywców zostają także wyeliminowane, gdyż rozwój klastra powoduje wcho-
dzenie na nowe rynki zbytu, eliminacje problemu sezonowości sprzedaży i korzystanie 
z zasad popytu i podaży w skali globalnej. Problem dystryktów przemysłowych o małym 
potencjale rozwojowym, gdzie brakuje przemysłowej kultury, wysoko rozwiniętej tech-

12  Ibidem.
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nologii, specjalistycznej infrastruktury, które wydają się być wielkim problemem, zostaje 
także rozwiązany. W klastrach funkcjonujących w aspekcie pasm czy multigron słabości 
regionów stają się zaletami, np. regiony o słabym uprzemysłowieniu mogą wykorzystywać 
szansę w rozwoju turystyki. W sieci globalnej współpracy lokalne animozje znikają, trud-
niej też o nepotyzm lub ścisłe zależności od instytucji technokratycznych. W strategii wie-
lopoziomowych relacji podmiotów kilku branż znika też obawa o zamknięcie członków 
środowiska w sieci, zmniejszenie ich adaptacyjności i osłabienie napływu nowych infor-
macji. Wraz z otwartością grona na współdziałanie z klastrami innych branż eliminowane 
jest zagrożenie napływu zbędnych informacji, sieć wymaga ustawicznego kształcenia się 
członków w różnych branżach, dostosowywania własnych możliwości, odkrywania no-
wych szans. Członkowie sieci wywierają presję na inne podmioty polegającą na przyswa-
janiu nowej wiedzy, elastyczności, otwartości, stałym kształtowaniu wysokiego kapitału 
intelektualnego i społecznego. Kapitał społeczny w formie zaufania i norm społecznych, 
przyswojenia wspólnych wartości nie oznacza „zamknięcia w jednorodności”, lecz prze-
ciwnie – schematy myślenia są stale rozrywane, zmieniane, a sprawdzone sposoby roz-
wiązywania usprawniane, reakcje na nowe sytuacje (kultura, obyczaje, zwyczaje innych 
regionów) ćwiczone. 

Tworzy się naturalna strategia innowacji kształtująca zdolności przewidywania i re-
agowania na zmienne sytuacje. Grona funkcjonujące w pasmach osłabiają więzi lokalne 
na rzecz więzi globalnych; dominującą strategią wśród stowarzyszonych podmiotów 
staje się strategia niszy rynkowej, poszukiwanie „luk”, usprawnień, indywidualności 
i innowacji. Strategia ewolucji gron w pasma daje szansę przezwyciężania problemów 
i konfliktów ekonomicznych.

2. Analiza Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra INNOWATOR 

Koncepcja klastra jako dystryktu przemysłowego przynoszącego wartość dodaną 
uczestnikom, co pokazują chociażby doświadczenia Doliny Krzemowej opisywanej 
przez M. Portera znana jest od dawna13. Natomiast w Polsce o klastrach zaczęto mó-
wić dopiero od 2002 roku. Gdy to zespół pod kierownictwem prof. Z. Olesińskiego 
opublikował badania grona budowlanego w województwie świętokrzyskim14. 

Do 2004 roku w województwie świętokrzyskim istniał niesformalizowany kla-
ster budowlany złożony ze 180 firm funkcjonujących w relacjach prostego łańcucha 
wartości: dostawca surowca – producent materiałów budowlanych – przedsiębiorcy 
produktów budowlanych – wytwórcy aparatury – usługodawcy – firmy wykończenia 
wnętrz – otoczenie finansowo-ubezpieczeniowe budynków – firmy obsługi księgo-
wej, marketingowej, szkoleniowej przedsiębiorstw i otoczenie biznesu. 

13  M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
14  Z. Olesiński, A. Predygier, Identyfikacja i analiza grona na przykładzie grona budowlanego woje-
wództwa świętokrzyskiego, „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 3.
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Rysunek 1. Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowalny INNOWATOR 
Figure 1. INNOWATOR, a construction cluster from the Świętokrzyskie and Podkarpackie region 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ze Staropolskiej Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Kielcach, „Strategia Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego In-
nowator”, Kielce 2019 r. 
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W  2010 roku sformalizował się klaster sektora budowlanego w  województwie 
świętokrzyskim. Liderem klastra została organizacja otoczenia biznesu z 70-letnim 
doświadczeniem budowania współpracy przedsiębiorstw przemysłowych – Staro-
polska Izba Przemysłowo-Handlowa w  Kielcach. Świętokrzysko-Podkarpacki Kla-
ster Budowlany INNOWATOR to grupa przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego 
i podkarpackiego branży budowlanej, współpracujących ze sobą oraz z jednostkami 
samorządowymi i administracją państwową. Zwiększeniu konkurencyjności przed-
siębiorstw zrzeszonych w strukturze klastrowej sprzyja łatwy przepływ wiedzy. Po-
maga w tym „wysoka mobilność pracowników, ale przede wszystkim silne interakcje 
społeczne i  kulturowe: zaufanie, wspólnota norm kulturowych, wspólne obyczaje, 
więzi społeczne (a więc kapitał społeczny i kulturowy). Wspólne pochodzenie i naby-
te doświadczenie umożliwiają przedsiębiorcom w gronie korzystanie ze wspólnej bazy 
wiedzy i dzielenie się tą wiedzą”15. Celem klastra jest tworzenie mechanizmów umoż-
liwiających uzyskanie potrzebnej wiedzy, wdrażanie najnowszych technologii, wy-
miana informacji pomiędzy członkami klastra budowlanego. Głównym założeniem 
klastra budowlanego jest ułatwienie komunikacji pomiędzy podmiotami z  bran-
ży budowlanej, wymiana doświadczeń, jak również tworzenie powiązań pomiędzy 
przedsiębiorstwami w celu realizacji większych projektów budowlanych, co sprzyja 
zwiększeniu konkurencyjności członków klastra. Sektor budowlany wymienionych 
regionów daje duże możliwości rozwoju, ponieważ wokół dużych przedsiębiorstw bu-
dowlanych rozwijają się mniejsze, które są wytwórcami komponentów budowlanych 
lub świadczą usługi. Wartością dodaną klastra budowlanego jest inspirowanie działań 
zmierzających do uproszczenia procedur administracyjnych ważnych w  procesach 
inwestycyjnych, przyczynianie się do wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych 
regionów. Klaster zrzesza 64 firmy i zachowuje tendencje wzrostowe, przyjmując no-
wych członków, ucząc pracowników, inkubując innowacje produkcyjne i poszerzając 
relacje międzyorganizacyjne.

3. Analiza Grona Targowego Kielce

Klastry sprzyjają tworzeniu struktur wertykalnych, które mogą być kształtowa-
ne między innymi przez współpracę z organizacjami otoczenia biznesu i organiza-
cjami nauki. Relacje międzyorganizacyjne poprzez struktury klastrowe kształtują 
konkurencyjność i  innowacyjność przedsiębiorstw, która odgrywa kluczową rolę 
w  globalizującym się świecie. Tendencje rozwojowe, strategie wzrostu prezentuje 
także przykład Grona Targowego Kielce. Schemat funkcjonowania Grona Targowe-
go Kielce przedstawia rys. 2.

15  A. Lis, Wspólna…, s. 134.
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Rysunek 2. Model Grona Targowego Kielce
Figure 2. A model of a trade fair cluster in Kielce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Grona Targowego Kielce, 
Kielce 2019 r.

Analiza i ocena prezentowanego modelu Grona Targowego Kielce dała możli-
wość przeprowadzenia wnikliwych badań, które wyodrębniły organizacje tworzące 
grono. Na rysunku 3 uzupełniono prezentowany model funkcjonującymi podmio-
tami w  Gronie Targowym Kielce. Klaster targowo-wystawienniczy jest organiza-
cją otwartą dla wszystkich podmiotów działających zgodnie z przyjętymi zasadami 
w regulaminie izby i zachowującymi wartości etyki biznesu. Od 2010 roku człon-
kowie klastra budują wzrost konkurencyjny poprzez strategię wspólnych działań 
według prestiżowej organizacji znanej w całej Polsce pod nazwą Targi Kielce S.A., 
która nadaje ton strategicznych działań zrzeszonym organizacjom. Klaster Grono 
Targowe Kielce utworzono w 2008 roku16.

16  S. Pastuszka, Wpływ klastra „Grono Targowe Kielce” na rozwój województwa świętokrzyskiego, 
„Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 2 (74), s. 186.
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Rysunek 3. Podmioty funkcjonujące w Gronie Targowym Kielce
Figure 3. Entities operating within the trade fair cluster in Kielce

Źródło: opracowanie własne.

Utworzenie Grona Targowego Kielce zostało poprzedzone analizą uwarunko-
wań lokalnych i regionalnych w oparciu o strategie województwa. Analiza pozwoliła 
na rozpoznanie mocnych i słabych stron województwa oraz słabych punktów, które 
stanowią istotną barierę w rozwoju wielu branż gospodarki regionu. Ze względu na 
charakter prowadzonej działalności i skalę oddziaływania świadczonych usług jako 
podmiot wiodący klastra wskazany został ośrodek wystawienniczy Targi Kielce Sp. 
z o.o. Kielecki ośrodek targowy zajmuje pozycję wicelidera polskiego rynku targowe-
go, za Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. W skład klastra GTK wchodzi 89 
podmiotów: instytucje, stowarzyszenia i organizacje powiązane biznesowo, głównie 
z sektora usług wystawienniczych, poligraficznych, hotelarskich, gastronomicznych, 
transportowych oraz szkoleniowych działających w sferze kultury, sportu i promocji. 
Grono dąży do stworzenia innowacyjnej sieci współpracy w regionie17.

17 Informacje o klastrze, http://www.gronotargowe.pl/Klaster/Informacje-o-klastrze [dostęp: 30.05.2019].
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4. Szanse wzrostu konkurencyjności podmiotów 
w organizacyjnej koncepcji tworzenia gron 

Na rysunku 4  ujęto powiązania między elementami Grona Targowego Kielce 
w  aspekcie wpływu na kształtowanie pasma relacji z  innymi klastrami w  regionie 
świętokrzyskim, tworzącymi poszczególne grupy podmiotów. Wraz z rozwojem re-
lacji międzyklastrowych wzrasta konkurencyjność podmiotów w nich funkcjonują-
cych. Jednocześnie poprzez rozszerzenie sieci relacji międzyorganizacyjnych wzrasta 
rola efektu synergicznego katalizatorów, czyli zalet lokalizacyjnych klastra. Czynniki 
wzrostu konkurencyjności w klastrze są automatycznie przyswajane przez podmioty 
tworzące klastry. Sieć relacji międzyorganizacyjnych dynamicznie wzrasta, a efekt sy-
nergiczny współpracy obejmuje coraz więcej podmiotów z innych sektorów i branż. 
Wszystkie podmioty czerpią korzyści z tej współpracy, co wpływa na wzrost ich kon-
kurencyjności. Mechanizm rozwojowy gron, czyli ewolucyjne rozrastanie się grona, 
to niezwykle korzystne zjawisko świadczące o potencjale rozwojowym klastrów. Pod-
mioty w takich klastrach mają szansę wzrostu konkurencyjnego, realizacji celów stra-
tegicznych, wzrostu innowacyjności poprzez budowanie wielopoziomowych relacji 
międzyorganizacyjnych. Współpraca międzyorganizacyjna podmiotów z kilku gron 
tworzy pasmo18. Pasmo lub multigrono to najwyżej rozwinięta forma współpracy 
międzyorganizacyjnej w gronach. Organizacje tworzące grona w pasmach mają szan-
se na uzyskanie niezwykłej przewagi konkurencyjnej wykraczającej poza możliwości 
jednego klastra na rynku globalnym19.

18  Z. Olesiński, Proces zarządzania w sieci, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe 
w zarządzaniu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, 
19  Pasmo – grupa gron utworzona głównie wzdłuż linii komunikacyjnych silnie generujących syner-
gię.
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Rysunek 4. Organiczna koncepcja tworzenia gron
Figure 4. An organic concept of creating clusters

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy kalifornijskiego grona win i włoskiego 
grona obuwia modnego, M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.

Na rys. 4  przedstawiono zjawisko gronowania, czyli pączkowania gron, tj. dy-
namiczny proces rozrastania się grona, rozwoju i integrowania nowych podmiotów 
w  obszarze grona. Ewolucyjny proces dynamicznego rozrastania się grona sprzyja 
budowaniu mechanizmów łączenia podmiotów uzupełniających łańcuch wartości 
z  innych branż. Podmioty funkcjonujące w gronie tworzą wielopoziomowe relacje 
z innymi organizacjami. Relacje te wykraczają poza prosty schemat kontaktów pro-
ducent – dostawca – odbiorca, nie są też tylko związane z relacjami kupno – sprzedaż. 
Przedsiębiorstwa nawiązują kontakty ze szkołami w poszukiwaniu wykwalifikowa-
nych kadr. Nawiązują też relacje z ośrodkami badań, gdzie wspólnie komercjalizują 
wiedzę. Przedsiębiorstwa współdziałają też z organizacjami biznesowymi lub uczel-
niami, organizacjami badawczymi dla prestiżu (biznes club) lub transferują wiedzę 
w procesie edukacji. Każda działalność podmiotów w klastrze generuje relacje z inny-
mi podmiotami, które inkubują innowacje, generują zmiany w organizacji, zmieniają 
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strategię postępowania, znikają lub pojawiają się na rynku. Jedna relacja podmiotu 
ma skutek w wielu następnych relacjach z klientem, dostawcą, producentem, kontra-
hentem, sojusznikiem, konkurentem, edukatorem itp. Dynamika przemian w stra-
tegii i zachowaniach menadżerów podmiotów powoduje rozrastanie się relacji tak, 
że wychodzą poza obszar i branżę. Podmioty, wchodząc w relacje z organizacjami 
z innych branż, stają się kreatorami nowych relacji (rywalizacji lub współpracy), tak 
więc tworzy się kontakt z przedstawicielami innych gron. Podmioty funkcjonujące 
w gronie są zatem bodźcem do poszukiwania, integrowania, współpracy, konkuro-
wania między gronami, czyli gronowania. Zaletą łączenia podmiotów w klastrach jest 
zatem poszerzanie efektu synergicznego między gronami. Istnienie i rozwój podmio-
tów w jednym gronie jest przyczyną powstawania innego grona. Zjawisko to można 
nazwać gronowaniem, pączkowaniem gron, czyli naturalnym, ewolucyjnym proce-
sem rozwoju gron.

Podsumowanie 

W artykule przedstawiono wady i zalety funkcjonowania przedsiębiorstw w kla-
strach, a  także czynniki sprzyjające i  hamujące ich rozwój. W  przyszłości podjęte 
rozważania będą stanowiły podstawę analizy i oceny konkurencyjności podmiotów 
gospodarczych funkcjonujących w klastrach świętokrzyskich. Rozwój gron jest deter-
minowany zachowaniem i cechami podmiotów (strategia, style zarządzania, kultura 
organizacyjna, prestiż, innowacyjność) tworzących grona. Te osobliwe, indywidual-
ne cechy podmiotów nadają kształt gronom, zapewniają ich rozwój lub przeciwnie 
– sprzyjają upadkowi. Stąd nasuwa się wniosek: aby grona mogły rozwijać się, konku-
rować i być konkurencyjne, menedżerowie gron powinni szczególną uwagę poświę-
cić analizie i ocenie cech, strategii i zapatrywań, wartości podmiotów wstępujących 
do grona lub tworzących grono. Cechy i  strategie podmiotów przenoszą się zatem 
na grono je zrzeszające. O sukcesie lub porażce grona decydują podmioty je tworzą-
ce. W sprzyjających okolicznościach ma szansę zaistnieć zjawisko gronowania, czyli 
rozrastania się grona tak, iż obejmuje z czasem podmioty innych branż lub wchodzi 
w reakcję z gronami, które je zrzeszają. Zjawisko to można nazwać organiczną kon-
cepcją tworzenia gron, czyli strategią ewolucji gron. Współpraca kilku gron może 
dać pasmo, które jest najwyższym stopniem rozwoju grona i przynosi zrzeszonym 
podmiotom najwięcej wartości dodanych. Podjęte analizy i oceny skłaniają do nastę-
pującego wniosku dotyczącego przyszłości klastrów: taka będzie przyszłość klastrów, 
jaki będzie potencjał podmiotów w nich funkcjonujących.
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