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Wstêp
W dobie globalnej konkurencji oraz silnej miêdzynarodowej integracji ekonomicznej obserwuje siê wzrastaj¹c¹ rolê procesów umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci gospodarczej oraz form kooperacji w postaci klastrów
przemys³owych. Istniej¹ liczne badania i bogata literatura przedmiotu poœwiêcone sieciom klastrowym oraz internacjonalizacji podmiotów na poziomie mikro- i mezoekonomicznym.
Celem niniejszego artyku³u jest prezentacja i omówienie badañ
benchmarkingowych w zakresie internacjonalizacji klastrów, przeprowadzonych w latach 2010, 2012 i 2014. Analiza porównawcza trzech
edycji badawczych umo¿liwia zarówno wskazanie istotnoœci procesów
umiêdzynarodowienia w opinii koordynatorów struktur klastrowych, jak
równie¿ zademonstrowanie zmian i poziomu dywersyfikacji w obszarze
umiêdzynarodowienia badanej grupy. Próba badawcza w trzech analizowanych okresach obejmuje inicjatywy klastrowe, choæ w samych badaniach benchmarkingowych stosowano zamiennie pojêcia: klaster i inicjatywa klastrowa. W zwi¹zku z tym, i¿ wy¿ej wymienione pojêcia nie s¹
to¿same, w opracowaniu zosta³y one osobno zdefiniowane. Dla u³atwienia jednak autorki pos³uguj¹ siê obydwoma terminami.
Artyku³ sk³ada siê z dwóch czêœci. Pierwsza poœwiêcona jest przegl¹dowi literatury dotycz¹cej problematyki klastrów i procesów umiêdzynarodowienia. Szczególny nacisk po³o¿ony zosta³ na prezentacjê istniej¹cych w naukach ekonomicznych zwi¹zków pomiêdzy klasteringiem
a internacjonalizacj¹ oraz na analizê znaczenia wspó³pracy klastrowej dla
umiêdzynarodowienia przedsiêbiorstw. W drugiej czêœci omówione zosta³y wyniki trzech edycji badañ benchmarkingowych dotycz¹cych
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tytu³owej problematyki. Pomimo i¿ w literaturze przedmiotu znaleŸæ
mo¿na opracowania dotycz¹ce badañ benchmarkingowych klastrów, niniejsza praca wyró¿nia siê syntetycznym ujêciem problematyki ich umiêdzynarodowienia na przestrzeni kilku lat.

1. Internacjonalizacja – przegl¹d literatury
1.1. Ujêcie definicyjne internacjonalizacji klastrów
Nie istnieje jedna, afirmowana przez œrodowisko naukowe definicja
pojêcia klastra [Jacobs, Man de, 1996, s. 425]. W ujêciu A. M. Lis i A. Lis termin ten rozumiany jest jako sektorowa i geograficzna koncentracja firm,
które ³¹cz¹ zale¿noœci handlowe oraz pozahandlowe w obrêbie wspólnych wartoœci i celów oraz w ramach jednoczeœnie wspó³istniej¹cej wspó³pracy i konkurencji przy wykorzystaniu efektu synergii [Lis, Lis, 2014,
s. 81]. Inicjatywê klastrow¹ tymczasem nale¿y rozumieæ jako „klaster
dzia³aj¹cy” – working cluster [Lis, Lis, 2014 s. 73], w sk³ad którego wchodz¹
przedsiêbiorstwa, rz¹d i/lub œrodowisko badawcze, podejmuj¹ce zorganizowane (sformalizowane) dzia³ania maj¹ce na celu rozwój struktury
klastrowej oraz podniesienie jej konkurencyjnoœci w regionie [Lis, Lis,
2014, s. 83; Sölvell i inni, 2008, s. 9, 17]. Internacjonalizacja zaœ jest pojêciem
interdyscyplinarnym, obejmuj¹cym zarówno aspekty ekonomiczne, jak
i socjologiczne, kulturowe i politologiczne [Kinas, 2013, s. 129]. Dostêpne
analizy pojêcia akcentuj¹ ró¿ny zakres i p³aszczyzny umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci, choæ jak przekonuje B. Jankowska, najproœciej mówi¹c, jest to budowa powi¹zañ z partnerami lub rynkami zagranicznymi
[Jankowska, 2010, s. 19]. W tablicy 1 przedstawiono podstawowe warianty rozumienia terminu.
Tablica 1. Internacjonalizacja przedsiêbiorstw – przegl¹d definicji
Internacjonalizacja przedsiêbiorstw
Podejœcie

Definicja

Przedstawiciele

Formy
umiêdzynarodowienia

Ka¿da dzia³alnoœæ gospodarcza
prowadzona przez firmê za granic¹
[Rymarczyk, 2004, s. 19]

J. Rymarczyk,
A. Bielawska,
P. Pietrasieñski,
S. Hollensen

Geograficzne
zwiêkszenie
zakresu
dzia³alnoœci
zagranicznej

Zwi¹zanie przynajmniej jednego
wyrobu firmy z rynkiem
zagranicznym [Gorynia, 2007, s. 35]

M. Gorynia,
P. W. Turnbull

Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce…

209

Internacjonalizacja przedsiêbiorstw
Podejœcie
Podejœcie
procesowe

Definicja
Proces zwiêkszenia aktywnoœci firmy
w zakresie operacji
miêdzynarodowych [Welch,
Lusotarinen, 1988, s. 34–55]

Przedstawiciele
L. S. Welch
i R. Luostarinen,
P. A. Havnes,
B. Plawgo

Podejœcie sieciowe Skoncentrowany proces budowy,
utrzymywania, rozwoju, zrywania
i rozwi¹zywania miêdzynarodowych
relacji sieciowych [Johanson,
Mattsson, 1993, s. 303–322]

J. Johanson
i L. G. Mattsson

Zaanga¿owanie
zasobów za
granic¹

O. Andersen,
E. Duliniec

Zaanga¿owanie zasobów ludzkich
i kapita³owych w dzia³alnoœæ
marketingow¹ zorientowan¹ na
odbiorców zagranicznych [Dulliniec,
2009, s. 13]

ród³o: [Kinas, 2013, s. 129–132].

Internacjonalizacja klastra pojmowana jest zaœ miêdzy innymi jako
[Przybylska 2005, s. 73, za Bembenek, 2014, s. 40]:
– proces intensyfikacji aktywnoœci gospodarczej klastra na poziomie
miêdzynarodowym za pomoc¹ form aktywnych (np. eksport, BIZ, sieci) i pasywnych (np. import, zakup licencji),
– stopniowe przekszta³canie skupiska o zasiêgu krajowym w organizacjê miêdzynarodow¹,
– sekwencyjne oraz etapowe anga¿owanie siê grona w dzia³alnoœæ miêdzynarodow¹.
Tymczasem w ujêciu B. Jankowskiej umiêdzynarodowienie klastra to
proces dualny, polegaj¹cy na:
– umiêdzynarodowieniu dzia³alnoœci cz³onków klastra oraz
– umiêdzynarodowieniu organizacji klastrowej, przede wszystkim w wyniku dzia³añ koordynatora klastra [Jankowska, 2010, s. 19].
Badaczy interesuje nie tylko poprawne zrozumienie procesów internacjonalizacji klastrów, lecz równie¿ jego przyczyny oraz sposoby. Zgodnie z badaniami Kompetenznetze wyró¿niæ mo¿na podstawowe powody
umiêdzynarodowienia skupisk, do których nale¿¹: wzmocnienie znaczenia i rozpoznawalnoœci organizacji na poziomie miêdzynarodowym, pokonanie barier dostêpu do rynków docelowych i zagranicznego know-how
oraz wymiana wiedzy z partnerami zagranicznymi [Kompetenznetze,
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2007]. Sposobami wykorzystywanymi w celu internacjonalizacji klastra
s¹ tymczasem [Jankowska, 2010, s. 23]:
– tworzenie formalnych i nieformalnych form kooperacji, sieci i zale¿noœæ z partnerami zagranicznymi,
– wybiórcza relokacja,
– replikuj¹ca relokacja,
– przeprowadzanie wspólnych projektów B+R z zagranicznymi partnerami,
– organizacja wspólnych zakupów oraz dystrybucji za granic¹ oraz
– kooperacja z podmiotem zagranicznym w ramach podwykonawstwa.
1.2. Wspólne podstawy teoretyczne klastrów i internacjonalizacji
Koncepcja klastrów oraz procesy umiêdzynarodowienia przedsiêbiorstw posiadaj¹ w naukach ekonomicznych wspólne fundamenty teoretyczne [Sandberg, 2009; Gomes-Casseres, 1996; Jankowska, 2010;
Mariotti, Piscitello, 2001; Islankina, 2015]. Pierwsze zwi¹zki pomiêdzy
klastrami a internacjonalizacj¹ dostrzega siê w teoriach absolutnych
i komparatywnych przewag A. Smitha i D. Ricardo, w których specjalizacja jako koncentracja dzia³alnoœci gospodarczej w niezale¿nych od siebie sektorach stanowi podstawê handlu miêdzynarodowego [Formaini,
2004; Islankina, 2015]. W dalszej kolejnoœci znaczenie tych powi¹zañ widoczne jest w teorii kosztów transakcyjnych R. Coase oraz eklektycznej
teorii produkcji miêdzynarodowej J. Dunninga [Islankina, 2015, s. 5].
W odniesieniu do teorii autorstwa R. Coase, podkreœla siê, ¿e zagraniczna
dzia³alnoœæ gospodarcza jest bardziej efektywna w ramach skupiska firm,
w którym korzyœci ze wspó³pracy dotycz¹ m.in. redukcji kosztów transakcyjnych [Christensen, Lindmark, 1993]. W latach 50. teoriê tê rozwin¹³
J. Dunning w kierunku Paradygmatu Eklektycznego (Paradygmat OLI –
Ownership-Location-Internalization), za pomoc¹ którego dowodzi³, ¿e rozwój relacji pomiêdzy przedsiêbiorstwami spe³niaj¹cych warunki koopetycji oraz kapitalizm aliansowy przynosz¹ znacz¹ce korzyœci dla firm
[Dunning, 2001, s. 184].
Lata 70. zaowocowa³y teori¹ stopniowej internacjonalizacji J. Johansona and J-E. Vahlnego. W modelu uppsalskim akcentuje siê du¿e znaczenie pocz¹tkowego etapu procesu umiêdzynarodowienia oraz doœwiadczenia wspó³pracy firm, szczególnie w odniesieniu do MŒP, bêd¹cych
w pocz¹tkowym stadium swojej miêdzynarodowej ekspansji [Johanson,
Vahlne, 1977]. Jeszcze wiêkszy nacisk na kooperacjê i rozwój relacji pomiêdzy partnerami gospodarczymi na rynkach zagranicznych k³adzie
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sieciowe podejœcie do internacjonalizacji rozwiniête w latach 80. przez
Johanssona i L-G. Mattssona. Jak podkreœlaj¹ badacze, sukces procesów
umiêdzynarodowienia zale¿y przede wszystkim od zwi¹zków sieciowych firm (Islankina, 2015, s. 6].
Lata 90. przynios³y znacz¹cy postêp w rozwoju badañ dotycz¹cych
zale¿noœci pomiêdzy dzia³alnoœci¹ klastrow¹ a procesami umiêdzynarodowienia, do którego w du¿ym stopniu przyczyni³y siê prace P. Krugmana dotycz¹ce skoncentrowanych geograficznie przedsiêbiorstw, korzystaj¹cych ze wzajemnej wymiany wiedzy, ³atwiejszego dostêpu do
wyspecjalizowanych zasobów oraz silnej kooperacji sieciowej [Krugman,
1995].
Pojêcie klastra w ramach nauk ekonomicznych po raz pierwszy zosta³o u¿yte przez M. Portera. Autor teorii przewagi konkurencyjnej zaprezentowa³ nowe podejœcie do problematyki umiêdzynarodowienia oraz
klasteringu. Istota teorii sprowadza siê do twierdzenia, ¿e przewaga konkurencyjna gospodarek krajowych opiera siê na miêdzynarodowej konkurencyjnoœci swoich klastrów [Islankina, 2015, s. 7]. Koncentracja dzia³alnoœci gospodarczej wzmacnia krajow¹ konkurencyjnoœæ i w po³¹czeniu
z globalizacj¹ mobilizuje przedsiêbiorstwa do wejœcia na rynki zagraniczne [Porter, 1998].
Ostatni¹ z koncepcji, o której warto wspomnieæ w ramach rozwa¿añ
dotycz¹cych internacjonalizacji klastrów, jest koncepcja B. M. Oviatta
i P. P. McDougalla dotycz¹ca firm typu born global. W ujêciu badaczy
„globalne od pocz¹tku” [Duliniec, 2009] to ma³e, innowacyjne przedsiêbiorstwa, które w przeciwieñstwie do firm stopniowo wchodz¹cych na
rynki miêdzynarodowe od pocz¹tku internacjonalizuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ poprzez wykorzystanie zasobów zagranicznych oraz sprzeda¿ swoich produktów w wielu krajach [Oviatt, McDougall, 1994, s. 49].
Relacje sieciowe stanowi¹ istotne narzêdzie przyspieszaj¹ce umiêdzynarodowienie BGs, których miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ wzrasta
w wyniku ich aktywnoœci klastrowej [Islankina, 2015, s. 7].
1.3. Znaczenie klastrów dla internacjonalizacji przedsiêbiorstw
Jak wskazuj¹ badania prowadzone przez Uniê Europejsk¹, o doskona³oœci i d³ugoterminowym rozwoju gron decyduj¹ natomiast: obecnoœæ
firm klastrowych na rynkach zagranicznych oraz ich udzia³ w miêdzynarodowym transferze wiedzy [Köcker i inni, 2010]. Z drugiej strony
badania B. Greenhalgha dowodz¹, ¿e skutecznym narzêdziem wspiera-
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j¹cym internacjonalizacjê samych przedsiêbiorstw s¹ w³aœnie klastry [Greenhalgh, 2012, s. 11].
Organizacja klastrowa mo¿e stanowiæ Ÿród³o wiedzy dotycz¹cej operacji miêdzynarodowych, szczególnie jeœli cz³onkami s¹ firmy miêdzynarodowe. Dostêpnoœæ partnerów zagranicznych obni¿a koszty pozyskiwania informacji na temat funkcjonowania na rynkach zagranicznych oraz
pozwala na wzajemne dzielenie siê doœwiadczeniami w zakresie ekspansji i wspó³pracy miêdzynarodowej, umiejêtnoœciami mened¿erskimi b¹dŸ
kana³ami dystrybucji [Kinas, 2013, s. 134–137]. Ponadto wzajemne zaufanie i owocna kooperacja w ramach grona redukuje ryzyko dzia³alnoœci
gospodarczej, tak¿e w konkurencyjnym œrodowisku miêdzynarodowym,
charakteryzuj¹cym siê du¿¹ zmiennoœci¹ oraz niepewnoœci¹ funkcjonowania.
Dziêki wspó³pracy klastrowej przedsiêbiorstwa mog¹ pokonywaæ
bariery wejœcia na rynki zagraniczne (m.in. bariery kulturowe), co w du¿ym stopniu zale¿y od zaanga¿owania koordynatora klastra. Jego rola
dotyczyæ mo¿e organizacji szkoleñ, us³ug doradczych oraz dzielenia siê
i pozyskiwania wiedzy odnoœnie do planowanego rynku ekspansji [Szultka, 2011, s. 4]. Dotyczy to przede wszystkim przedsiêbiorstw zainteresowanych dostosowaniem oferowanych produktów do wymagañ zagranicznych konsumentów. Klastry wspieraj¹ tak¿e promocjê i marketing
przedsiêbiorstw i ich towarów, m.in. poprzez przygotowywanie wspólnych materia³ów reklamowych oraz udzia³ w targach i misjach zagranicznych [Kinas, 2013, s. 136]. Warto na koniec wspomnieæ, ¿e strategia
umiêdzynarodowienia firm w oparciu o wspó³pracê klastrow¹ odznacza
siê wiêksz¹ trwa³oœci¹ i stabilnoœci¹ od indywidualnych prób umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci [Kowalski, 2011, s. 85].

2. Wyniki badañ
2.1. Metodyka badañ benchmarkingowych
Poni¿ej omówione zosta³y wyniki badañ benchmarkingowych klastrów w Polsce przeprowadzonych w 2010 [Benchmarking klastrów w Polsce, 2010, 2010], 2012 [Ho³ub-Iwan, 2012] i 2014 roku [Plawgo, 2014]1.
Wyniki uzyskane w poszczególnych edycjach badañ mo¿liwe s¹ do porównania ze wzglêdu na wspóln¹ metodykê badawcz¹. Benchmarking
1

W badaniu benchmarkingowym w 2014 roku bra³a udzia³ jedna z autorek niniejszego
artyku³u – Anna Lis, wystêpuj¹c w roli eksperta (przeprowadzenie badañ, analiza wyników, opracowanie raportów dedykowanych poszczególnym klastrom).

Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce…

213

klastrów przeprowadzano ka¿dorazowo w czterech kluczowych obszarach: zasoby klastra, procesy w klastrze, wyniki klastra, potencja³ wzrostu, a w ramach obszarów – w 15 podobszarach. Analiza bazowa³a na
³¹cznej liczbie 50 wskaŸników szczegó³owych. Na rysunku 1 przedstawiono g³ówne obszary i podobszary w badaniach benchmarkingowych
klastrów.
Rysunek 1. Obszary i podobszary benchmarkingu klastrów
I. Zasoby klastra

I.1. Zasoby ludzkie i know-how klastra
I.2. Zasoby finansowe
I.3. Zasoby infrastrukturalne (rzeczowe)

II. Procesy w klastrze

II.1. Aktywnoœæ rynkowa
II.2. Marketing i PR
II.3. Komunikacja w klastrze
II.4. Kreowanie wiedzy i innowacji

III. Wyniki klastra

III.1. Rozwój zasobów ludzkich
III.2. Poprawa pozycji konkurencyjnej klastra
III.3. Poprawa innowacyjnoœci klastra
III.4. Internacjonalizacja klastra

IV. Potencja³ wzrostu

IV.1. Uwarunkowania regionalne
IV.2. Polityka w³adz publicznych na rzecz rozwoju klastra
IV.3. Otoczenie instytucjonalne
IV.4. Zarz¹dzanie klastrem

ród³o: [Plawgo, 2014, s. 15].

Badania przeprowadzone by³y z przedstawicielami badanych klastrów (koordynatorami klastrów, rozumianymi jako jednostki organizacyjno-prawne pe³ni¹ce funkcje koordynacyjne w klastrze), w oparciu
o ustrukturyzowane i wystandaryzowane wywiady kwestionariuszowe2.
Zastosowana metodyka benchmarkingu bazowa³a zarówno na metodach
iloœciowych, jak i jakoœciowych: analiza iloœciowa s³u¿y³a do pomiaru
zasobów klastra i wyników jego funkcjonowania (obszar I i III), zaœ
analiza jakoœciowa do oceny procesów zachodz¹cych w klastrze oraz potencja³u wzrostu (II i IV). W dalszym punktach zosta³y omówione wyniki
uzyskane w poszczególnych edycjach badañ benchmarkingowych
2

Istotnym uzupe³nieniem metodyki badawczej w trakcie trzeciej edycji badañ w 2014
roku by³o pozyskanie opinii cz³onków badanych klastrów, co zwiêkszy³o obiektywnoœæ
przyznawanych ocen w poszczególnych obszarach wyró¿nionych w benchmarkingu.

214

Anna Maria Lis, Ewa Romanowska

w obszarze internacjonalizacji, ze szczególnym uwzglêdnieniem badañ
przeprowadzonych w 2014 roku.
2.2. Ogólna charakterystyka badanych struktur klastrowych
W badaniach w 2010 roku wziê³o udzia³ 47 inicjatyw klastrowych,
zaœ w 2012 i 2014 roku po 35 inicjatyw. Przy konstruowaniu próby
badawczej uzyskano bardzo wysok¹ spójnoœæ tej¿e próby, zw³aszcza
w dwóch ostatnich edycjach badañ (w grupie 35 klastrów objêtych badaniem w 2014 roku a¿ 31 uczestniczy³o równie¿ w badaniu z 2012 roku),
co nie tylko umo¿liwia porównanie uzyskanych wyników, ale pozwala
tak¿e na dokonanie wstêpnej oceny trendów zmian w rozwoju badanych
klastrów w Polsce w analizowanym okresie. Na rysunku 2 przedstawiono
wielkoœæ próby badawczej w badaniach benchmarkingowych w 2010,
2012 i 2014 roku, uwypuklaj¹c (przy u¿yciu koloru ciemnoszarego) liczbê
inicjatyw powtarzaj¹cych siê w kolejnych edycjach badañ.
Rysunek 2. Wielkoœæ próby w badaniach benchmarkingowych klastrów

ród³o: [Benchmarking klastrów w Polsce, 2010; Ho³ub-Iwan, 2012; Plawgo, 2014].

Badane klastry to stosunkowo m³ode struktury, utworzone w okresie
2006–2011, z których wiêkszoœæ stanowi¹ inicjatywy oddolne3 (utworzone
w wyniku wspólnych wysi³ków wspó³pracuj¹cych ze sob¹ przedsiêbiorstw), reprezentuj¹ce typ klastra sieciowego. Funkcjonuj¹ one w ró¿nych regionach Polski i w ró¿nych sektorach gospodarki (najsilniej reprezentowana jest bran¿a ICT, energetyczna, metalowa oraz budowlana).
3

Inicjatywa oddolna (samoistna) – wystêpuje w momencie, gdy samoistnie powstaj¹ skupiska oraz zwi¹zki kooperacyjne przedsiêbiorstw, a motywem jest inicjatywa w³asna firm
lub osób fizycznych.
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S¹ one równie¿ bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem wielkoœci – liczba
cz³onków tych inicjatyw waha siê od oko³o 10 do ponad 100. W strukturze
podmiotów badanych struktur klastrowych dominuj¹ ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa. Cz³onkami inicjatyw s¹ tak¿e instytucje sektora B+R
oraz instytucje pomostowe.
2.3. Cele strategiczne zwi¹zane z internacjonalizacj¹
W ramach badania benchmarkingowego koordynatorzy klastrów
zostali poproszeni o wybór (i uszeregowanie wed³ug istotnoœci) maksymalnie piêciu najwa¿niejszych celów rozwojowych klastra spoœród jedenastu, z czego jeden bezpoœrednio dotyczy³ internacjonalizacji klastrów:
„zwiêkszenie poziomu internacjonalizacji i miêdzynarodowej konkurencyjnoœci klastra”.
Uzyskane wyniki wskazuj¹, i¿ internacjonalizacja jest niezwykle
wa¿nym obszarem funkcjonowania klastrów. W badaniu z 2014 roku
wymieniony wy¿ej cel zwi¹zany ze zwiêkszeniem poziomu internacjonalizacji i miêdzynarodowej konkurencyjnoœci znalaz³ siê na drugim
miejscu zarówno pod wzglêdem ogólnej liczby wskazañ (wskazywany
by³ w sumie 24 razy), jak równie¿ pod wzglêdem liczby wskazañ na pierwszej i drugiej pozycji (trzy inicjatywy wskaza³y ten¿e cel na pierwszej
pozycji, zaœ osiem inicjatyw na drugiej pozycji). Warto dokonaæ porównania wyników uzyskanych w badaniach z 2014 roku z wynikami osi¹gniêtymi we wczeœniejszej edycji badañ, w 2012 roku (rysunek 3).
Rysunek 3. Cele strategiczne inicjatyw klastrowych zwi¹zane
z internacjonalizacj¹

ród³o: [Benchmarking klastrów w Polsce, 2010; Ho³ub-Iwan, 2012; Plawgo, 2014].
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Bior¹c pod uwagê ogóln¹ liczbê wskazañ, cel zwi¹zany z internacjonalizacj¹ uplasowa³ siê du¿o wy¿ej, przesuwaj¹c siê z 6 miejsca w 2012
roku na 2 miejsce w 2014 roku w hierarchii celów klastrów pod wzglêdem
czêstoœci wskazañ. Mo¿e to œwiadczyæ o coraz wiêkszym ukierunkowaniu klastrów na internacjonalizacjê i coraz wiêkszej œwiadomoœci korzyœci, jakie mo¿e przynieœæ wspó³praca na arenie miêdzynarodowej.
2.4. Wartoœci benchmarku i œredniej w podobszarze
„internacjonalizacja klastra”
Wysoka ranga, jak¹ badane inicjatywy klastrowe nadaj¹ internacjonalizacji, nie znajduje odzwierciedlenia w wynikach badañ benchmarkingowych uzyskanych w podobszarze „internacjonalizacja klastra”.
Wyniki osi¹gniête w 2014 roku w niniejszym podobszarze s¹ bowiem
najs³absze ze wszystkich trzech edycji badañ (rysunek 4). W badaniu
z 2014 roku wartoœæ benchmarku w zakresie internacjonalizacji klastrów
wynios³a 6,75 pkt, zaœ œrednia – 1,92 pkt, co oznacza znacz¹cy spadek
w stosunku do edycji 2012 (o 3,25 pkt w przypadku benchmarku oraz
o 0,64 pkt w przypadku œredniej) i niewielki spadek w stosunku do edycji
2010 (o 0,85 pkt przy benchmarku oraz o 0,12 pkt przy œredniej).
Rysunek 4. Wartoœci benchmarku i œredniej w podobszarze
„internacjonalizacja klastra”

ród³o: [Benchmarking klastrów w Polsce, 2010; Ho³ub-Iwan, 2012; Plawgo, 2014].

Z badañ przeprowadzonych w edycji 2014 wynika, i¿ wartoœci uzyskane przez klastry w ocenie benchmarkingowej w analizowanym podobszarze „internacjonalizacja klastra” s¹ œciœle zwi¹zane z wiekiem klastrów
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i – chocia¿ w du¿o mniejszym stopniu – z liczb¹ realizowanych projektów
oraz wielkoœci¹ (liczebnoœci¹) klastra. Najlepsze wyniki osi¹gnê³y bowiem w próbie klastry najstarsze, najwiêksze oraz najbardziej aktywne
w zakresie realizacji wspólnych projektów w ramach klastra.
2.5. Analiza wskaŸników wyró¿nionych w podobszarze
„internacjonalizacja klastra”
Prezentowane wy¿ej wartoœci œrednie i wartoœci benchmarku dla
podobszaru „internacjonalizacja klastra” zosta³y oszacowane na podstawie okreœlonych wskaŸników, tj. liczby rynków zagranicznych (krajów),
na których obecne s¹ przedsiêbiorstwa z klastra, udzia³u eksportu
w strukturze sprzeda¿y produktów w rdzeniu klastra oraz liczby umów
formalnych o wspó³pracê klastra z podmiotami zagranicznymi (warto
zaznaczyæ, i¿ w badaniu z 2014 roku wziêto równie¿ pod uwagê liczbê
miêdzynarodowych sieci/projektów, do których nale¿y klaster). Na
rysunku 5 zosta³y zaprezentowane wartoœci, jakie wymienione wskaŸniki
osi¹gnê³y w badaniach benchmarkingowych w 2010, 2012 i 2014 roku.
Rysunek 5. Wartoœci œrednie wskaŸników w podobszarze
„internacjonalizacja klastra”

ród³o: [Benchmarking klastrów w Polsce, 2010; Ho³ub-Iwan, 2012; Plawgo, 2014].

W najnowszej edycji badania z 2014 roku w ka¿dym z wyró¿nionych
tu wskaŸników wartoœci benchmarków osi¹gnê³y poziom maksymalny
równy 10. Zró¿nicowane s¹ natomiast wartoœci œrednie dla poszczególnych wskaŸników. Najwy¿szy poziom œredniej wyst¹pi³ w zakresie udzia³u eksportu w strukturze sprzeda¿y produktów w rdzeniu klastra
(3,46 pkt), a nastêpny w kolejnoœci z wartoœci¹ 2,48 pkt uplasowa³ siê
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wskaŸnik dotycz¹cy liczby rynków zagranicznych, na których obecne s¹
przedsiêbiorstwa z klastra. Jeszcze wiêksze ró¿nice miêdzy wartoœci¹
benchmarku a œredni¹ uwidoczni³y siê w przypadku dwóch pozosta³ych
wskaŸników wyró¿nionych w podobszarze „internacjonalizacja”, odnosz¹cych siê do poziomu klastra. Œrednia wartoœci wskaŸnika „liczba miêdzynarodowych sieci/projektów (tematycznych, bran¿owych), do których nale¿y klaster” wynios³a 2,21 pkt, zaœ ekstremalnie nisk¹ wartoœæ
œredni¹ osi¹gn¹³ wskaŸnik „liczba umów formalnych o wspó³pracê klastra z podmiotami zagranicznymi” – 0,46 pkt. W obu przypadkach na tak
niski œredni poziom ocen klastrów bior¹cych udzia³ w badaniu mia³a
wp³yw bardzo wysoka pozycja lidera.
Bior¹c pod uwagê wyniki osi¹gniête w kolejnych edycjach badañ
benchmarkingowych, mo¿na zauwa¿yæ pewne negatywne, ale równie¿
i pozytywne trendy zmian w badanej próbie klastrów. Na poziomie
przedsiêbiorstw warto zwróciæ uwagê na sukcesywne obni¿anie siê wartoœci œredniej dotycz¹cej liczby rynków zagranicznych, na których obecne
s¹ przedsiêbiorstwa z klastra (spadek z 4,04 pkt w 2010 roku do poziomu
2,48 w 2014 roku) oraz liczby umów formalnych o wspó³pracê klastra
z podmiotami zagranicznymi (spadek z 0,96 pkt w 2010 roku do poziomu
0,46 w roku 2014). Jednoczeœnie w stosunku do roku 2010 odnotowano
wzrost œredniej dotycz¹cej udzia³u eksportu – z 2,51 pkt do 3,46 pkt
w 2014 roku.

Zakoñczenie
Wyniki uzyskane w trzech kolejnych edycjach badañ benchmarkingowych wskazuj¹, i¿ internacjonalizacja stanowi wa¿ny kierunek rozwoju klastrów i wpisuje siê w grupê najwa¿niejszych celów rozwojowych, co
potwierdza równie¿ przeprowadzona analiza literatury przedmiotu. Jednak¿e szczegó³owa obserwacja tego podobszaru, zw³aszcza w odniesieniu do trzech wyró¿nionych tu wskaŸników, œwiadczy raczej o doœæ
niskim poziomie internacjonalizacji klastrów i znacz¹cej ich dywersyfikacji. Dystans, jaki dzieli wartoœæ benchmarku od wartoœci œredniej,
wskazuje na znacz¹ce dysproporcje miêdzy klastrami – w próbie badawczej znalaz³y siê bowiem klastry bardzo aktywne w zakresie internacjonalizacji (liderzy uzyskali maksymalny pu³ap punktów we wszystkich
trzech omawianych wskaŸnikach), ale tak¿e ma³o zorientowane na internacjonalizacjê (doœæ niskie wartoœci œrednie). Klastry wydaj¹ siê byæ najmniej zdywersyfikowane pod wzglêdem udzia³u eksportu, najbardziej
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zaœ w zakresie liczby umów formalnych o wspó³pracê klastra z podmiotami zagranicznymi. Systematyczny wzrost dzia³alnoœci eksportowej przy
jednoczesnym obni¿aniu siê formalnej wspó³pracy zagranicznej i obecnoœci struktur klastrowych na rynkach miêdzynarodowych œwiadczyæ
mo¿e o zmieniaj¹cym siê modelu ich umiêdzynarodowienia.
Wsparcie internacjonalizacji przedsiêbiorstw powinno staæ siê zatem
jednym z kluczowych zadañ koordynatorów klastrów. W celu stworzenia
firmom cz³onkowskim bardziej sprzyjaj¹cego œrodowiska do rozwoju
wspó³pracy miêdzynarodowej klastry powinny otworzyæ siê na partnerstwo z zagranicznymi partnerami, zaœ projekty realizowane w ramach
klastrów powinny byæ w wiêkszym stopniu ukierunkowane na wspieranie dzia³alnoœci eksportowej cz³onków.
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Streszczenie
G³ównym celem niniejszego artyku³u jest prezentacja i omówienie wyników
badañ benchmarkingowych w zakresie internacjonalizacji klastrów, przeprowadzonych w latach 2010, 2012 i 2014. Wyniki tych badañ wskazuj¹, ¿e umiêdzynarodowienie stanowi bardzo istotny cel rozwojowy klastrów, którego realizacja pozostaje jednak na doœæ niskim i silnie zró¿nicowanym poziomie. Bior¹c
pod uwagê próbê badawcz¹ oraz analizowane wskaŸniki szczegó³owe, wyniki
potwierdzaj¹ pozytywny wp³yw wieku, wielkoœci i zaanga¿owania w realizacjê
wspólnych projektów klastrów na rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej oraz
ilustruj¹ sta³y wzrost œredniej dotycz¹cej udzia³u eksportu w strukturze sprzeda¿y produktów w rdzeniu klastra. W odniesieniu do pozosta³ych wskaŸników
internacjonalizacji (takich jak liczba rynków zagranicznych, na których obecne s¹
przedsiêbiorstwa z klastra, oraz liczba umów formalnych o wspó³pracê klastra
z podmiotami zagranicznymi) odnotowano sukcesywne obni¿anie siê œrednich
wartoœci.

S³owa kluczowe
klaster, inicjatywa klastrowa, benchmarking, internacjonalizacja

The internationalization of cluster structures in Poland on the basis of
benchmarking studies (Summary)
The main aim of the article is to present and discuss the results of cluster
benchmarking studies in the field of internationalization, carried out in 2010, 2012
and 2014. The results of these studies show that internationalization is an important direction of development of clusters initiatives. However, a deeper analysis
of this area indicates a relatively low level of internationalization of the surveyed
clusters, as well as the significant distinctions in this regard. The obtained results
confirm the positive impact of cluster age and size, as well as involvement in the
implementation of joint projects in clusters on the development of international
cooperation and illustrate the steady increase in the average value of the share of
export in the structure of sale of products in the core of the cluster. A gradual decline of the average values is noted for other indicators of internationalization
(such as the number of foreign markets where cluster members are present and
the number of formal cooperation agreements concluded with foreign entities).
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