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Działania innowacyjne w strukturach klastrowych  
w świetle wyników badania

Streszczenie

Celem rozważań jest przybliżenie postrzegania klastrów przez przedsiębior-
stwa, będące ich uczestnikami oraz działań innowacyjnych wprowadzanych 
w latach 2007-2012. W artykule, który ma charakter badawczy przedstawio-
no wybrane wyniki badania zrealizowane na potrzeby projektu Innowacyjność 
organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy finansowane w latach 
2011-2013 ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wyniki badania wskazują, 
że dostrzegane są zalety klastrów, ale i wskazuje się na możliwe zagrożenia. 
W artykule szczególną uwagę zwrócono na czynniki sprzyjające i ograniczające 
aktywność innowacyjną przedsiębiorstw i klastrów, rodzaj wdrażanych innowa-
cji i ich źródła. 

Słowa kluczowe: klastry, innowacje, zalety, zagrożenia.

Kody JEL: O32

Wstęp

W Polsce, w ostatnich latach, nasilają się dyskusje i działania mające na celu kształto-
wanie polityki klastrowej, przy wykorzystaniu doświadczeń zagranicznych i naszych rodzi-
mych, której efektem będzie efektywny rozwój klastrów w Polsce. 

Działania podejmowane przez PARP na rzecz promocji klastrów i klasteringu pn.: Polskie 
klastry i polityka klastrowa miały na celu wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich 
konkurencyjności i zdolności innowacyjnej zarówno przez rozwój kapitału ludzkiego, jak 
i podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej.

Przedsięwzięciu przyświecały następujące cele szczegółowe:
 - wzrost świadomości roli klastrów i znaczenia gospodarki opartej na klastrach wśród gru-

py docelowej;
 - poszerzenie wiedzy o istniejących klastrach w Polsce i ich osiągnięciach;
 - poszerzenie wiedzy o klastrach na świecie;
 - podniesienie umiejętności i poszerzenie praktycznej wiedzy koordynatorów/animatorów 

i podmiotów działających w klastrach;
 - wzmocnienie roli animatorów klastrów / koordynatorów klastrów;
 - wzrost świadomości podmiotów funkcjonujących w klastrach i zmiana postaw wobec 

zagadnień współpracy ponadregionalnej, internacjonalizacji oraz B+R+I;
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 - zwiększenie zaangażowania partnerów centralnych i regionalnych w dialog dotyczący 
polityki klastrowej;

 - zwiększenie wykorzystania doświadczeń i dobrych praktyk krajowych i zagranicznych 
w projektowaniu działań wspierających klastry (Polskie klastry … 2014).
Wobec nowej perspektywy finansowej 2014-2020 szczególnie na znaczeniu zyskują 

pytania nurtujące Grupę roboczą ds. polityki klastrowej (działającej w ramach wspomnia-
nego powyżej przedsięwzięcia PARP), jakie cele mogą i powinny stać przed polityką kla-
strową w Polsce oraz jakie klastry i inicjatywy klastrowe chcemy widzieć w przyszłości 
– tj. jakie są ich potrzeby i determinanty rozwoju w najbliższych latach (Dzierżanowski 
2012).

Unia Europejska, podkreślając znaczenie klastrów, określa je jako motory innowacyjno-
ści i wzrostu gospodarczego. Trudno zatem nie przywiązywać należnej wagi do ich rozwoju 
w naszym kraju, bowiem KE zakłada, że klastry mogą być katalizatorami trwałych zmian, 
które pozwolą efektywniej wykorzystać istniejące zasoby i podnieść zarówno wydajność, 
jak i konkurencyjność przedsiębiorstw. 

Wzrasta przeświadczenie i świadomość, że innowacje to szansa dla przedsiębiorców 
na realizację własnych, śmiałych i ambitnych marzeń i pomysłów. Można powiedzieć, że 
innowacje są jednym z wyznaczników rozwoju przedsiębiorstw.

Innowacje wymagają społeczeństwa wiedzy, czyli społeczeństwa, które jak zauważa  
M. Grzybowski, DZISIAJ stwarza warunki, aby JUTRO przedstawiać idee i produkty, o któ-
rych WCZORAJ nawet nie myśleliśmy, a które POJUTRZE być może okażą się przestarzałe 
i wymagające nowych pomysłów. To społeczeństwo, które świadomie uznaje wiedzę za klu-
czowy czynnik rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego (Grzybowski 2011). 

Z badań przeprowadzonych przez firmę McKinsey wynika, że menadżerowie najwyż-
szego szczebla (70% respondentów) są przekonani o tym, że w najbliższym czasie innowa-
cje będą dla ich firm jednym z najważniejszych czynników wzrostu (Barsh i in. 2008). 

Przedsiębiorstwa, które mają odwagę wdrażać innowacje, sięgać po nieznane dotąd roz-
wiązania zyskują przewagę konkurencyjną, stają się awangardą biznesu, wyznaczają trendy 
i kierunku rozwoju.

Strategia wspierania klastrów na lata 2014-2020, opracowana przez DG Enterprise and 
Industry, zakłada promowanie wysokiej jakości zarządzania klastrem, współpracy pomię-
dzy klastrami z różnych krajów w Europie i poza nią oraz współpracy pomiędzy różnymi 
branżami (przemysłami). Strategia ma na celu lepsze wykorzystanie klastrów do rozwijania 
małych i średnich przedsiębiorstw (Kryjom 2013).

Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy była przedmio-
tem projektu badawczego sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przy-
znanych na podstawie decyzji numer DEC - 2011/01/B/HS4/04808, realizowanego przez 
Szkołę Główną Handlową w latach 2011-2013, pod kierunkiem dr hab. Barbary Bojewskiej, 
prof. nadzw. SGH. Autorka była wykonawcą grantu. Jeden z obszarów badawczych doty-
czył klastrów jako katalizatora procesów innowacyjnych. 
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Klastry jako forma współpracy horyzontalnej

W literaturze przedmiotu najczęściej przytaczana jest definicja klastra autorstwa  
M. Portera: „klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, 
wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców usług), przedsiębiorstw z innych po-
wiązanych sektorów i branż oraz instytucji otoczenia gospodarczego (np. uniwersytetów, 
izb handlowych) wzajemnie konkurujących oraz współpracujących” (Porter 2001, s. 259).

Klastry uznawane są za nowoczesną platformę współpracy między wieloma podmiotami 
życia społeczno-gospodarczego, dzięki czemu zyskują na popularności jako forma organi-
zacji działalności gospodarczej. Jak podkreśla Ministerstwo Gospodarki, klastry stanowią 
elastyczną formę współpracy horyzontalnej między trzema grupami podmiotów: przedsię-
biorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi. Tworzą one 
środowisko ułatwiające intensywne procesy interakcji i kooperacji między poszczególnymi 
uczestnikami narodowych i regionalnych systemów innowacji1.

Dzięki współpracy w ramach klastrów (możliwości bliskiej i stałej współpracy z sekto-
rem B+R; wewnątrzklastrowej konkurencji, która pobudza rozwój, szczególnie słabszych 
uczestników powiązania) otwierają się nowe możliwości włączania w procesy produkcyjne 
innowacyjnych rozwiązań. 

Obecność przedsiębiorstw w strukturze klastrowej może przynieść im korzyści „twarde” 
i „miękkie” (por. tabela 1).

Tabela 1
Korzyści „twarde” i „miękkie” przedsiębiorstw z obecności w strukturze klastrowej 

Korzyści „twarde” Korzyści „miękkie”

Lokalny łańcuch poda-
żowy

Zwiększenie efektyw-
ności – szybszy dostęp, 
ograniczenie kosztów

Stowarzyszenie Wspólna wizja rozwoju

Wyspecjalizowana siła 
robocza

Wyższa produktywność Zaufanie Współpraca

Specjalistyczne usługi Szybszy i łatwiejszy 
dostęp

Nauka Transfer technologii, 
wiedzy i innowacji

Możliwość wyboru 
dostawcy

Niższych koszt, wyższa 
jakość

Nieformalny rynek 
pracy

Możliwość awansów

Dużą liczba firm Wspólne przedsięwzię-
cia, praca w sieciach

Źródło: A Governor’s Guide to Cluster-Based Economic Development (2002); Klastry – w kierunku 
konkurencyjności i rozwoju (2014).

1  http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Klastry/Koncepcja+klastra [dostęp: 
18.02.2014].
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Współczesnym przedsiębiorstwom członkostwo w klastrze może ułatwić dostęp do 
wiedzy, korzystania z wiedzy biznesowej, pozwala na zmniejszanie asymetrii infor-
macji, niepewności i ryzyka wymiany, na korzystanie z zasobów ludzkich, rozwijanie 
kontaktów biznesowych, poszerzanie zasięgu działania (w skali kraju i poza granicami 
kraju), podejmowanie wspólnych działań marketingowych, ułatwiać dostęp do środków 
pomocowych (m.in. funduszy UE), pozwalających realizować m.in. przedsięwzięcia in-
nowacyjne. 

Warto w tym miejscu odnieść się do wypowiedzi G. Hancelewskiej, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki i Przewodniczącej Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, 
która podkreśliła, że w latach 2014-2020 wsparcie ma być kierowane do najbardziej kon-
kurencyjnych klastrów, co jest zgodne z koncepcję inteligentnej specjalizacji (smart spe-
cialisation), proponowaną przez Komisję Europejską. Polityka klastrowa i jej instrumenty, 
oprócz wspierania koordynatorów, powinny także wspierać członków klastra, realizujących 
wspólne projekty (badawczo-rozwojowe, innowacyjne, edukacyjne i inne), zgodnie z przy-
jętą strategią rozwoju2.

Jednocześnie G. Hanclewska podkreśliła szczególną rolę małych i średnich przedsię-
biorstw w klastrach i wymierne korzyści, których mogą doświadczać jako grona klastrów. 
Ta forma współpracy pozwala często małym przedsiębiorstwom sprostać wyzwaniom no-
woczesnego rynku, wdrażać przez nie nowe technologie, a także, co istotne, obniżać kosz-
ty ich funkcjonowania. Jak wskazują wyniki badań OECD, przedsiębiorstwa działające 
w strukturach klastrowych czterokrotnie częściej wdrażają innowacje niż podmioty funk-
cjonujące poza nimi3.

Innowacyjność klastrów i przedsiębiorstw w świetle wyników badania

Identyfikacja innowacyjności klastrów i przedsiębiorstw należących do klastrów była 
jednym z obszarów badawczych w ramach badania ilościowego przeprowadzonego przy 
wykorzystaniu kwestionariusza ankiety na potrzeby projektu badawczego finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki. Wywiady zrealizowano na podstawie przygotowanej na 
potrzeby badania bazy koordynatorów klastrów4 liczącej 198 firm. 

Próba badawcza miała charakter kwotowy. Zgodnie ze strukturą populacji przyjęto 
kwoty (określona liczba wywiadów zgodna ze strukturą populacji) na województwo oraz 
charakter instytucji wchodzącej w skład klastra: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-ba-
dawcze, instytuty otoczenia biznesu. Do analizy zakwalifikowano 121 klastrów. Badaniem 
i analizą objęto lata 2007-2012.

Respondenci spełniali różne role w klastrach. Co trzeci respondent był koordynatorem 
(organizatorem) sieci, pozostali (67%) byli uczestnikami klastrów. Najczęściej koordyna-

2  http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95755.asp [dostęp: 21.05.2012].
3  http://www.mg.gov.pl/node/18463 [dostęp:0 4.06.2013].
4  http://www.pl.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html#nokla=158=8 [dostęp:01.02.2014].
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torami klastrów były stowarzyszenia (ok. 50%). W co piątym klastrze koordynatorem była 
spółka handlowa. Uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze stanowiły 12%.

Wśród klastrów biorących udział w badaniu, co trzeci skupiał do 10 uczestników. Co 
czwarty klaster miał od 20 do 50 podmiotów (była to wyższa różnica istotna statystycznie 
na poziomie istotności 0,05 w stosunku do całej populacji). Klastry znajdowały się w różnej 
fazie rozwoju. 41% klastrów znajdowało się w fazie dojrzałości, 36% na etapie tworzenia 
klastra, 7% w fazie wygaszania współpracy. 16% respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 
Najczęściej klastry miały zasięg regionalny (48%, była to wyższa różnica istotna statystycz-
nie na poziomie istotności 0,05 w stosunku do całej populacji), a następnie krajowy (28%), 
lokalny (12%) i międzynarodowy (8%). 

Innowacyjność najczęściej ujmowana jest jako zdolność organizacji do stałego poszu-
kiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji. Współcześnie szeroko pojęta innowacyj-
ność powinna stać się główną siłą kreatywną każdej organizacji wpisaną na trwałe w jej 
system zarządzania i kulturę. 

Tabela 2
Czynniki sprzyjające i ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw 
i klastrów (% odpowiedzi)   

Czynniki sprzyjające 
aktywność innowacyjną

Przedsię-
biorstwo Klaster Czynniki ograniczające  

aktywność innowacyjną

Przedsię-
biorstwo Klaster

% odpowiedzi % odpowiedzi
Kwalifikacje i doświadczenie 
pracowników 35 28

Regulacje prawne 43 36

Dostęp do zewnętrznych źró-
deł finansowania 29 33

Własne środki finansowe 28 22

Dostęp do technologii 29 27 Konkurencja na rynku 17 19
Konkurencja na rynku 28 14 Dostęp do zewnętrznych źró-

deł finansowania 16 13
Własne środki finansowe 22 14 System motywowania 11 6
Działania marketingowe 18 26 Umiejętności menedżerów 10 5
Umiejętności menedżerów 18 13 Inicjatywy regionalne wspiera-

jące klastry 8 8
Kultura organizacyjna 16 6 Kwalifikacje i doświadczenie 

pracowników 7 8
Inicjatywy krajowe wspierają-
ce klastry 14 23

Dostęp do technologii 6 12

Inicjatywy regionalne wspie-
rające klastry 11 10

Kultura organizacyjna 6 9

System motywowania 8 5 Działania marketingowe 6 3
Regulacje prawne 5 5 Inicjatywy krajowe wspierają-

ce klastry 6 1

Źródło: badania własne Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Zarządzania SGH, Warszawa 2013.

handel_wew_3-2014.indd   45 2014-09-04   10:08:10



46 DZIAŁANIA INNOWACYJNE W STRUKTURACH KLASTROWYCH...

Na aktywność innowacyjną wpływają czynniki, które mają charakter stymulujący, ale 
można wskazać także te, które ograniczają takie działania. W świetle wyników badania 
można powiedzieć, że aktywności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przynależących do 
klastrów sprzyjają przede wszystkim: kwalifikacje i doświadczenie pracowników, dostęp 
do zewnętrznych źródeł finansowania i dostęp do technologii, a barierę stanowią: regulacje 
prawne, własne środki finansowe i konkurencja na rynku. Z kolei w przypadku klastrów, 
za czynniki sprzyjające uznano: dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, kwalifikacje 
i doświadczenie pracowników, dostęp do technologii. Za czynniki ograniczające, podobnie 
jak w przypadku przedsiębiorstw, uznano w szczególności: regulacje prawne, własne środki 
finansowe i konkurencję na rynku (por. tabela 2).

Rodzaje i źródła wprowadzonych innowacji 

Pojęcie „innowacje” dotychczas nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. „Innowacja” 
pochodzi od łacińskiego słowa innovare, co oznacza tworzenie czegoś nowego, odnawianie. 
Początkowo innowacje utożsamiano ze „zmianą wprowadzoną po raz pierwszy do procesu 
produkcyjnego” (Mansfield 1989), i odnoszono do wynalazków wykorzystywanych w tech-
nice i technologii.

Najczęściej w literaturze przedmiotu przytaczana jest definicja austriackiego ekonomisty 
J.A. Schumpetera, który wyraził pogląd, że innowacyjność przedsiębiorstw stanowi o roz-
woju gospodarczym w większym stopniu niż kapitał, natomiast przedsiębiorcą jest każdy, 
kto wprowadza nowe kombinacje. Za innowację uważał:
 - wprowadzenie produktu lub istotne udoskonalenie jakości istniejącego produktu,
 - wprowadzenie nowej lub istotnie zmodernizowanej metody wytwarzania,
 - stworzenie nowego segmentu rynku lub wejście na geograficznie nowy rynek,
 - zdobycie nowego źródła zaopatrzenia w surowce lub półprodukty,
 - wprowadzenie nowego typu organizacji przedsiębiorstwa.

Autor podzielił proces innowacji na trzy etapy, tj.: 
 - powstanie pomysłu (inwencja), 
 - ucieleśnienie pomysłu (innowacja), 
 - upowszechnienie (imitacja/dyfuzja) (Schumpeter 1960, s. 118; Schumpeter 2009) . 

Z kolei P. Drucker innowację określa jako „szczególne narzędzie przedsiębiorców, za po-
mocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do 
świadczenia nowych usług. Można ja przedstawić jako dyscyplinę, można się jej nauczyć, 
można ja praktykować (Drucker 1992, s. 28). 

Respondentów charakteryzowała różna aktywność we wprowadzaniu innowacji. Jak wy-
nika z badania 1/3 respondentów, w latach 2007-2012 nie wprowadziła żadnych innowacji. 
Natomiast wśród tych, którzy odpowiedzieli pozytywnie − 52% przedsiębiorstw i 42% kla-
strów − wprowadziło od 1 do 3 innowacji. Taka skala innowacji dotyczyła przede wszystkim 
przedsiębiorstw małych, zajmujących się produkcją lub usługami, pełniących rolę uczest-
nika w klastrze skupiającego ponad 50 podmiotów, będącego w fazie tworzenia, o zasię-
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gu regionalnym. W przypadku klastrów taka skala innowacji dotyczyła przede wszystkim 
klastrów zrzeszających do 10 uczestników, przede wszystkim średnie firmy, usługowe lub 
działające w obszarze: administracja, edukacja, kultura lub samorządy, będące w fazie two-
rzenia, o zasięgu międzynarodowym.

Od 4 do 10 innowacji wprowadziło po 12% przedsiębiorstw i klastrów, a ponad 10 inno-
wacji − 4% przedsiębiorstw i 10% klastrów.

W Podręczniku Oslo innowacja została zdefiniowana jako wdrożenie nowego lub zna-
cząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketin-
gowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy 
lub stosunkach z otoczeniem. Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji 
jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub 
znacząco udoskonalone) dla firmy. Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana 
firma opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub pod-
miotów (Podręcznik Oslo… 2005, s. 48).

Przez innowację produktową rozumie się wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, 
które są nowe lub istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Innowacje 
produktowe w zakresie usług polegają na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w spo-
sobie świadczenia usług, na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub 
na wprowadzeniu całkowicie nowych usług. Z kolei, innowacja procesowa jest to wdroże-
nie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, dystrybucji i wspierania działalności 
w zakresie wyrobów i usług. Do innowacji procesowych zalicza się nowe lub znacząco ulep-
szone metody tworzenia i świadczenia usług. Innowacje procesowe obejmują także nowe 
lub istotnie ulepszone techniki, urządzenia i oprogramowanie w działalności pomocniczej, 
takiej jak zaopatrzenie, księgowość, obsługa informatyczna i prace konserwacyjne. 

Innowacje organizacyjne definiowane są jako wdrożenie nowej metody organizacyjnej 
w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania (w tym w zakresie zarządzania 
wiedzą – knowledge management), w organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otocze-
niem, która nie była dotychczas stosowana w danym przedsiębiorstwie. Stanowią one 
czynnik wspierający innowacje w obrębie produktów i procesów, ale także same mogą 
wywierać istotny wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Mogą przy-
czynić się do podniesienia jakości i wydajności pracy, zintensyfikować wymianę infor-
macji czy podnieść zdolność firmy do uczenia się oraz wykorzystywania nowej wiedzy 
i nowych technologii. Nie zalicza się do nich fuzji i przejęć nawet, jeżeli dokonano ich 
po raz pierwszy. Natomiast innowacja marketingowa oznacza wdrożenie nowej koncepcji 
lub strategii marketingowej różniącej się znacząco od metod marketingowych dotychczas 
stosowanych w danym przedsiębiorstwie. Innowacje marketingowe obejmują znaczące 
zmiany w projekcie/konstrukcji produktów (product design), opakowaniu, dystrybucji 
produktów, promocji produktów i kształtowaniu cen. Nie zalicza się do nich zmian se-
zonowych, regularnych i innych rutynowych zmian w zakresie metod marketingowych. 
Celem innowacji marketingowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, otwarcie no-
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wych rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu przedsiębiorstwa na rynku w celu 
zwiększenia sprzedaży.

W badaniu wyróżniono innowacje dotyczące: nowych produktów lub ich udoskonaleń, 
nowych technologii lub ich udoskonaleń, organizacyjne, nowych działań marketingowych 
lub ich udoskonaleń, ICT i w zarządzaniu wiedzą. Respondenci mogli wybrać maksymalnie 
trzy rodzaje innowacji. Wyniki badania przedstawiono w tabeli 3. Najwięcej respondentów 
wdrożyło innowacje produktowe (nowe lub ulepszone produkty). Przedsiębiorstwa częściej 
wskazywały nowe technologie. Tyle samo przedsiębiorstw i klastrów (po 29%) wskazało na 
nowe działania marketingowe.

Tabela 3
Rodzaje innowacji wdrożonych w badanych przedsiębiorstwach i w klastrach 
w latach 2007-2012 (% wskazań)

Wyszczególnienie Przedsiębiorstwa Klastry

Nowe produkty 49 31
Udoskonalone produkty 40 31
Nowe technologie 36 24
Udoskonalone technologie 19 18
Innowacje organizacyjne 27 28
Nowe działania marketingowe 29 29
Udoskonalone działania marketingowe 16 19
Innowacje ICT i w zarządzaniu wiedzą 10 13

Źródło: jak w tabeli 2.

W zdecydowanej większości wymienionych innowacji były one domeną przedsiębiorstw 
dużych. Tylko w przypadku nowych działań marketingowych dominowały firmy małe  
(10-49 pracujących), a udoskonalonych technologii − firmy średnie. 

Innowacje produktowe – wprowadzenie nowych produktów – dominowały w klastrach 
zrzeszających od 10 do 20 podmiotów, głównie duże firmy, prowadzące działalność w za-
kresie administracji, edukacji, kultury lub samorządy, będące w fazie tworzenia sieci, o za-
sięgu lokalnym. Z kolei ulepszone produkty dominowały w klastrach o liczbie uczestników 
powyżej 50, zrzeszających średnie firmy, świadczące usługi, będących w fazie dojrzałości, 
o zasięgu lokalnym.

Innowacje związane z nowymi technologiami dotyczyły głównie klastrów skupiają-
cych od 20 do 50 podmiotów, zwłaszcza firmy duże, prowadzące działalność w zakresie 
administracji, edukacji, kultury lub samorządy, będące w fazie wygaszania współpracy 
w ramach sieci, o zasięgu regionalnym. Natomiast udoskonalone technologie dominowały 
w klastrach zrzeszających ponad 50 uczestników, głównie duże firmy, zajmujące się pro-
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dukcją, pełniące rolę koordynatora w klastrze, będących w fazie dojrzałości, o zasięgu mię-
dzynarodowym.

Innowacje organizacyjne to domena klastrów skupiających powyżej 50 podmiotów, 
głównie duże firmy, prowadzące działalność w zakresie administracji, edukacji, kultury lub 
samorządy, pełniące rolę uczestnika klastra, będące w fazie dojrzałości, o zasięgu między-
narodowym. 

W kategorii „innowacje marketingowe – nowe działania marketingowe” przeważały 
klastry mające powyżej 50 uczestników, zrzeszające firmy mikro i małe (do 49 pracują-
cych), zajmujące się handlem, będące w fazie dojrzałości, o zasięgu lokalnym, a w kategorii 
„udoskonalone działania marketingowe” − głównie klastry liczące powyżej 50 uczestników, 
skupiające firmy duże, zajmujące się handlem, będące w fazie wygaszania współpracy, o za-
sięgu lokalnym lub krajowym. 

Innowacje ICT i w zarządzaniu wiedzą dominowały w klastrach o liczbie uczestników od 
20 do 50 podmiotów, skupiających mikrofirmy (do 9 pracujących), zajmujące się handlem, 
będące w fazie tworzenia sieci, o zasięgu regionalnym. 

W badaniu starano się zidentyfikować najważniejsze źródła innowacji w latach 2007-
2012, wyróżniając: własną komórkę badawczo-rozwojową, kontakty z przedsiębiorstwami 

Wykres 1
Najważniejsze źródła innowacji w latach 2007-2012 (% wskazań)

Źródło: badania własne Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Zarządzania SGH, Warszawa 2013.
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wewnątrz sieci (koordynatorem sieci/franczyzodawcą lub członkami sieci/ franczyzobiorca-
mi), kontakty z przedsiębiorstwami spoza sieci, potrzeby klientów, pracowników i kierow-
nictwo, targi, publikacje, konkurencję, współpracę z jednostkami badawczo–rozwojowymi, 
uczelniami w sieci. Wyniki przedstawiono na wykresie 1.

Wśród przedsiębiorstw zdecydowanie głównym źródłem innowacji są potrzeby klien-
tów, a następnie korzyści wynikające ze współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi 
i kontakty z przedsiębiorstwami w ramach klastra (co pozwala na wymianę doświadczeń 
biznesowych, korzystania z pomocy innych przedsiębiorców). 

W przypadku klastrów największe znaczenie przypisano kontaktom z przedsiębiorstwa-
mi wewnątrz klastra, współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i ex aequo potrze-
bom klientów oraz pracownikom i kierownictwu.

Jak wynika z badania, główne powody, dla których przedsiębiorstwa wprowadziły inno-
wacje to:
 - poprawa jakości produktów (44% wskazań, głównie przedsiębiorstwa, które pełniły rolę 

koordynatora, średnie firmy, usługowe, klaster, do którego należeli liczył 20-50 człon-
ków i był w fazie dojrzałości lub wygaszania współpracy, miał zasięg regionalny);

 - otwarcie nowych rynków lub zwiększenie udziału w rynku (44% wskazań, przede 
wszystkim koordynatorzy, małe firmy, produkcyjne, klaster liczył powyżej 50 członków 
i był w fazie dojrzałości, miał zasięg międzynarodowy);

 - nowe kanały sprzedaży lub komunikacji (39% wskazań, głównie koordynatorzy, średnie 
firmy, handlowe, klaster liczył do 10 członków i był w fazie dojrzałości, miał zasięg 
międzynarodowy). 
Natomiast klastry miały na celu otwarcie nowych rynków lub zwiększenie udziału w ryn-

ku (40% wskazań, głównie klastry powyżej 50 członków, w fazie dojrzałości, zasięg kra-
jowy lub międzynarodowy), uruchomienie nowych kanałów sprzedaży i form komunikacji 
(39% wskazań, klastery mające do 10 członków, w fazie dojrzałości, zasięg międzynarodo-
wy), bądź poprawę jakości produktów (28% wskazań, klastry mające od 20 do 50 członków, 
w fazie tworzenia, zasięg międzynarodowy).

Podsumowanie

Jak zauważają A. Sosnowska i S. Łobejko (2007), do niezaprzeczalnych zalet struktur 
klastrowych należy zaliczyć wysoką innowacyjność, możliwość szybkiego wzrostu, wyższą 
produktywność firm znajdujących się wewnątrz klastra niż firm zewnętrznych, wzrost zy-
sków, zwiększenie konkurencyjności, wyższe tempo powstawania nowych przedsiębiorstw, 
wzrost zatrudnienia. Natomiast do wad: izomorfizm technologii, inflację kosztów pracy, 
zakupu gruntów i mieszkań, powstawanie dysparytetów dochodowych, nadmierną specjali-
zację, możliwość przeciążenia regionu i zagrożeń ekologicznych.

Respondenci, za główne korzyści współpracy w ramach klastrów, uznali: wzrost rozpo-
znawalności rynkowej danej organizacji sieciowej, jej wizerunku i marki, wzrost poziomu 
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zaufania, lojalności, spójności sieci oraz wzrost poziomu satysfakcji klientów, poziomu ich 
lojalności. 

Dla przedsiębiorstw bardzo ważna okazała się integracja biznesowa stwarzająca nowe 
możliwości rozwoju, współpracy, tworzenia sieci przedsiębiorstw. Jest to także droga do 
istotnych zmian technicznych, społecznych, ekonomicznych w otoczeniu przedsiębiorstw. 

Głównym bodźcem dla przedsiębiorstw do współpracy w ramach klastrów jest posia-
danie doświadczenia w nawiązywaniu współpracy, ale ważne są także takie czynniki, jak 
bliskość lokalizacyjna partnerów, wspólne rynki dostawców, odbiorców. 

Jak wspomniano, klastry mają wiele zalet, ale można też mówić o pewnych zagroże-
niach. Przedsiębiorstwa obawiają się przede wszystkim utraty własnej niezależności. Warto 
jednak zauważyć, że co czwarte przedsiębiorstwo nie dostrzegało żadnych barier. 

Przedsiębiorstwa, jako członkowie klastrów, zwracały uwagę na takie ich cechy, jak go-
towość do podnoszenia umiejętności – zaangażowanie pracowników w rozwój, zespołowe 
uczenie się i doskonalenie oraz tworzenie wspólnej wizji. Natomiast badane klastry wska-
zały na: tworzenie wspólnej wizji, specyficzną kulturę organizacyjną – otwartość na ludzi 
i nowe koncepcje, gotowość do współpracy i do dzielenia się informacją i gotowość do 
podnoszenia umiejętności – zaangażowanie pracowników w rozwój. 

W projekcie TACTICS, który dotyczył zagadnień z obszaru polityki klastrowej i był 
współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz 
Konkurencyjności i Innowacji (CIP), przedstawiono wizję klastrów jako akceleratorów 
innowacji i przekaźników wiedzy w Europie (w szczególności w odniesieniu do MSP). 
Sformułowano trzy kluczowe walory klastrów:
1. Inicjatywy klastrowe mają zasadnicze znaczenie dla innowacyjności i konkurencyjno-

ści.
2. Nowe rodzaje interakcji pomiędzy inicjatywami klastrowymi stymulują rozwój.
3. Inicjatywy klastrowe, które umiejętnie wykorzystują i promują kluczowe zasoby, uzy-

skują przewagę konkurencyjną (Klastry jako akceleratory … 2014).
Komisja Europejska przywiązuje dużą wagę do współpracy między klastrami i firmami 

reprezentującymi różne branże działalności, sektory, co sprzyja kreatywności, efektywności 
użytkowania zasobów oraz wykorzystaniu technologii i usług powstających na styku róż-
nych rodzajów działalności.

Wyniki badania wskazują, że czynnikami sprzyjającymi aktywności innowacyjnej za-
równo przedsiębiorstw jak i klastrów są: kwalifikacje i doświadczenie pracowników, dostęp 
do zewnętrznych źródeł finansowania, dostęp do technologii, natomiast za bariery uznano: 
regulacje prawne, własne środki finansowe, konkurencję na rynku. 
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Innovative Activities in the Cluster Structures in the Light of Research 
Findings

Summary

An aim of the article is to bring closer the perception of clusters by enterprises 
being their participants and innovative measures being introduced in 2007-2012. 
In the article, which has the research nature, the author presented some findings of 
the research carried out for the purposes of the project Innovativeness of network 
organisations in the knowledge-based economy financed in the years 2011-2013 by 
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means of the National Science Centre. The research findings show that there are 
perceived advantages of the clusters, but there are also indicated possible threats. 
In her article, the author paid a particular attention to the factors facilitating and 
constraining innovative activity of enterprises and clusters, the type of implemented 
innovations and sources thereof.

Key words: clusters, innovation, benefis, treats.

JEL codes: O32

Инновационные действия в кластерных структурах в свете 
результатов исследования

Резюме

Цель статьи – приблизить восприятие кластеров предприятиями, кото-
рые являются их участниками, а также инновационных действий, вводимых  
в 2007-2012 гг. В статье, которая имеет исследовательский характер, предста-
вили избранные исследования, осуществленные для нужд проекта «Иннова-
ционность сетевых организаций в экономике, основанной на знаниях», фи-
нансированного в 2011-2013 гг. за счет средств Национального центра науки. 
Результаты исследования показывают, что замечаются достоинства кластеров, 
но и указываются возможные угрозы. В статье особое внимание обратили на 
факторы, способствующие и ограничивающие инновационную активность 
предприятий и кластеров, вид внедряемых инноваций и их источники.

Ключевые слова:  кластеры, инновацие, достоинства, угрозы.

Коды JEL: O32

Artykuł nadesłany do redakcji w maju 2014 r.

© All rights reserved

Afiliacja:
dr hab. Anna Dąbrowska
Szkoła Głowna Handlowa
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania
ul. Madalińskiego 6/8
02-554 Warszawa
tel.: 22 564 93 09
e-mail:adobro3@sgh.waw.pl

handel_wew_3-2014.indd   53 2014-09-04   10:08:10


