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Internacjonalizacja klastrów

Streszczenie

W globalnym świecie klastry, w większym stopniu niż kiedykolwiek, zmuszone są 
do funkcjonowania na rynku międzynarodowym. Zmiany w otoczeniu gospodarczym 
sprawiają, że klastry, a w szczególności ich członkowie, chcąc podnosić swoją kon-
kurencyjność i rozwijać się podejmują działania na rynkach globalnych i angażują się 
w międzynarodową współpracę. Stąd też internacjonalizacja klastrów znajduje odzwier-
ciedlenie w dokumentach strategicznych i wspierana jest przy pomocy prowadzonej 
polityki gospodarczej. Celem artykułu jest prezentacja motywów i korzyści z interna-
cjonalizacji, stopnia obecnego umiędzynarodowienia klastrów wraz z charakterystyką 
wybranych programów wspierających umiędzynarodowienie tych podmiotów. 

Słowa kluczowe: klaster, internacjonalizacja, motywy internacjonalizacji.
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Wstęp

Okres intensywnego powstawania i zakładania klastrów powoli się kończy, jeśli nie 
dobiegł już końca. Na rynku w dużej mierze przetrwały najbardziej efektywne podmioty, 
które ciągle stawiają na rozwój i wyznaczają długoterminowe cele do realizacji. Jednym 
ze sposobów rozwoju organizacji jest otwarcie się na działalność międzynarodową. 
Internacjonalizacja klastrów przynosi określone korzyści, m.in.: dostęp do wiedzy, do-
świadczeń, które mogą być wykorzystywane w nowych produktach; wymianę know-how; 
budowanie sojuszy strategicznych z zagranicznymi partnerami biznesowymi; podniesienie 
rangi klastra i zaznaczenie jego funkcjonowania na arenie międzynarodowej, a także wie-
le innych. Działania tego typu znajdują również odzwierciedlenie w Krajowych Klastrach 
Kluczowych, które mogą starać się o wsparcie finansowe dla internacjonalizacji, bowiem to 
właśnie umiędzynarodowienie jest jedną z dróg dalszego rozwoju. 

Celem artykułu jest przedstawienie powodów internacjonalizacji klastrów wraz z korzy-
ściami wynikającymi z działalności międzynarodowej. Ponadto, w artykule zaprezentowano 
obecny stan internacjonalizacji klastrów oraz wybrane programy wspomagające umiędzy-
narodowienie tych podmiotów. 

Ramy definicyjne 

Trudno jest wskazać jedną definicję klastrów. Z pewnością najbardziej powszechną jest 
ta zaproponowana przez M.E. Portera (1998, s. 78), który definiuje klastry jako „geogra-
ficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek 
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świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi insty-
tucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w po-
szczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. Klastry 
osiągające masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych instytucji tworząca efekt aglo-
meracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne w określonych dziedzinach dzia-
łalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, 
a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych”.

Jedna z najprostszych definicji została zaproponowana przez G. Andersona (1994, cyt. za 
Gorynia, Jankowska 2008, s. 31): „klaster to sieć przedsiębiorstw, ich klientów i dostawców 
materiałów, komponentów, maszyn, narzędzi, usług szkoleniowych i zasobów finansowych”.

Podsumowując, klastry stanowią geograficzne skupisko firm i innych podmiotów, któ-
re jednocześnie współpracują i konkurują ze sobą w ramach określonego segmentu rynku, 
wykorzystując wspólną infrastrukturę i identyfikując się z wizją rozwoju branży i regionu.

Natomiast internacjonalizacja może być zdefiniowana jako każdy rodzaj działalności go-
spodarczej, które przedsiębiorstwo podejmuje za granicą. Może być rozumiana jako proces 
lub zmiana obszaru działalności przedsiębiorstwa/organizacji. Jako proces interpretowana jest 
jako wzrastające i zmienne zaangażowanie na rynkach zagranicznych (Brojakowska-Trząska 
2016, s. 35). Internacjonalizacja może być podzielona na wewnętrzną – bierną i zewnętrzną 
– czynną. Wewnętrzna skupia się na międzynarodowych działaniach przedsiębiorstwa zwią-
zanych z działalnością gospodarczą, którą prowadzi na rynku narodowym. Internacjonalizacja 
zewnętrzna z kolei oznacza, że globalizacja przedsiębiorstwa dokonuje się na różnych płasz-
czyznach, a nie tylko w obrębie podstawowej działalności (Encyklopedia zarządzania 2018).

J. Rymarczyk (2004, s. 17) z kolei traktuje internacjonalizację jako każdą formę działal-
ności przedsiębiorstwa realizowaną poza granicami kraju macierzystego, bez znaczenia jaki 
jest poziom zagranicznego zaangażowania zasobów firmy. 

Klastry na rynku międzynarodowym

W zglobalizowanym świecie klastry, podobnie jak przedsiębiorstwa, muszą być w stanie 
stawić czoła rosnącej konkurencji ze strony krajów rozwiniętych i rozwijających się, chociażby 
przez wykorzystanie możliwości rynkowych oferowanych przez te kraje. Działania między-
narodowe wzmacniają wzrost, zwiększają konkurencyjność i wspierają długofalowy rozwój.

Umiędzynarodowienie klastra rozumiane jest między innymi jako (Przybylska 2005,  
s. 73, cyt. za Bembenek 2014, s. 40):
 - proces intensyfikacji aktywności gospodarczej klastra na poziomie międzynarodowym 

przy wykorzystaniu form aktywnych i pasywnych, 
 - stopniowa ewolucja klastra o zasięgu krajowym w organizację międzynarodową;
 - sekwencyjne oraz etapowe angażowanie się grupy przedsiębiorstw zlokalizowanych 

w klastrze w działalność międzynarodową.
Natomiast B. Jankowska (2010, s. 19) postrzega internacjonalizację klastra jako proces 

dualny, polegający na internacjonalizacji działalności członków klastra oraz umiędzynaro-
dowieniu organizacji klastrowej, przede wszystkim w wyniku działań koordynatora klastra.
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Ponadto, M. Gorynia i B. Jankowska (2010, s. 1160) wskazują również na zjawisko ko-
opetycji, łączące w sobie dwa przeciwstawne działania tak charakterystyczne dla klastrów: 
konkurencję i współpracę, które występując jednocześnie mogą okazać się ważną zaletą dla 
internacjonalizacji członków klastra z powodu silnych powiązań w środowisku lokalnym. 
Połączenie współpracy i konkurencji pozwala firmom produkować wyższą jakość za niższą 
cenę i w ten sposób zdobywać klientów na całym świecie.

W raporcie badawczym pt. Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014 działalność 
międzynarodowa klastrów analizowana jest według czterech wskaźników: 
 - Liczby rynków zagranicznych (krajów), na których obecne są przedsiębiorstwa z klastra; 
 - Udziału eksportu w strukturze sprzedaży produktów w rdzeniu klastra;
 - Liczby umów formalnych o współpracę klastra z podmiotami zagranicznymi; 
 - Liczby międzynarodowych sieci/projektów (tematycznych, branżowych) do których na-

leży klaster (Plawgo 2014, s. 112). 
W badaniu wykorzystano metody ilościowe i jakościowe. Zgromadzone dane liczbo-

we były następnie przenoszone na skalę 0-10 w celu wyznaczenia wartości benchmarku 
i wartości średniej. Wartość 0 została przypisana do odpowiedzi, w których realna wartość 
liczbowa wskaźnika wynosiła 0. Natomiast wartość 10 została przypisana odpowiedziom 
o wartościach maksymalnych i zbliżonych do nich (Plawgo 2010, s. 20).

Jak wynika z badań, najlepsze wyniki w zakresie internacjonalizacji klastrów osiągają 
duże klastry o ugruntowanej pozycji na rynku macierzystym. Jednak nie tylko duże klastry 
dostrzegają potrzebę umiędzynarodowienia swoich działań, również te mniejsze chcą roz-
wijać się także poprzez zagraniczną ekspansję. Znajduje to odzwierciedlenie we wzroście 
znaczenia celu odnoszącego się do „zwiększenia poziomu internacjonalizacji i międzynaro-
dowej konkurencyjności klastra” – według badań pozycja druga w hierarchii celów klastrów 
pod względem częstości wskazań wraz z „możliwością pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych dla klastra”. Cel związany z internacjonalizacją klastrów w poprzedniej edycji 
benchmarkingu zajmował dopiero szóstą pozycję (Plawgo 2014, s. 30). 

W badaniach szczególnie podkreślano stosunkowo duże zaangażowanie członków kla-
strów w promocję na rynkach zagranicznych, co znacząco powinno ułatwiać realizację 
w najbliższym czasie procesu internacjonalizacji klastrów (Plawgo 2014, s. 7).

Najwyższy poziom średniej klastry uzyskują w przypadku „udziału eksportu w struktu-
rze sprzedaży produktów w rdzeniu klastra”, który wynosi 3,46. Przy wyrównanych warto-
ściach benchmarków oznacza to jednocześnie, iż badana grupa klastrów w tym zakresie jest 
najmniej zróżnicowana. Eksport jest więc działalnością charakterystyczną dla stosunkowo 
dużej części klastrów. Warto również zaznaczyć, że to jedyny wskaźnik z podobszaru „inter-
nacjonalizacja klastra”, który na przestrzeni dwóch poprzednich edycji badań (2010; 2012) 
charakteryzuje się tendencją wzrostową. Liczba rynków zagranicznych (krajów), na których 
obecne są przedsiębiorstwa z klastra – średnia wynosi 2,48. Większe odchylenie od pozio-
mu benchmarku wskazuje, na fakt, że klastry pod względem liczby rynków eksportowych 
są bardziej zdywersyfikowane niż pod względem samej wartości eksportu. Oznacza to, że 
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część klastrów jest aktywnych na większej liczbie rynków zagranicznych, inne zaś w więk-
szym stopniu koncentrują się na ich ograniczonej liczbie.

Wykres 1
Wartości średnie i wartości benchmarku dla podobszaru Internacjonalizacja klastra

Źródło: Plawgo (2014, s. 112).

Tabela 1

Kierunek zmian w obszarze/podobszarze/wskaźnikach klastrów w Polsce w roku 2014 
względem lat 2012 i 2010 w kontekście internacjonalizacji klastrów

Obszar/Podobszar/Wskaźniki
Wartość 
średniej 

w 2014 roku

Zmiana 
względem 
2012 roku

Zmiana 
względem 
2010 roku

Obszar: Wyniki klastra 1,78 spadek spadek
Podobszar Internacjonalizacja klastra 1,84 spadek spadek
Wskaźnik: Liczba rynków zagranicznych (krajów),  
na których obecne są przedsiębiorstwa z klastra 2,48 spadek spadek
Wskaźnik: Udział eksportu w strukturze sprzedaży 
produktów w rdzeniu klastra 3,55 wzrost wzrost
Wskaźnik: Liczba umów formalnych o współpracę 
klastra z podmiotami zagranicznymi 0,46 spadek spadek
Wskaźnik: Liczba międzynarodowych sieci/ projektów 
(tematycznych, branżowych), do których należy klaster 2,21 Brak danych Brak danych

Źródło: opracowano na podstawie: Plawgo (2014, s. 177).
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Biorąc pod uwagę jedynie wartości średnie w obszarze/podobszarze/wskaźnikach bench-
markingu klastrów uzyskane na podstawie wypowiedzi koordynatorów klastrów (wartości 
względne) należy stwierdzić, iż w okresie 2012–2014 mamy do czynienia z pogorszeniem 
się kondycji klastrów w zakresie większości wskaźników charakteryzujących internacjona-
lizacje klastrów.

Przyczyny internacjonalizacji klastrów

W literaturze przedmiotu można znaleźć różne rodzaje motywów internacjonalizacji 
działalności zależne również od charakterystyki podmiotów, których dotyczą. Dla przedsię-
biorstw motywy te mogą dotyczyć m.in. większego rynku zbytu swoich produktów, dostępu 
np. do taniej siły roboczej, lub też do zaawansowanych technologii. 

J. Rymarczyk (2004, s. 17) łączy te motywy w cztery grupy: 
 - czynniki rynkowe – obejmujące wielkość rynku, rozmiary konkurencji, możliwość eks-

portu i zewnętrzna ochrona rynku, fazy cyklu życia produktów; 
 - czynniki kosztowe – obejmujące dostęp do czynników produkcji oraz ich ceny, co służyć 

ma obniżaniu kosztów produkcji, a tym samym podnosić rentowność przedsiębiorstwa; 
 - czynniki zaopatrzeniowe – związane z zapewnieniem stałego i systematycznego zaopa-

trzenia w surowce przedsiębiorstwa;
 - czynniki polityczne – tworzące tzw. klimat inwestycyjny, określony poprzez regulacje 

prawne, stabilność polityczną oraz nastawienie społeczne do inwestycji zagranicznych. 
Ponadto, poza wskazanymi powyżej motywami autor wskazuje jeszcze na jedną istotną 

przesłankę umiędzynarodowienia – motyw strategiczny. Związany z długookresową działal-
nością i celami przedsiębiorstwa, skorelowany z międzynarodową konkurencyjnością samego 
przedsiębiorstwa, jak i konkurencją na rynku międzynarodowym (Rymarczyk 2012, s. 191). 

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw, również internacjonalizacja klastrów na-
stępuje w wyniku różnych motywów, które powiązane są z oczekiwanymi korzyściami. 
Przykładowe motywy internacjonalizacji znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumencie 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. Internacjonalizacja klastrów. 

Ogólnymi korzyściami płynącymi z internacjonalizacji klastra są (Greenhalgh 2014,  
s. 18,19):
 - korzyści dla przedsiębiorstw należących do klastra, m.in.: dostęp do wiedzy, do nowych 

rynków oraz kluczowych elementów infrastruktury;
 - korzyści dla innych podmiotów należących do klastra, m.in.: dostęp do wiedzy, poten-

cjalnych nowych rynków zbytu, budowa szerszej bazy klientów, możliwość nawiązania 
współpracy z międzynarodowymi partnerami, prestiż danego podmiotu;

 - korzyści dla organizacji klastrowych, m.in.: podniesienie rangi organizacji, możliwość 
nawiązania współpracy z międzynarodowymi partnerami;

 - korzyści, jakie organizacje klastrowe mogą zrealizować z pożytkiem dla regionu lub 
kraju, tj.: poprawa konkurencyjności oraz większy eksport wśród kluczowych przedsię-
biorstw, lepszy dostęp do potencjalnych inwestorów zagranicznych; 
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 - korzyści dla decydentów to m.in.: większe możliwości benchmarkingu i wykorzysta-
nia dobrych praktyk w ramach programów rozwoju klastrów, podniesienie skuteczności 
działań na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie umiędzynarodowienia klastrów

W czasach globalizacji przedsiębiorstwa (nierzadko ulokowane w klastrach) i tym sa-
mym również klastry wychodzą poza geograficzny region swojego działania nawiązując 
współpracę z partnerami biznesowymi zlokalizowanymi w innych krajach. Mimo że tego 
typu działania występują coraz częściej, to wciąż wymagają ciągłego wsparcia. Takie ini-
cjatywy wspierane są również w ramach programów Unii Europejskiej, co zaprezentowano 
w tabeli 2. 

Tabela 2
Programy i inicjatywy UE mające na celu wspieranie internacjonalizacji klastra

Program Opis

European 
Cluster 
Observatory

Oferuje dostęp do danych statystycznych dotyczących, analiz i mapowania klastrów, polityki 
klastrowej i warunków konkurencyjności regionalnej w Europie. Zapewnia również m.in. 
bibliotekę artykułów dotyczących klastrów, oferuje benchmarking klastrów, ocenę programu 
i coaching zarządzania organizacją klastrową.

European 
Cluster 
Alliance

Otwarta platforma mająca na celu utrzymanie stałego dialogu politycznego na poziomie 
UE pomiędzy krajowymi i regionalnymi organami publicznymi odpowiedzialnymi za 
opracowywanie polityk klastrowych i zarządzanie lub finansowanie programów klastrowych 
w ich krajach lub regionach.

European 
Cluster Policy 
Group

Inicjatywa ustanowiona przez Komisję Europejską w celu opracowania zaleceń dotyczących 
sposobów lepszego wspierania rozwoju większej liczby światowej klasy klastrów w UE oraz 
projektowania polityk klastrowych w państwach członkowskich.

Enterprise-
Europe-
Network

Punkt kontaktowy pomagający małym firmom w pełni wykorzystać możliwości biznesowe 
w Unii Europejskiej, znaleźć międzynarodowych partnerów biznesowych, pozyskać nowe 
technologie, uzyskać finansowanie lub finansowanie UE, doradzać w zakresie własności 
intelektualnej, umiędzynarodowienia lub prawa UE.

European
Secretariat 
for Cluster 
Analysis

Sieć ekspertów w dziedzinie klastrów, upoważniona przez European Cluster Excellence 
Initiative, która wspiera poprawę zarządzania klastrami poprzez benchmarking, certyfikację 
klastrów i organizacji zarządzających klastrami.

European 
Cluster 
Collaboration 
Platform

Portal internetowy uruchomiony w ramach inicjatywy European Cluster Excellence 
Initiative, która wspiera sieci klastrów, mając na celu poprawę ich efektywności i zwiększenie 
ich konkurencyjności poprzez stymulowanie współpracy międzynarodowej, zarówno między 
organizacjami klastrów, jak i członkami klastrów.

European 
Foundation 
for Cluster 
Excellence

EFCE została powołana, aby oceniać, zwiększać i podtrzymywać konkurencyjność 
regionalnych klastrów gospodarczych na całym świecie. Jej celem jest promowanie 
wykorzystania klastrów jako skutecznego narzędzia rozwoju gospodarczego regionów.

Źródło: opracowano na podstawie: Islankina, Nazarov, Fiyaksel (2015, s. 8, 9).
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W programie European Cluster Collaboration Platform podejmowane są m.in. działania, 
które przyczyniają się do większej aktywności międzynarodowej klastrów. Jednym z takich 
działań jest Europejskie Strategiczne Partnerstwo Klastrów – Going International, tzw. eu-
ropejskie meta-klastry. Ich celem jest ułatwienie MSP znajdowania łatwiejszego dostępu do 
globalnych łańcuchów wartości i angażowanie się w długoterminową współpracę z partnerami 
strategicznymi z krajów trzecich. Szczególną rolę w tym działaniu przypisuje się właśnie kla-
strom. To one powinny zwiększyć internacjonalizację MSP i ich integrację z globalnymi łańcu-
chami wartości poprzez wykorzystanie potencjału tworzenia klastrów oraz korzystne ekosyste-
my innowacji dla grup wzajemnie się wspierających MSP. Trudno wyobrazić sobie tego rodzaju 
działania bez internacjonalizacji samych klastrów. Powyższe działanie jest również kontynu-
acją Clusters Go International 2014, które zachęcało organizacje klastrowe z całej Europy do 
tworzenia i wykorzystania synergii oraz rozwijania wspólnych strategii internacjonalizacji na 
korzyść ich MSP. Po pierwszej rundzie konkursu wsparte zostało 26 partnerstw, skupiających 
około 150 organizacji klastrowych w 23 krajach europejskich i docierających do ponad 17 000 
MSP w całej Europie. Wybrane partnerstwa działają w różnych branżach przemysłowych i mię-
dzysektorowych, w takich obszarach, jak m.in.: zdrowie, lotnictwo, mobilność i logistyka, prze-
mysł rolno-spożywczy, energetyczny, morski, środowisko, opakowania, materiały i fotonika, 
technologie informacyjno-komunikacyjne, budownictwo i sport (European Commission 2016, 
s. 5). Trudno jednoznacznie ocenić wpływ poszczególnych programów na umiędzynarodowie-
nie klastrów, bowiem część z tych projektów jest w trakcie realizacji, a ponadto efekty wsparcia 
mogą być widoczne w dłuższej perspektywie czasowej. 

Poza działaniami na szczeblu europejskim podejmowane są również działania na szczeblu 
krajowym. W ramach działania wsparcie otrzymują projekty związane z wprowadzaniem na 
rynki zagraniczne oferty/produkty klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnie-
niem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków kla-
stra w obszarze umiędzynarodowienia. Ponadto, istotny nacisk w tym obszarze położono na 
tworzenie sieci kontaktów, wymianę wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracę mię-
dzynarodową, zwiększenie widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Jest jednak 
za wcześnie, żeby oceniać efekty. Dotychczas wiadomo, że wsparcie otrzymało 10 podmio-
tów. Wielkość najmniejszego dofinasowania była na poziomie 1 134 390,00 zł i otrzymało ją 
Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy, natomiast najwyższe wsparcie na poziomie 
4 237 960,00 zł – Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (Fundusze Europejskie 
2017). 

Podsumowanie

Jak wynika z badań, działalność polskich przedsiębiorstw, jak i klastrów ciągle nie jest 
dostatecznie umiędzynarodowiona. Dlatego też wsparcie klastrów w tym obszarze umożliwi 
transfer wiedzy, doświadczeń i produktów między krajowymi i zagranicznymi partnerami. 

Internacjonalizację działalności przedsiębiorstw opartych na klastrach cechuje większa 
stabilność niż w przypadku indywidualnej ekspansji zagranicznej (Kowalski 2011, s. 85).
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Z powyższych analiz nasuwa się wniosek, że klastry, tak jak przedsiębiorstwa w nich 
ulokowane, powinny dążyć do większego umiędzynarodowienia, aby skuteczniej wspierać 
innowacyjność i konkurencyjność swoją i firm w nich ulokowanych. Jak zostało to zapre-
zentowane w artykule, powodów internacjonalizacji może być i bardzo często jest wiele. 
O internacjonalizacji nie decyduje przeważnie tylko jeden motyw, a raczej pakiet czynni-
ków, który wpływa na klaster i jego decyzję o umiędzynarodowieniu. Obecnie klastry, które 
nie podejmują aktywności w obszarze internacjonalizacji skazane będą na upadek. Stąd też 
tak duże znaczenie i oferta działań wspierających umiędzynarodowienie klastrów zarówno 
na poziomie unijnym jak i krajowym. Wiadomym również jest, że wsparcie umiędzyna-
rodowienia klastrów w przypadku Polski, w szczególności dotyczy Krajowych Klastrów 
Kluczowych, o szczególnym znaczeniu dla kraju i regionów, w których działają. 

Należy zatem stwierdzić, że internacjonalizacja klastrów powinna być wspierana podob-
nie, jak w przypadku wspierania działań eksportowych. Szczególną rolę należy tu również 
przypisać takim działaniom jak wymiana doświadczeń między klastrami i wykorzystanie 
dobrych praktyk. 
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Internationalization of Clusters

Summary 

In the global world, clusters are more than ever forced to operate in international 
markets. The changes in the business environment make clusters, and especially 
their members, if they want to increase their competitiveness and to grow, take 
on global markets and engage in international co-operation. Hence, internation-
alisation of clusters is reflected in the strategic documents and is supported by the 
economic policy. The objective of the article is to present the motives and benefits 
of internationalisation, the present level of internationalisation of clusters togeth-
er with description of the selected programmes supporting internationalisation of 
these entities.

Key words: cluster, internationalisation, motives of internationalisation.

JEL codes: F20, F 50, O19, R58

Интернационализация кластеров

Резюме

В глобальном мире кластеры в большей степени нежели до сих пор при-
званы функционировать на международном рынке. Изменения в экономиче-
ской среде приводят к тому, что кластеры, особенно же их члены, желая по-
вышать свою конкурентоспособность и развиваться, начинают действовать на 
глобальных рынках и включаются в международное сотрудничество. И пото-
му интернационализация кластеров получает отражение в стратегических до-
кументах и поддерживается осуществляемой экономической политикой. Цель 
статьи – представить мотивы и выгоды от интернационализации, степень ин-
тернационализации кластеров и дать характеристику избранных программ, 
поддерживающих интернационализацию этих субъектов. 

Ключевые слова: кластер, интернационализация, мотивы интернационали-
зации.

Коды JEL: F20, F50, O19, R58
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