
Wyniki badania klastrów i ich członków 

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna 
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Agenda 

• Cele i zakres badania Benchmarking Klastrów w Polsce - edycja 2018. 

• Metodyka badania. 

• Wyniki uzyskane przez klastry w badaniu w 5 badanych obszarach. 

• Wnioski. 
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Cele badania 

• Realizacja czwartej edycji benchmarkingu klastrów w Polsce. 

• Pogłębienie wiedzy o kondycji i aktualnym stanie rozwoju klastrów  
w Polsce. 

• Zidentyfikowanie i przedstawienie najlepszych wzorców i dobrych praktyk 
wyłonionych w badanych klastrach. 

• Sformułowanie rekomendacji dotyczących pożądanych kierunków rozwoju 
klastrów, adresowanych do koordynatorów klastrów i instytucji 
odpowiadających za kształt polityki klastrowej w Polsce. 
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Zakres badania 

• Badania koordynatorów klastrów. 

• Analiza danych wtórnych,  w tym opracowanie dobrych praktyk na 
podstawie badania klastrów zagranicznych. 

• Przeprowadzenie badania opinii członków klastrów. 

• Analiza danych. 
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Zakres badania koordynatora klastra 

• Część A. Charakterystyka klastra – pogłębiona metryczka klastra, 
zawierająca dane identyfikacyjne klastra oraz zestaw podstawowych 
charakterystyk klastra, które posłużyły między innymi do wykonywania 
analiz przekrojowych w ramach benchmarkingu.  

• Część B. Benchmarking klastrów – porównywanie stanu rozwoju klastrów 
w różnych obszarach ich funkcjonowania wraz z prezentacją dobrych 
praktyk stosowanych przez klastry. W ramach przyjętej metodyki 
zastosowano podział na 5 głównych obszarów benchmarkingu  
i składających się na nie 17 szczegółowych podobszarów.  
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Obszary benchmarkingu 

Obszar benchmarkingu Podobszar benchmarkingu 
Liczba 

wskaźników 

I. Zasoby klastra I.1. Zasoby ludzkie 6 

I.2. Zasoby infrastrukturalne 13 

I.3. Zasoby finansowe 6 

II. Procesy w klastrze II.1. Procesy zarządcze 6 

II.2. Komunikacja w klastrze 6 

II.3. Aktywność rynkowa 6 

II.4. Aktywność marketingowa 8 

II.5. Aktywność innowacyjna 6 

III. Wyniki klastra 
  

III.1. Rozwój współpracy w klastrze 9 

III.2. Rozwój innowacji 5 

III.3. Rozwój kompetencji w klastrze  7 

IV. Oddziaływanie klastra na otoczenie IV.1. Współpraca z otoczeniem 8 

IV.2. Wpływ na kształtowanie warunków otoczenia 3 

IV.3. Potencjał gospodarczy klastra 4 

V. Internacjonalizacja klastra V.1. Potencjał umiędzynarodowienia 6 

V.2. Aktywność międzynarodowa 5 

V.3. Eksport i działania proeksportowe 6 

Łącznie 110 
wskaźników,      
w tym 4 
opracowywane 
na podstawie 
danych 
zewnętrznych. 
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Badanie członków klastrów 

• Badanie opinii 746 członków klastrów biorących udział w badaniu metodą 
CAWI i uzupełniająco CATI (sierpień – wrzesień 2018 r.). 

• Badaniem objęto minimum 20% członków w przypadku klastrów dużych 
oraz 25% członków w przypadku klastrów małych, w tym co najmniej 60% 
przedsiębiorstw. Przy ustalaniu próby badania członków kierowano się liczbą 
członków podaną przez koordynatorów w sierpniu 2018 r. 

• Badania opinii członków klastrów zostały wykorzystane do oceny 
postrzegania korzyści i satysfakcji przynależności do klastra, a także do 
weryfikacji danych uzyskanych w badaniu koordynatorów.  
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Charakterystyka klastrów biorących udział w badaniu 

• Badanie objęło 40 klastrów o charakterystyce 
odzwierciedlającej szerokie środowisko klastrowe  
w Polsce. Wybrane do badania klastry reprezentowały 
zarówno grupę Krajowych Klastrów Kluczowych (13), jak  
i inicjatywy, które takiego statusu nie posiadają (27).  
Badane klastry różniły się między sobą okresem funkcjonowania, 
wielkością oraz specjalizacją branżową. W doborze klastrów  
do badania starano się odzwierciedlić strukturę geograficzną 
i uwzględniono klastry ze wszystkich województw. 

• Najstarsze klastry powstały w 2006 roku, najmłodsze, 
zgodnie z zasadami przyjętymi przy wyborze klastrów do 
badania, w roku 2014. 

• Najmniejsze klastry liczyły poniżej 30 członków, natomiast 
największe ponad 250 członków.  
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Struktura członków klastrów  

• W strukturze członków klastrów zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa, stanowiące ponad 80% 
wszystkich członków. Największą grupę z nich stanowią przedsiębiorstwa mikro i małe. Na uwagę zasługuje 
fakt stosunkowo silnej reprezentacji w klastrach przedsiębiorstw dużych (ponad 10% skupionych 
przedsiębiorstw). 

• Na koniec 2017 roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach należących do badanych klastrów wynosiło 284 790 
osób, co stanowiło ponad 4,5% osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Polsce.  
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Przekroje klastrów w badaniu 

• Wszystkie klastry biorące udział w badaniu były analizowane i porównywane 
zarówno na poziomie całego badania jak i w 3 przekrojach: 

 Klastry posiadające status Krajowego Klastra Kluczowego (13)  
oraz pozostałe klastry (27), 

 Klastry starsze 19 powstałych przed 2010 rokiem oraz 21 klastrów 
młodszych, 

 Klastry duże i klastry małe (liczące do 33 członków – małe (8)  
oraz powyżej tej liczby duże (32). 

• Przekroje posłużyły do wzbogacenia analizy i poszerzenia wiedzy  
o czynnikach decydujących o efektywności działania klastrów. 
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Zasoby klastrów 
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Benchmarking Mediana

• Zasoby stanowią silną stronę badanych klastrów.  

• Bardzo dobrze oceniono zasoby infrastrukturalne 
klastrów – ocena benchmarkowa 0,68. Bardzo 
dobrze wypadły oceny infrastruktury badawczej. 
Stosunkowo najsłabiej oceniono infrastrukturę 
produkcyjną w klastrach. 

• Nieco słabiej wypadły w badaniu zasoby ludzkie. 
Słabiej oceniono zaangażowanie pracowników 
naukowych w klastrach.  

• Najsłabiej w badaniu oceniono zasoby finansowe 
klastrów. Kluczowym czynnikiem wpływającym na 
różnorodność ocen były budżety klastrów. 
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Zasoby ludzkie klastrów 
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• Zatrudnienie w przedsiębiorstwach skupionych  
w badanych klastrach było bardzo zróżnicowane 
i wynosiło od 280 do 48 000 pracowników.  

• Również pod względem liczby 
współpracujących naukowców różnice były 
bardzo znaczne – liczba ta wahała się od 0 do 
325. 

• Przeciętny klaster oddelegowuje do obsługi 
podmiotów w nim skupionych 3 osoby pracujące 
w łącznym wymiarze 1,88 etatu. Przeciętnie na  
1 etat przypada 46 członków klastra.  

• Jednocześnie członkowie klastrów ocenili poziom 
zatrudnienia jako wystarczający.  
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Zasoby finansowe klastrów 

• Budżety klastrów są bardzo zróżnicowane – najwyższa 
wartość w okresie ostatnich 2 lat wynosiła 5,5 mln zł, 
podczas gdy najmniejsze budżety nie przekraczały  
w tym okresie 50 tys. zł. W grupie klastrów  
o najwyższych budżetach (25% klastrów 
dysponujących budżetem w wysokości co najmniej 
800 tys. zł w okresie 2 ostatnich lat) poziom 
finansowania zewnętrznego przekraczał 60%.  

• 16 z 40 klastrów zapewnia dostęp do finansowania dla 
swoich członków. Najczęściej są to fundusze 
kapitałowe (seed capital, venture capital) oraz 
fundusze pożyczkowe. Średnio z dostępnych w klastrze 
źródeł finansowania korzystało w ostatnich 2 latach 
9,3% członków. 
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Procesy w klastrach 
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Benchmarking Mediana

• Procesy w klastrach można uznać za dobrze 
funkcjonujące. Jednak uzyskane wysokie oceny 
dotyczą przede wszystkim klastrów najlepszych. 

W szerokiej grupie badanych klastrów widać wyraźne 
niedostatki, szczególnie w zakresie Aktywności 
innowacyjnej oraz Aktywności rynkowej. 

• Najlepsze oceny badane klastry uzyskały  
w podobszarze „Procesy zarządcze”.  

• Dobrze oceniono też „Komunikacja w klastrze”, choć 
w tym podobszarze różnice pomiędzy oceną 
najlepszą (0,69), a uzyskaną przez 50% klastrów 
(mediana 0,27) były już znaczne.  

• Aktywności rynkowa i innowacyjna wykazują 
największe zróżnicowanie w grupie badanych 
klastrów.  
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Poziom osiągnięcia celów przez klastry 
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• Koordynatorzy w większości ocenili wysoko swoje osiągnięcia, wskazując, iż większość celów została zrealizowana w stopniu 
dobrym lub bardzo dobrym w większości badanych klastrów – ocena przeciętna dla wszystkich celów we wszystkich klastrach 
wynosi 3,8.  

• Oceny te w dużym stopniu potwierdzają badania członków klastrów, którzy w badaniu ankietowym ocenili wysoko spełnienie 
celów w zakresie: rozwój współpracy między członkami klastra (oceny pozytywne 68%), zbudowanie sieci relacji  
z przedsiębiorstwami klastrowymi (oceny pozytywne 67%), uzyskanie  dostępu do zasobów materialnych i niematerialnych 
(50%). Nieco słabiej członkowie ocenili realizację celów w zakresie: wpływ na władze publiczne i inne instytucje, 
np. edukacyjne (oceny pozytywne 46%) oraz podwyższenie jakości produktów i usług lub obniżenie kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej (38%). 
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Wyniki klastrów 
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Benchmarking Mediana

• Oceny w tym obszarze dla wszystkich klastrów badania są 
niskie. 

• Oceny uzyskane przez najlepsze klastry w żadnym  
z podobszarów nie przekroczyły 0,50. Wskaźnik syntetyczny 
dla tego obszaru ukształtował się na poziomie 0,45, co jest 
najniższą wartością ze wszystkich pięciu badanych obszarów. 

• Stosunkowo najlepiej ocenionym podobszarem jest „Rozwój 
kompetencji”, gdzie benchmark wyniósł 0,50, a połowa 
klastrów uzyskała ocenę 0,13 i wyższą.  

• Rozwój innowacji w klastrach charakteryzuje się bardzo dużą 
dysproporcją pomiędzy najlepszymi klastrami a ogółem 
badanych. Najsłabiej ocenionym podobszarem jest „Rozwój 
współpracy”, dla którego ocena benchmarkowa wyniosła 
jedynie 0,42. 
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Wspólne produkty 

• Wspólną ofertę rynkową – wspólne produkty posiada 24 z 40 

badanych klastrów (60%). 

• Połowa klastrów oferuje przynajmniej 2 wspólne produkty. 

Wspólną ofertę tworzy i komercjalizuje od 5% do 60% 

członków klastrów.  

• Warto zauważyć, że korzyści ze wspólnej oferty są zazwyczaj na 

dość niskim poziomie – 25% wspólnych produktów nie 

przyniosło w ciągu ostatnich dwóch lat żadnych przychodów,  

a jedynie w 7 klastrach korzyści w ciągu dwóch lat przekroczyły 

1 milion złotych. W najlepszych klastrach przychody  

ze sprzedaży wspólnych produktów osiągnęły wartość  

15 milionów złotych w okresie ostatnich dwóch lat. 
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Oddziaływanie klastrów na otoczenie 
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Benchmarking Mediana

• „Oddziaływanie klastrów na otoczenie” można uznać za 
silną stronę badanych klastrów. Wskaźnik syntetyczny 
(benchmark) dla tego obszaru wyniósł 0,56, a mediana 
ocen w tym obszarze 0,28. 

• Najlepiej ocenionym podobszarem jest „Potencjał  
gospodarczy klastrów” – benchmark dla tego obszaru 
wyniósł 1,00, a połowa klastrów uzyskała wynik na 
poziomie 0,46 i wyższym.  

Wynika to przede wszystkim z dużej koncentracji 
przedsiębiorstw klastrów w obszarach regionalnych  
i krajowych inteligentnych specjalizacji. Nieco rzadziej 
skupione w klastrach przedsiębiorstwa działały w branżach 
wysokich i średnich technologii oraz z wykorzystaniem 
technologii warunkujących przyszły rozwój gospodarczy Unii 
Europejskiej (KET – Key Enabling Technologies). 
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Wsparcie publiczne dla klastrów w ostatnich 2 latach 

• 17 klastrów uzyskało w ostatnich 2 latach 
wsparcie ze środków publicznych. 

• W przypadku 13 z nich wsparcie nie 
przekroczyło 100 tys. zł. 

• Łączny poziom finansowania zewnętrznego  
w klastrach w latach 2016-2017 obniżył się do 
23,5 mln zł z prawie 140 mln zł w okresie 2012-
2014. Kwota 23,5 mln zł obejmuje również 
dotacje ze środków UE, w tym projekty 
międzynarodowe. 0
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Internacjonalizacja klastrów 

0,56 

0,85 0,81 

0,21 

0,14 0,13 

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

V.1. Potencjał
umiędzynarodowie

nia

V.2. Aktywność
międzynarodowa

V.3. Eksport i
działania

proeksportowe

Benchmarking Mediana

• Internacjonalizacja działalności to kolejny z badanych obszarów,  
w których daje się zauważyć silne zróżnicowanie w populacji 
klastrów. Różnice pomiędzy ocenami uzyskanymi przez najlepsze 
klastry (benchmark), a ocenami przeciętnymi (mediana)  
są w przypadku tego obszaru bardzo wyraźne. 

• Najwyższą ocenę benchmarkową uzyskano w podobszarze 
„Aktywność międzynarodowa” (0,85). Jednocześnie 50% klastrów 
w badaniu uzyskało w tym podobszarze ocenę niższą niż 0,14,  
a więc znacznie gorszą niż najlepsze badane klastry. 

• Z podobną sytuacją mamy do czynienia w podobszarze „Eksport  
i działania proeksportowe”, dla którego benchmark wynosi 0,81,  
a mediana jedynie 0,13. 

• Stosunkowo najmniej zróżnicowanym podobszarem wśród 
badanych klastrów był „Potencjał umiędzynarodowienia”. 
Podobszar ten uzyskał też najniższą ocenę benchmarkową (0,56), 
ale najwyższą medianę ocen klastrów (0,21).  
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Projekty międzynarodowe w klastrach 
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• W latach 2016-2017 projekty 
międzynarodowe realizowało 60% 
klastrów biorących udział w badaniu. 

• Łączna wartość projektów realizowanych 
w klastrach przekroczyła w tym czasie 
200 mln zł. 
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Ogólne wyniki klastrów w badaniu 
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Benchmarking Mediana

• Najlepiej ocenionym obszarem są „Procesy w klastrze”. Połowa 

klastrów uczestniczących w badaniu w tym obszarze uzyskała 

ocenę 0,29 i wyższą. Najlepszy klaster uzyskał ocenę 0,58.  

• Podobnie oceniono „Oddziaływanie klastrów na otoczenie” – 

mediana ocen 0,28, a ocena benchmarkowa 0,56. Oceny  

w obszarach „Zasoby klastra” i „Internacjonalizacja” 

charakteryzują się natomiast większą zmiennością – oceny 

najlepszych klastrów pozostają na poziomie 0,56-0,58, podczas 

gdy połowa klastrów uczestniczących w badaniu uzyskała 

oceny niższe niż odpowiednio 0,19 dla obszaru „Zasoby 

klastrów” i 0,17 dla obszaru „Internacjonalizacja”. 

• Najsłabiej ocenionym w badaniu obszarem są „Wyniki” klastra,  

w którym zarówno ocena benchmarkowa (0,45), jak i mediana 

ocen klastrów (0,08) wypadły zdecydowanie gorzej niż 

w pozostałych obszarach.  
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Ogólne wyniki klastrów w badaniu – wskaźnik syntetyczny 

• Ogólną kondycję klastrów wynikającą z przeprowadzonego badania można ocenić jako średnią. 

• Badane klastry charakteryzują się dużą różnorodnością – najlepiej ocenione klastry uzyskały 
oceny 2-krotnie wyższe niż te ocenione najsłabiej. 
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Podobieństwa i różnice w grupach klastrów 

• Wyniki badań wskazują na zdecydowanie lepsze oceny 
klastrów posiadających status Krajowych Klastrów 
Kluczowych w stosunku do pozostałych klastrów. Wyższe 
oceny w tym wypadku dotyczą wszystkich badanych 
podobszarów. 

• Wiek klastrów nie miał silnego wpływu na uzyskaną  
w badaniu ocenę, choć klastry powstałe przed 2010 
rokiem generalnie radziły sobie minimalnie lepiej niż 
klastry młodsze. Jedynie w podobszarze procesy klastry 
młode wypadły lepiej niż starsze. 

• Wielkość klastrów również nie miała decydującego 
wpływu na wyniki uzyskane w badaniu, choć oceny 
klastrów mniejszych były nieco wyższe niż te uzyskane 
przez klastry duże. 
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Słabe strony klastrów 

Finansowanie działalności klastrów, szczególnie nowych projektów i działalności rozwojowej 

Wspólna działalność B+R+I  

Transfer wiedzy 

Ochrona własności przemysłowej 

Inkubacja nowych działalności gospodarczych 

Wspólna oferta rynkowa 

Wzmacnianie PPP 

Dostępność usług proinnowacyjnych, raportów rynkowych, audytów technologicznych w klastrach 
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Silne strony klastrów 

Osiąganie celów działalności klastrowej  

Instytucjonalizacja klastrów  

Potencjał gospodarczy  

Komunikacja w klastrach  

Zasoby infrastrukturalne  

Aktywność marketingowa klastrów  

Usługi umiędzynarodowienia oferowane przez klaster 

Potencjał umiędzynarodowienia  
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Główne rekomendacje dla klastrów 

• Propozycje rekomendacji skupiają się w obszarach ewidentnie 
słabszych i wymagających poprawy ze strony klastrów  
w Polsce. 

• Kluczowe dla rozwoju klastrów w przyszłości są budowa silnej 
bazy finansowej i oferty dla członków – poszukiwanie nowych 
źródeł finansowania oraz tworzenie łańcuchów wartości  
w klastrach. 

• Internacjonalizacja oraz rozwijanie zaawansowanych usług dla 
członków to kolejne obszary, którym koordynatorzy klastrów 
powinni poświęcić szczególną uwagę. 

Rekomendacje dla 
koordynatorów klastrów 

Poszukiwanie nowych źródeł 
finansowania 

Budowanie łańcucha wartości 

Zwiększanie aktywności 
rynkowej 

Dalsza Internacjonalizacja 

Rozwijanie zaawansowanych 
usług doradczych / 
proinnowacyjnych / 

specjalistycznych 



28 

Rekomendacje dla instytucji rządowych i samorządowych  

• Instytucje rządowe i samorządowe powinny wypracować spójną 
politykę klastrową na poziomie krajowym i regionalnym. 

• Należy działać w kierunku nadania klastrom ważnej roli  
w systemie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji. 

• Konieczne jest budowanie ekosystemu współpracy 
uwzględniającego klastry. 

• Warto rozważyć stworzenie rozwiązań promujących udział 
klastrów w projektach PPP. 

Rekomendacje dla Instytucji 
rządowych i samorządowych 

Wypracowanie założeń spójnej 
polityki klastrowej na poziomie 

krajowym i regionalnym 

Budowanie systemu wsparcia 
klastrów na poziomie 

regionalnym jako systemu do 
wdrażania RIS 

Uwzglednienie roli 
koordynatorów w systemach 

wsparcia 

Budowanie ekosystemu 
współpracy 

Zaangażowanie klastrów w 
projekty PPP 
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Rekomendacje  dla Instytucji naukowych i jednostek 
badawczo-rozwojowych 

• Rekomendujemy instytucjom naukowym udział w klastrach 
jako skuteczną metodę komercjalizacji badań. 

• Współpraca w organizacji wydarzeń o zasięgu 
międzynarodowym, uczestnictwo w projektach 
międzynarodowych pozwoli odnieść korzyści zarówno 
instytucjom naukowym jak i innym członkom klastrów 
poprzez zwiększenie znaczenia i skali takich wydarzeń  
i projektów. 

• Zachęcamy klastry i jednostki naukowe do współpracy  
w zakresie definiowania i rekomendowania kierunków 
kształcenia dostosowanych do potrzeb członków klastrów. 

Rekomendacje dla Instytucji  
naukowych 

Udział w klastrach jako 
metoda komercjalizacji badań 

Współpraca międzynarodowa 

Współtworzenie kierunków 
kształcenia 
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Dziękuję za uwagę 
 


