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S t r e s z c z e n i e: Celem niniejszego referatu jest przybli¿enie zagadnieñ zwi¹zanych z kon-
kurencyjnoœci¹ regionów, które stanowi¹ bardzo ciekawy przedmiot badañ, w gospodarce
opartej na wiedzy, która jest wyzwaniem XXI wieku dla wszystkich gospodarek na wszystkich
szczeblach.
W referacie zdefiniowano pojêcia regionu i konkurencyjnoœci regionu, a tak¿e omówiono
czynniki decyduj¹ce o konkurencyjnoœci regionów. Scharakteryzowano tak¿e gospodarkê
opart¹ na wiedzy i czynniki j¹ opisuj¹ce oraz omówiono wp³yw GOW na konkurencyjnoœæ re-
gionów i wskazano dzia³ania, które ten wp³yw mog¹ zwiêkszyæ. Podjêto siê tak¿e próby odpo-
wiedzi na pytanie, czy zarz¹dzanie wiedz¹ w regionie jest mo¿liwe. W koñcowej czêœci zawar-
to wnioski p³yn¹ce z rozwa¿añ teoretycznych.

1. Pojêcie regionu

Pojêcie regionu, choæ powszechnie stosowane, jest pojêciem wieloznacznym.
Mianem tym okreœla siê zarówno terytoria okreœlone kulturowo lub historycznie,
jak i obszary wyodrêbnione na skutek podzia³u administracyjnego, politycznego
oraz wyodrêbnione w ramach przestrzeni ekonomicznej (Pietrzyk, 2000, s. 213).
Wyró¿nia siê wiêc regiony przyrodnicze, spo³eczno-gospodarcze, administracyjne,
planistyczne, urbanistyczne, spo³eczne, krajobrazowe, demograficzne i inne
(Ch¹dzyñski i in., 2007, s. 39).

Region definiuje siê jako pewien obszar sk³adaj¹cy siê z podobnych jednostek
elementarnych, wyspecjalizowany, co wynika z terytorialnego podzia³u pracy, wy-

ZESZYTY NAUKOWE MA£OPOLSKIEJ WY¯SZEJ SZKO£Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 1

* Dr Irena Figurska – adiunkt, Wy¿sza Hanzeatycka Szko³a Zarz¹dzania w S³upsku; dr Edward
Wiœniewski – adiunkt, Wy¿sza Hanzeatycka Szko³a Zarz¹dzania w S³upsku.



kazuj¹cy powi¹zania wewnêtrzne i zewnêtrzne, maj¹cy wykszta³cony zespó³ si³
wytwórczych i charakteryzuj¹cy siê wiêkszym lub mniejszym stopniem domkniê-
cia (Kuciñski, 1990, s. 18). Podobieñstwa pomiêdzy poszczególnymi jednostkami
elementarnymi danego regionu w aspekcie cech je charakteryzuj¹cych s¹ wiêksze,
ni¿ z jednostkami elementarnymi funkcjonuj¹cymi w innych regionach.

R. Domañski okreœli³ region jako obszar stanowi¹cy pewn¹ jednolit¹ lub spójn¹
ca³oœæ wynikaj¹c¹ z charakteru czêœci sk³adowych i relacji przestrzennych, wyod-
rêbnion¹ z wiêkszego obszaru za pomoc¹ okreœlonego kryterium lub kryteriów,
b¹dŸ te¿ zwartoœci struktury okreœlonej przez wspó³zale¿ne dziedziny dzia³alnoœci
ludzkiej na rozpatrywanym obszarze (Domañski, 2007, s. 23).

Regiony ekonomiczne wyznaczyæ mo¿na bior¹c pod uwagê (Ch¹dzyñski i in.,
2007, s. 41–42):

– poziom rozwoju (rozwiniête, rozwijaj¹ce siê i opóŸnione w rozwoju),
– podstawowy rodzaj dzia³alnoœci (przemys³owe, rolnicze, przemys³owo-rolni-

cze, rolniczo-przemys³owe oraz turystyczno-rekreacyjne),
– odmiennoœæ strukturaln¹ (wêz³owe i jednorodne),
– kryterium statystyczne (podzia³ przestrzeni na tzw. NUTS-y),
– kryterium ekonomiczno-administracyjne (podzia³ administracyjny kraju).

Przez szeroko rozumiane otoczenie region postrzegany jest jako suma szans
i korzyœci, jakie mog¹ uzyskaæ jego obecni i potencjalni u¿ytkownicy. Natomiast
od strony wnêtrza region zapewnia poda¿ czynników i warunków, stwarza klimat,
prowadzi politykê wobec biznesu, a tak¿e odpowiada na oczekiwania i potrzeby
spo³eczne (Klasik, 2006, s. 28).

2. Konkurencyjnoœæ regionu

Konkurencyjnoœæ regionów mo¿e byæ rozpatrywana w uk³adzie statycznym
i dynamicznym (Figurska, Wiœniewski, 2008, s. 49–50). Podejœcie statyczne (kon-
kurencyjnoœæ wynikowa) polega na ocenie stanu konkurencyjnoœci, czyli okreœle-
niu pozycji konkurencyjnej danej jednostki przestrzennej. Pozycja konkurencyjna
okreœla miejsce regionu w rankingu regionów konkuruj¹cych w danym momencie.
Analiza porównawcza konkurencyjnoœci regionów ma sens wówczas, gdy dokonu-
je siê oceny ogólnego poziomu konkurencyjnoœci lub te¿ gdy przedmiotem porów-
nania staje siê konkretna dziedzina. W takiej sytuacji, wykorzystuj¹c zestaw
w³aœciwie dobranych wskaŸników i okreœlon¹ metodê badania, mo¿na dokonaæ
rankingu regionów (Klasik, 2006, s. 26).

Rozpatrywanie konkurencyjnoœci w uk³adzie dynamicznym (zdolnoœæ konku-
rencyjna) polega na analizie czynników decyduj¹cych o d³ugookresowej zdolnoœci
do konkurowania. W tym ujêciu konkurencyjnoœæ regionów nale¿y traktowaæ jako
dynamiczny proces, który dokonuje siê pod wp³ywem zmieniaj¹cych siê w czasie,
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historycznie uwarunkowanych czynników wzrostu, a tak¿e uwarunkowañ we-
wnêtrznych wynikaj¹cych z podnoszenia jakoœci zasobów infrastrukturalnych,
kwalifikacji w³adzy administracyjnej i samorz¹dowej, a tak¿e poziomu wykszta³ce-
nia jego spo³ecznoœci (Zio³o, 2002, s. 569). O regionie mo¿na mówiæ, ¿e jest kon-
kurencyjny tylko wtedy, gdy do nowych warunków potrafi siê przystosowaæ szyb-
ciej, ni¿ inne regiony.

R. Bolonek stwierdzi³a, i¿ konkurencyjnoœæ regionu jest „[...] lokalizacj¹ regio-
nu w obszarze konkurencyjnoœci i polityki globalnej oraz makroekonomicznej, na
podstawie rozeznania w³asnych zasobów i strategii regionalnej opartej na wspó³fi-
nansowaniu ze Ÿróde³ unijnych. Konkurencyjnoœæ regionu jest wypadkow¹,
po³¹czeniem polityki makroekonomicznej pañstwa z zasobami regionu. Spójnoœæ
tych poczynañ pozwala umiejscowiæ region w perspektywie konkurencyjnoœci glo-
balnej” (Bolonek, 2006, s. 105).

Konkurencyjnoœæ regionu okreœla siê tak¿e jako jego zdolnoœæ do (Ch¹dzyñski
i in., 2007, s. 108–109):

– generowania wysokiego poziomu zatrudnienia,
– wzrostu poziomu wydajnoœci pracy,
– trwa³ego wzrostu poziomu ¿ycia spo³ecznoœci regionu,
– osi¹gania sukcesu w rywalizacji gospodarczej podmiotów dzia³aj¹cych w re-

gionie,
– przystosowywania siê do zmieniaj¹cego siê otoczenia,
– bycia innowacyjnym,
– generowania wykorzystywania zasobów strategicznych regionu.

O konkurencyjnoœci regionów stanowi si³a przyci¹gania lub odpychania przed-
siêbiorstw i gospodarstw domowych. Z jednej strony regiony s¹ wybierane przez
przedsiêbiorstwa i gospodarstwa domowe, a z drugiej maj¹ wp³yw na kszta³towa-
nie warunków i korzyœci, jakie mog¹ uzyskiwaæ aktualni i potencjalni u¿ytkownicy
jego zasobów (Klasik, 2006, s. 25). Konkurencyjnoœæ regionu w tym przypadku
jest traktowana jako przewaga nad innymi regionami, wynikaj¹ca z atrakcyjnoœci
sfery us³ugowej kierowanej do mieszkañców, przedsiêbiorstw, inwestorów i goœci,
której Ÿród³em jest nowoczesna infrastruktura materialna, instytucjonalna i intelek-
tualna regionu.

Konkurencyjnoœæ regionu mo¿na potraktowaæ tak¿e jako sumê si³y konkuren-
cyjnej podmiotów dzia³aj¹cych w regionie na poziomach: mikroekonomicznym
(przedsiêbiorstwa, pracownicy, konsumenci), mezoekonomicznym (samorz¹dy te-
rytorialne) oraz makroekonomicznym (organy pañstwowe, organizacje miêdzyna-
rodowe) (Kosiedowski, 2006, s. 38). Charakter zwi¹zków, w jakich pozostaj¹ te
podmioty, decyduje o kszta³towaniu siê okreœlonych przewag konkurencyjnych.

W œwietle powy¿szych rozwa¿añ za region konkurencyjny mo¿na uznaæ obszar,
który (Klasik, 2006, s. 33–34):

– jest uznawany za atrakcyjny, czyli taki, który przynosi u¿ytkownikowi naj-
wiêcej korzyœci oraz w najwiêkszym stopniu zaspokaja potrzeby i oczekiwania,
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– wytwarza i utrzymuje œrodowisko zachêcaj¹ce i promuj¹ce biznes oraz pod-
nosz¹ce standard i jakoœæ ¿ycia,

– szczyci siê ponadprzeciêtnymi osi¹gniêciami natury ekonomiczno-finansowej
oraz spo³eczno-kulturowej i którego wysoka reputacja oraz pozytywny wizerunek
znajduj¹ powszechne uznanie, nawet w skali miêdzynarodowej.

Z. Chojnicki i T. Czy¿ za region konkurencyjny uznaj¹ taki, który stwarza odpo-
wiednie warunki przedsiêbiorstwom, umo¿liwiaj¹ce im wygranie konkurencji oraz
przyci¹ga w wiêkszym stopniu ni¿ inne regiony kapita³ inwestycyjny, w szczegól-
noœci lokuj¹cy siê w przedsiêbiorstwach o wysokim poziomie innowacyjnym
(Chojnicki, Czy¿, 2006, s. 29).

3. Czynniki konkurencyjnoœci regionu

Konkurencyjnoœæ regionu zale¿y od wzajemnie powi¹zanych ze sob¹ czynni-
ków, do których zalicza siê (Kosiedowski, 2006, s. 38):

– zró¿nicowanie struktury ekonomicznej,
– dostêpnoœæ komunikacyjn¹,
– innowacyjnoœæ i przedsiêbiorczoœæ mieszkañców,
– wykszta³cenie i potencja³ intelektualno-kulturowy spo³ecznoœci regionalnej,
– stopieñ samoorganizacji spo³eczeñstwa,
– stan œrodowiska naturalnego,
– zaplecze naukowo-badawcze i rozwojowe,
– jakoœæ zarz¹dzania rozwojem regionu,
– zdolnoœci absorpcyjne inwestycji krajowych i zagranicznych,
– rezerwy terenów nadaj¹cych siê do inwestycji.

M. Kabaj do determinant konkurencyjnoœci w d³ugim okresie zaliczy³ czynniki
strukturalne i prorozwojowe takie, jak (Kabaj, 1997, s. 105 i dalsze):

– inwestycje i postêp techniczny,
– rozwój zasobów pracy,
– restrukturyzacja ludnoœci w wieku zdolnoœci do pracy w kierunku zwiêksze-

nia udzia³u ludzi uczestnicz¹cych w tworzeniu PKB i zmniejszenia liczby osób ko-
rzystaj¹cych z jego podzia³u,

– restrukturyzacja przemys³u i gospodarki w kierunku zwiêkszenia udzia³ów
przemys³ów wysokiej techniki.

R. Domañski natomiast szczególne znaczenie przypisa³ nastêpuj¹cym czynni-
kom determinuj¹cym zdolnoœæ konkurencyjn¹ regionów (Domañski, 2007, s. 121):

– jakoœæ pracy,
– badania naukowe i wdra¿anie ich wyników,
– przep³ywy informacji,
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– wyspecjalizowana infrastruktura,
– us³ugi biznesowe,
– innowacje.

Mo¿liwoœci tworzenia i podtrzymywania przewagi konkurencyjnej obszarów
uzale¿nione s¹ od tzw. zasobów rozwojowych, do których zalicza siê kapita³ mate-
rialny, kapita³ fizyczny (naturalny, przyrodniczy), kapita³ kulturowy, kapita³ spo-
³eczny i kapita³ ludzki. Wszystkie te wymienione rodzaje kapita³u s¹ ze sob¹ œciœle
powi¹zane, wzajemnie siê warunkuj¹ i wzmacniaj¹ (Karwiñska, 2006, s. 177).

Na konkurencyjnoœæ regionów wp³yw maj¹ tak¿e czynniki makroekonomiczne,
takie jak polityka pañstwa, w tym przede wszystkim pieniê¿na i bud¿etowa, a tak¿e
sytuacja miêdzynarodowa, w tym uczestnictwo w procesach miêdzynarodowej in-
tegracji europejskiej (Kosiedowski, 2006, s. 38). Zmiany zachodz¹ce w skali glo-
balnej, np. w dziedzinie polityki gospodarczej kraju, mog¹ stymulowaæ lub utrud-
niaæ rozwój regionów, wp³ywaj¹c na ich konkurencyjnoœæ, a poszczególne regiony
z uwagi na ich specyfikê mog¹ staæ siê czynnikami wzrostu gospodarki w skali
makro lub te¿ barierami.

4. Gospodarka oparta na wiedzy

Wspó³czeœnie na ca³ym niemal œwiecie obserwuje siê ogromny wzrost zaintere-
sowania tematyk¹ zwi¹zan¹ z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy (GOW),
która sta³a siê wielkim wyzwaniem dla Europy XXI wieku. Publikuje siê na ten te-
mat wiele ksi¹¿ek i artyku³ów, znajduje to swoje odzwierciedlenie w oficjalnych
dokumentach Unii Europejskiej i jej poszczególnych pañstw cz³onkowskich, prze-
jawia siê w liczbie konferencji poœwiêconych tej problematyce i wachlarzu us³ug
firm konsultingowych zorientowanych na szkolenia i projekty z zakresu zarz¹dza-
nia wiedz¹. Gospodarka oparta na wiedzy w coraz wiêkszym stopniu bazuje na
produkcji i wymianie niematerialnych dóbr i us³ug, a bogactwo w ogromnym stop-
niu pochodzi z wytwarzania, transferu i wykorzystywania wiedzy.

Staj¹c siê cz³onkiem Unii Europejskiej, Polska zosta³a zobowi¹zana do wykona-
nia zadañ wynikaj¹cych ze Strategii Lizboñskiej, której g³ównym celem jest stwo-
rzenie na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki
na œwiecie, opartej na wiedzy, zdolnej do zrównowa¿onego rozwoju, tworz¹cej
wiêksz¹ liczbê trwa³ych i innowacyjnych miejsc pracy oraz charakteryzuj¹cej siê
wiêksz¹ spójnoœci¹ spo³eczn¹.

O znaczeniu, jakie przypisuje siê budowie GOW œwiadczyæ mo¿e fakt, i¿ za cel
strategiczny Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia na lata 2007–2013 postawiono tworzenie warunków dla wzro-
stu konkurencyjnoœci gospodarki opartej na wiedzy i przedsiêbiorczoœci zapew-
niaj¹cej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójnoœci spo³ecznej, gospodar-
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czej i przestrzennej. Cel ten ma zostaæ osi¹gniêty poprzez realizacjê celów hory-
zontalnych, do których zalicza siê m.in. wzrost konkurencyjnoœci polskich
regionów i przeciwdzia³anie ich marginalizacji spo³ecznej, gospodarczej i prze-
strzennej, a tak¿e poprawê jakoœci kapita³u ludzkiego i zwiêkszenie spójnoœci
spo³ecznej (Program..., 2006). Cele te oczywiœcie uzupe³niaj¹ siê i przenikaj¹,
trudno bowiem wyobraziæ sobie zwiêkszenie konkurencyjnoœci regionów bez po-
prawy jakoœci kapita³u ludzkiego.

W GOW wiedza, bêd¹c zasobem strategicznym spo³eczeñstwa, staje siê pod-
staw¹ jej funkcjonowania. W ujêciu ekonomicznym wiedza traktowana jest zarów-
no jako dobro ekonomiczne, jak i jako g³ówny czynnik rozwoju gospodarki. Na-
biera ona publicznego charakteru, a wiêc uzewnêtrznia siê m.in. poprzez patenty
i zatrudnianie ekspertów przez przedsiêbiorstwa.

W literaturze naukowej wymienia siê ró¿ne, komplementarne aspekty GOW,
opisuj¹c j¹ jako gospodarkê (Chojnicki, Czy¿, 2006, s. 18):

– której rozwój dokonuje siê pod dominuj¹cym wp³ywem nauki lub wiedzy na-
ukowej,

– któr¹ wyznacza wiedza technologiczna oraz oparte na niej innowacje, które
s¹ lub mog¹ zostaæ wykorzystane do produkcji nowych dóbr i us³ug,

– któr¹ tworz¹ procesy uczenia i kszta³cenia podmiotów gospodarczych, za-
równo przygotowawcze, jak i odbywaj¹ce siê w toku dzia³alnoœci gospodarczej,

– w której szeroko rozumiane uwarunkowania dzia³alnoœci gospodarczej (orga-
nizacyjne, instytucjonalne, spo³eczne) zwiêkszaj¹ skutecznoœæ absorpcji wiedzy
i innowacji oraz konkurencyjnoœæ gospodarki.

G³ównymi czynnikami rozwoju GOW s¹ (Chojnicki, Czy¿, 2006, s. 141):
– wiedza innowacyjna i innowacje, bêd¹ce podstaw¹ nowych ga³êzi produkcji

i us³ug, umo¿liwiaj¹ce przedsiêbiorstwom i regionom uzyskanie przewagi konku-
rencyjnej,

– kszta³cenie i kapita³ ludzki, który mo¿e byæ wykorzystany w dzia³alnoœci go-
spodarczej o charakterze innowacyjnym i który traktowany jest zarówno jako
Ÿród³o, jak i potencjalne ogniwo przekazywania wiedzy do gospodarki.

Dzia³alnoœæ gospodarcza dokonuj¹ca siê w obrêbie GOW wp³ywa na zwiêksze-
nie efektywnoœci innych sektorów i ga³êzi gospodarki. Wskazuje siê, i¿ GOW pe³ni
rolê katalizatora przemian i wzrostu produktywnoœci ca³ej gospodarki (Chojnicki,
Czy¿, 2006 s. 22).

5. GOW a konkurencyjnoœæ regionów

Makrostrukturê przestrzenn¹ GOW tworz¹ uk³ady terytorialne, przede wszyst-
kim regionalne. Wspó³czeœnie do najbardziej widocznych tendencji rozwoju, tak¿e
w odniesieniu do rozwoju regionalnego, zalicza siê przyspieszenie postêpu nauko-
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wego i technologicznego, nadaj¹ce wielkiego znaczenia takim czynnikom, jak wie-
dza, badania i innowacje (Pietrzak, 1995, s. 13). O tempie rozwoju spo³eczno-
-gospodarczego regionów i ich konkurencyjnoœci w mniejszym stopniu decyduj¹
obecnie zasoby naturalne i materialne, a w wiêkszym niematerialne formy kapita³u,
a przede wszystkim ludzie – wykszta³ceni, maj¹cy zdolnoœæ i chêæ do wspó³pracy,
kreatywni, innowacyjni i potrafi¹cy absorbowaæ innowacje (Klamut, 1999, s. 6–7).

W gospodarce opartej na wiedzy coraz wiêksze znaczenie w procesie kreowania
konkurencyjnoœci przypisuje siê kapita³owi ludzkiemu, którego g³ównym Ÿród³em
jest wykszta³cenie. Wskazuje siê, i¿ s³abo rozwiniêty kapita³ ludzki jest silnie
zwi¹zany i uzale¿niony od miejsca przebywania, natomiast osoby dobrze wy-
kszta³cone wykazuj¹ wiêksz¹ ruchliwoœæ przestrzenn¹. Dlatego regiony ubogie,
s³abo rozwiniête cechuje deficyt ludzi maj¹cych wiedzê i zdolnoœci inwestycyjne.
Jeœli chce siê skutecznie budowaæ kapita³ ludzki na pewnym obszarze, to nale¿y
jednoczeœnie stworzyæ warunki do tworzenia miejsc pracy, w przeciwnym razie
nast¹pi odp³yw pracowników wysoko wykwalifikowanych. Na skutek tego „[...]
œciœle zlokalizowane koszty tworzenia kapita³u ludzkiego nie zostan¹ pokryte, a zy-
ski czerpane bêd¹ na obszarach zupe³nie przypadkowych (czêsto w innym kraju)”
(Ch¹dzyñski i in., 2007, s. 117–118).

Znaczenie kapita³u ludzkiego dla rozwoju regionalnego w gospodarce opartej na
wiedzy wynika te¿ z faktu, i¿ w gospodarce tej szczególnego znaczenia nabiera
wiedza, a tê kreowaæ i wykorzystywaæ w swoich dzia³aniach mog¹ tylko ludzie.

S. Domañski zwraca uwagê na pewne istotne cechy kapita³u ludzkiego, o któ-
rych nale¿y pamiêtaæ w aspekcie jego wp³ywu na rozwój regionalny (Domañski,
1993, s. 16–19). Otó¿ zasób kapita³u ludzkiego nie zmienia siê proporcjonalnie do
zmiany liczby ludnoœci, jako ¿e mo¿e byæ rozpatrywany tak w aspekcie iloœcio-
wym, jak i jakoœciowym. Cech¹ charakterystyczn¹ kapita³u ludzkiego jest to, ¿e
nie poddaje siê on wszystkim prawom rynku, nie mo¿e bowiem zmieniaæ w³aœci-
ciela, mo¿e jednak byæ gromadzony, wykorzystywany lub marnotrawiony, jak rów-
nie¿ mo¿e byæ powiêkszony poprzez inwestowanie w niego. Inwestowanie to pole-
ga na podejmowaniu dzia³añ maj¹cych w efekcie przynieœæ okreœlone korzyœci
bêd¹ce skutkiem pog³êbienia i poszerzenia wiedzy, umiejêtnoœci, kompetencji itd.
Inwestycje w kapita³ ludzki, zwiêkszaj¹ce jego jakoœæ, maj¹ charakter komplemen-
tarny wobec inwestycji w kapita³ fizyczny, bowiem w³aœciwe wykorzystanie kapi-
ta³u fizycznego wymaga coraz wy¿szego kapita³u ludzkiego.

Jak ju¿ wspomniano we wczeœniejszym fragmencie niniejszego opracowania
jednym z g³ównych czynników rozwoju GOW – oprócz kapita³u ludzkiego – jest
wiedza innowacyjna i innowacje, dziêki którym rozwijaæ siê mog¹ nowe ga³êzie
produkcji i us³ug, przedsiêbiorstwa mog¹ uzyskiwaæ przewagê konkurencyjn¹,
a regiony maj¹ mo¿liwoœæ rozwoju. Za g³ówne aspekty dzia³alnoœci innowacyjnej,
stanowi¹ce bardzo wa¿ne czynniki rozwoju GOW, uznaje siê dzia³alnoœæ
badawczo-rozwojow¹ oraz innowacyjnoœæ w przemyœle. Szczególn¹ rolê w rozwo-
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ju gospodarczym, w tym regionów, odgrywaj¹ innowacje procesowe oraz produk-
towe.

Stymulowaæ rozwój regionalny mo¿na poprzez wzrost innowacyjnoœci lepiej
wykszta³conych ludzi wyd³u¿aj¹c okres ich edukacji, co znajduje odzwierciedlenie
w zwiêkszeniu poziomu ich wiedzy.

Wzrost udzia³u GOW w rozwoju gospodarczym regionów mo¿e te¿ zostaæ przy-
spieszony przez import nowoczesnych technologii i rozwi¹zañ gospodarczych sto-
sowanych na obszarach lepiej rozwiniêtych, w tym m.in. poprzez dop³yw kapita³u
zagranicznego. Oczywiœcie efektywne wykorzystanie tych technologii i rozwi¹zañ
wymagaæ bêdzie wzrostu wykszta³cenia ludnoœci. Zwraca siê jednak uwagê na
fakt, i¿ procesy innowacyjne wprowadzane przez czynniki zewnêtrzne wobec danej
spo³ecznoœci lokalnej mog¹ napotkaæ nieprzychyln¹ reakcjê ze strony tej spo³ecz-
noœci (Maik, 1995, s. 27).

Z. Chojnicki i T. Czy¿ wskazuj¹ na znaczenie ukszta³towania regionalnego sys-
temu innowacji, stanowi¹cego sieæ instytucji publicznych i prywatnych, których
dzia³alnoœæ i wspó³praca polega na wytwarzaniu, adaptacji oraz przenoszeniu wie-
dzy do sfery gospodarki regionu i jej otoczenia instytucjonalnego, organizacyjnego
i spo³ecznego (Chojnicki, Czy¿, 2006, s. 28).

6. Zarz¹dzanie wiedz¹ w regionach

O znaczeniu zarz¹dzania wiedz¹ w GOW mówi siê coraz wiêcej, ale g³ównie
w odniesieniu do organizacji. W œwietle podjêtej w niniejszym referacie problema-
tyki pojawia siê pytanie, czy mo¿na zarz¹dzaæ wiedz¹ w regionach, a jeœli tak, to
na czym to zarz¹dzanie powinno polegaæ i jaki mo¿e mieæ wp³yw na konkurencyj-
noœæ regionów?

Wiedza jednostki to ogó³ wiadomoœci i umiejêtnoœci, które wykorzystuje ona do
rozwi¹zywania problemów. Na wiedzê sk³adaj¹ siê elementy teoretyczne i prak-
tyczne, a tak¿e ogólne zasady i szczegó³owe wskazówki postêpowania (Probst i in.,
2002, s. 35). Przy omawianiu zarz¹dzania wiedz¹ w odniesieniu do organizacji czy
okreœlonej spo³ecznoœci szczególnie istotna jest wiedza zbiorowa, bêd¹ca wiedz¹
okreœlonej grupy i stanowi¹ca sumê wiedzy jej poszczególnych jednostek powiêk-
szon¹ poprzez ich zdolnoœæ do wspó³pracy.

Zarz¹dzanie wiedz¹ jest to ogó³ procesów umo¿liwiaj¹cych tworzenie, upo-
wszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji za³o¿onych celów. Obejmuje
ono wszelkie dzia³ania zwiêkszaj¹ce dostêpnoœæ wiedzy i tym samym daj¹ce mo¿-
liwoœæ szybszej reakcji na czêsto nieprzewidywalne zmiany zachodz¹ce w szeroko
rozumianym otoczeniu. Zarz¹dzanie wiedz¹ mo¿e byæ efektywne tylko wtedy, kie-
dy wszystkie sk³adaj¹ce siê nañ procesy, czyli: lokalizowanie wiedzy, jej pozyski-
wanie, rozwijanie, dzielenie siê wiedz¹ i rozpowszechnianie jej, wykorzystywanie
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wiedzy i jej zachowywanie, bêd¹ przebiega³y efektywnie (Probst i in., 2002,
s. 42–44).

W rozwa¿aniach na temat zarz¹dzania wiedz¹ w regionie mo¿na zastosowaæ po-
dejœcie od strony podmiotów funkcjonuj¹cych w regionie, ale mo¿na tak¿e spoj-
rzeæ na region jako na ca³oœæ, na pewien obiekt stanowi¹cy czêœæ przestrzeni
i bêd¹cy podmiotem zarz¹dzania wiedz¹ (Figurska, 2007, s. 52).

Region jest miejscem, w którym dzia³alnoœæ prowadz¹ ró¿nego rodzaju organi-
zacje. Otó¿ wspó³czeœnie wskazuje siê, i¿ konkurencyjnoœæ organizacji uzale¿niona
jest od jej zdolnoœci do uczenia siê i od efektywnoœci zarz¹dzania wiedz¹. Mo¿na
wiêc przyj¹æ, ¿e wzrost konkurencyjnoœci organizacji funkcjonuj¹cych w regionie,
bêd¹cy w znacznym stopniu efektem podejmowania w nich dzia³añ zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem wiedz¹, przek³ada siê wzrost konkurencyjnoœci regionu. Tak wiêc
wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu lepsze wykorzystanie wiedzy w organizacjach
przyczyni¹ siê do osi¹gniêcia celu g³ównego, jakim jest budowa i rozwój GOW
w regionach.

Postrzegaj¹c region jako obiekt sam bêd¹cy podmiotem zarz¹dzania, nale¿y od-
powiedzieæ na kilka pytañ. Jak w odniesieniu do regionu powinny byæ realizowane
wymienione wczeœniej procesy zarz¹dzania wiedz¹? Jak zapewniæ osi¹gniêcie we-
wnêtrznej i zewnêtrznej przejrzystoœci posiadanych zasobów wiedzy? Jak¹ wiedzê
pozyskiwaæ z zewn¹trz, a jak¹ rozwijaæ w regionie? Jak motywowaæ wszystkich
uczestników procesu zarz¹dzania wiedz¹ w regionie do dzielenia siê wiedz¹, roz-
powszechniania jej i wykorzystywania w dzia³aniach? Jakie w koñcu podj¹æ
dzia³ania, które pozwol¹ na zachowanie wiedzy ju¿ zdobytej (Figurska, 2007,
s. 52)? Oprócz pytañ dotycz¹cych samych procesów zarz¹dzania wiedz¹ trzeba by
te¿ zastanowiæ siê nad tym, kto mia³by zarz¹dzaæ wiedz¹? Kto powinien mieæ do-
stêp i do jakiej wiedzy?

Zarz¹dzanie wiedz¹ to proces, którego realizacja w praktyce napotyka wiele ba-
rier (Figurska, 2009, s. 22–24). Jak wobec tego na poziomie regionu prze³amywaæ
pojawiaj¹ce siê bariery zarz¹dzania wiedz¹? Wydaje siê, ¿e próba odpowiedzi na
postawione wy¿ej pytania mo¿e staæ siê interesuj¹cym przedmiotem samodzielne-
go opracowania.

7. Podsumowanie

Wspó³czeœnie wielkim wyzwaniem dla gospodarek wszystkich szczebli, w tym
szczebla regionalnego, sta³o siê budowanie gospodarek opartych na wiedzy. Wzrost
konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci zarówno przedsiêbiorstw, jak i regionów uzna-
no za jeden z priorytetów Strategii rozwoju kraju 2007–2015, bêd¹cej podstawo-
wym dokumentem strategicznym, który okreœla cele i priorytety rozwoju
spo³eczno-gospodarczego kraju oraz warunki umo¿liwiaj¹ce ten rozwój. Wzrost
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konkurencyjnoœci regionów powinien zatem stanowiæ narzêdzie umo¿liwiaj¹ce
osi¹gniêcie wzrostu gospodarczego regionu i ca³ego kraju.

Obecnie uznaje siê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ zró¿nicowania poziomu rozwoju
i konkurencyjnoœci poszczególnych obszarów (krajów, regionów), nie jest nierów-
ne wyposa¿enie w kapita³ fizyczny (maszyny, urz¹dzenia, infrastruktura), ale zró¿-
nicowane cechy narodów i spo³ecznoœci lokalnych. Dlatego w GOW szczególn¹
rolê pe³ni kapita³ ludzki, bowiem tylko cz³owiek potrafi kreowaæ wiedzê i wyko-
rzystywaæ j¹ w swoich dzia³aniach. Ludzie wykszta³ceni, kreatywni s¹ podstaw¹
GOW, tote¿ bardzo wa¿n¹ rolê przypisaæ nale¿y podnoszeniu przez nich kwalifika-
cji, szczególnie w kierunkach i specjalnoœciach sprzyjaj¹cych rozwojowi regional-
nemu.

Dzia³ania, które mog¹ zwiêkszyæ poziom GOW i zwiêkszyæ jej oddzia³ywanie
na gospodarkê regionów to – w œwietle powy¿szych rozwa¿añ:

– wzrost innowacyjnoœci gospodarki regionów i ich unowoczeœnienie,
– rozbudowa bazy wiedzy technologiczno-innowacyjnej,
– zwiêkszenie roli nauki dla rozwoju gospodarek, w tym wzrost nak³adów na

rozwój badañ naukowych,
– zwiêkszenie absorpcji wiedzy technologiczno-innowacyjnej z zagranicy,
– wzrost kapita³u ludzkiego i zwiêkszenie efektywnoœci jego wykorzystania.

Jako ¿e wiedza sta³a siê zasobem strategicznym spo³eczeñstwa i podstaw¹ funk-
cjonowania gospodarki opartej na wiedzy, pojawia siê zagadnienie zarz¹dzania
wiedz¹ w regionie. Problem ten w niniejszym referacie poruszono, z ca³¹ pewnoœ-
ci¹ wymaga on jednak dalszych, dog³êbnych analiz.

Na zakoñczenie warto dodaæ, ¿e budowa i rozwój GOW w regionach wymagaj¹
zrozumienia i poparcia tej idei przez polityków, przedstawicieli nauki, w³adze lo-
kalne, pracodawców i pracobiorców, prze³o¿onych i podw³adnych, a nastêpnie
wcielenia jej w ¿ycie. Tylko wtedy bêdzie mo¿liwe zwiêkszenie konkurencyjnoœci
regionów (Figurska, 2007, s. 49).
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Competitiveness of Regions in the Knowledge Based Economy

S u m m a r y: Nowadays regional competitiveness is becoming a very important subject of
social-economics research. Different factors have main influence on regional competitiveness
in the regions, that’s why the level of development and competitiveness in the regions is not
the same. The processes of forming a modern economy in the regions are connected with con-
structing a knowledge based economy. In such an economy the knowledge is becoming the
main resource of society, the basis for a functioning modern economy. Constructing a knowl-
edge based economy in the regions demands implementation of activities, which are focused
on creating, transferring and using knowledge for increasing competitiveness by all regions. It
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demands the implementation of procedures connected with knowledge management in the re-
gions.
This article deals with selected problems connected with regional competitiveness in a knowl-
edge based economy. The author discussed the importance of human capital and
innovativeness for the successful realization of knowledge based economy in the regions and
conditions which should be fulfilled to realize this process effectively.
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