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Teoria kompetencji 
N. Fossa i C. Knudsena

Kompetencjom rozumianym jako specjalistyczna wiedza
stosowana przypisują Foss N., i Knudsen C., decydującą
rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.
Przedsiębiorstwa będąc zainteresowane jej uzyskaniem
za atrakcyjne postrzegają zatem lokalizację oferujące
właśnie pewne zestawy pożądanych kompetencji.

Źródło: Foss N., Knudsen C., Towards a competence theory of the firm, Routledge, 

London, New York 1999
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Klaster

M. Porter:

Klaster jest to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie
grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji
zajmująca się określoną dziedziną; połączonych
podobieostwami i wzajemnie się uzupełniających,
współpracujących ze sobą i konkurujących.
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Klastry mogą byd atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów, 
gdyż:

• są źródłem finansowych korzyści aglomeracji, 

• stanowią środowisko korzystne dla rozwoju wiedzy, 

• oferują lepsze warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej.
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1. Źródło – finansowe korzyści aglomeracji

• Warunek sine qua non klastra

• Korzyści aglomeracji - zewnętrzne efekty skali: 

wspólny rynek pracy (labour pool),

powiązania o charakterze wstecz-wprzód
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2. Źródło - środowisko korzystne dla rozwoju 
wiedzy

• Wiedza jako czynnik produkcji 

• Gospodarka oparta na wiedzy (KBE – Knowledge-based 
economy)

• Wywiady w klastrach B+R

• Środowisko wiedzy - dwa wymiary: 

1. Wiedza jako zasób, cecha klastra

2. Mechanizmy sprzyjające powstawaniu wiedzy, jej 
rozprzestrzenianiu i gromadzeniu
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3. Źródło – warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej poprawiające sytuację 

zagranicznych inwestorów
• Tzw. „problem obcości” (Alien status) – wyższe koszty 

transakcyjne, asymetria informacji 

• Dualny charakter klastra:
1. Zjawisko naturalne, spontaniczne  

- atmosfera zaufania i kapitał 
społeczny 

2. Wynik decyzji administracyjnej -
zaprojektowany, posiadający ramy 
instytucjonalne 

Jabłonowo, 29.03.2011; „Współczesne środowisko gospodarcze czyli jak to robią w UE?” 

Przewiduj i reaguj - zarządzanie zmianą w subregionie pilskim - projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Finansowe korzyści aglomeracji 

• Wspólny rynek pracy i powiązania wstecz i wprzód – podstawą 
klastra (Andersson, Dalum & Stoerring, Marshall, Duranton & 
Puga)

• BIZ poszukujące wzrostu efektywności (Dunning), naśladują 
swoje ruchy (Ito, Ross, Knickerbocker) a działalnośd 
gospodarcza wykazuje tendencję do koncentracji 
przestrzennej (Krugman, Brakman, van Marrevijk, Thisse, 
Ottaviano, Puga, Fujita)
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Finansowe korzyści aglomeracji

• Identyfikacja gron potwierdza występowanie wspólnego 
rynku pracy i powiązao wstecz i wprzód  (Case study, 
Metoda tablicy przepływów, Współczynnik LQ = 
(Eij/Ej)/(Ein/En)

• Przedsiębiorstwa przyciągane są do skupisk działalności 
gospodarczej (CLM, 10% - (1,1% - 8,8%)
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Środowisko wiedzy

• Klastry oferują środowisko korzystne dla rozwoju wiedzy 
(GREMI, Maskell, Malmberg, Lundvall, Johnson)

• Dostęp do wiedzy decydujący o konkurencyjności –

kluczowy dla firm (Foss, Knudsen, Peng, Dunning, Cantwell, 
Szkoła Nordycka)
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Środowisko wiedzy

• Zlokalizowany charakter procesów wiedzy (Feldman, Jaffe)

• Wiedza – znak szczególny klastra (Saxenian, Steiner, 
Hartmann)

• Baza wiedzy a jej dostępnośd (Neven, Siotis)

• Kraje zaawansowane technologicznie a kraje zacofane 
(Belderbos, Lykogianni)

• Wysoce selektywny wzór rozmieszczenia działalności B+R 
(UNCTAD World Investment Report 2005)
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Warunki prowadzenia działalności gospodarczej

• Atmosfera zaufania, kapitał społeczny i instytucje otoczenia 
biznesu obecne w klastrze ułatwiają prowadzenie działalności 
gospodarczej (Storper, Granovetter)

• Problem obcego pochodzenia („Alien Status”) fundamentem 
teorii BIZ (Caves, Hymer, Miller)

• Potrzeba zawierania sojuszów (kapitalizm aliansów)
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Warunki prowadzenia działalności gospodarczej

• Mało porównywalna i trudno mierzalna koncepcja zdolności 
organizacyjnych („organizing capacity”) & ducha wspólnoty 

• Dominuje analiza na szczeblu krajowym

• W ujęciu regionalnym – koszty informacji, środowisko lokalne 
(Jiang, Guimaraes, Figueiredo, Woodward, Barry, Strobl,
Goerg)
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NorCOM - klaster komunikacji 
bezprzewodowej oraz systemów komunikacji i 

nawigacji morskiej

•Texas Instrument (USA), 

•RFMD - (USA), 

•Analog Devices (USA), 

•Siemens/BenQ (Tajwan/Niemcy) 

•End 2 End (Wielka Brytania).

•NOVI

•NorCOM

•AAU
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NorCOM –
klaster komunikacji bezprzewodowej oraz systemów 

komunikacji i nawigacji morskiej

1. Powiązania wstecz i wprzód – bez znaczenia, wspólny rynek 
pracy jako „kreowany zasób”

2. Obecna w klastrze wiedza - głównym czynnikami 
zachęcającym do dokonania inwestycji, liczne formy 
kooperacji z AAU

3. Pozytywny wpływ klastra poprawiający niekorzystną 
sytuację zagranicznych inwestorów (jeśli w ogóle) wynika z 
jego nieformalnego charakteru (oddolnych, naturalnych 
procesów) a nie ram instytucjonalnych
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NorCOM - wnioski

• Koniecznośd zrewidowania pojęcia atrakcyjności 
inwestycyjnej i inwestycji

• Atrakcyjnośd NorCOMu – nieformalna, 
utrzymuje przedsiębiorstwa w regionie 
(zakorzenienie)

• Lokalne kompetencje - wiedza plus umiejętnośd 
jej wykorzystania. 
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Centra B+R inwestorów zagranicznych

•SAS Institute 

•Samsung Electronics 

•Oracle Polska 

•Motorola Warszawa

•TP S.A / FT

•Pratt & Whitney Centrum 

Badań Materiałowych i 

Struktur w Instytucie 

Lotnictwa w Warszawie

•GE Engineering Design 

Center
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Aglomeracja Warszawska –
klaster in statu nascendi

1. Znaczenie powiązao wstecz i wprzód – marginalne, 
rynek pracy traktowany jako „z góry określony” zbiór 
wykwalifikowanej siły roboczej

2. Baza wiedzy - liczne uczelnie wyższe, bilateralne, „nie-
lokalne” kontakty, CSR

3. Zaangażowanie lokalnych władz postrzegane 
sceptycznie, ale jest to niezbędny element 
umożliwiający przezwyciężenie niechęci do 
współpracy i pomagający przełamywad  podejrzliwośd 
panującą pośród firm
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Aglomeracja Warszawska – wstępne wnioski

• Brak jednomyślności odpowiedzi

• Dominuje nastawienie na „szybkie, wymierne 
korzyści” 

• Przyzwyczajeni do specjalnego traktowania

• Nikłe zainteresowanie inwestorów zagranicznych 
członkostwem w klastrze (dominacja rywalizacji)

• Klastry w Polsce dzięki obecności BIZ??
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Badania w klastrze NorCOM i  
Aglomeracji Warszawskiej

NorCOM - klaster komunikacji
bezprzewodowej oraz systemów 
komunikacji i nawigacji morskiej

Aglomeracja warszawska 

klaster in statu nascendi – IBnGR

1. Rynek pracy jako „kreowany 
zasób”

2. Wiedza - głównym 
czynnikiem napływu 
inwestycji; liczne formy 
współpracy z AAU

3. Wymiar nieformalny 
dominuje

1. Rynek pracy – dany, „z góry 
określony”

2. Baza wiedzy - liczne uczelnie 
wyższe; bilateralne, „nie-lokalne” 
kontakty, CSR

3. Formalny wymiar – ambiwalentny 
stosunek inwestorów 
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NorCOM & 
Aglomeracja Warszawska

NorCOM Warszawa

• Repozytorium 
kompetencji

• Baza wiedzy w 
dziedzinie ICT

• Utrzymuje 
przedsiębiorstwa w 
regionie

• Niechęd, sceptycyzm

• Tradycyjne czynniki (siła 
robocza)

• „Big city lights” - potencjał 
metropolitarny
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Reasumując… 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzid, że:

• głównie finansowe korzyści aglomeracji i środowisko 
wiedzy będą decydowad o zdolnościach tego typu 
miejsc do pozyskiwania  inwestorów zagranicznych

• w przypadku trzeciego źródła - brak zgodności 
między oczekiwaniami firm a ofertą klastrów

• Atrakcyjnośd względna (nie absolutna)
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Klastry – wartościowe ekosystemy 

• Marketplace

• Regiony - nie kraje

• Szyte na miarę zestawy czynników

• MŚP

• Innowacje 

• Zmiana sposobów organizacji produkcji - outsourcing

• Wygasanie SSE

• Wyczerpywanie tradycyjnych przewag

• Utrzymanie w regionie

• Przedsiębiorczośd (spin-offs, internalizacja)
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Koopetycja… 

• Zwiększanie zysku i jego podział  
(Brandeburger, Nalebuff 1996)

• Jednoczesnośd współpracy i 
rywalizacji (Bengtsson, Kock 2000)

• Synkretyczne poszukiwanie renty 
(Lado, Boyd, Hanlon 1997)

• Zbieżnośd / częściowa zbieżnośd 
celów / interesów (Dagnino, Padula
2007)
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Zagrożenia !! 
1. Niekorzyści aglomeracji (bifurkacja):   

– „Kanibalizm”  

– Podkupywanie pracownika

– Efekt zatłoczenia 

2. Środowisko niesprzyjające wiedzy
– Utrata wiedzy 

– Wiedza niedostępna (bariery) 

– Inercja, myślenie grupowe

3. Pogorszenie warunków działalności gospodarczej 
– Efekt mnożnika – podatnośd na szoki 

– „Gęstośd instytucjonalna” 

– Bojkot, awersja 
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Rekomendacje cluster based policy 
(UE, OECD, PARP, IBnGR, NorCOM)

Stoerring, Dalum, 2006 / EU Cluster Obseravtory
• koniecznośd działao wspomagających, asystujących (unikanie zbytniego 

interwencjonizmu, tworzenia klastra od podstaw);

• rola katalizująca przemiany, inicjatywa i decydujący głos po stronie 
podmiotów prywatnych;

• kształtowanie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności 
gospodarczej - zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury, kształtowaniu 
sieci powiązao biznesowych, zapewnianiu usług doradczych, dostępu do 
aktualnych analiz rynkowych, tworzeniu zaplecza naukowego; 
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Rekomendacje cluster based policy 
(UE, OECD, PARP, IBnGR, NorCOM)

• realistyczny horyzont czasowy (3-4 lata);

• szczególna uwaga poświęcana MŚP;

• precyzyjne identyfikowanie potrzeb inwestorów (stopieo zaawansowania 
technologicznego - postrzeganie pewnych cech klastra np. częste kontakty 
nie jako ułatwienie w przepływie informacji, ale jako ryzyko utraty cennych 
danych);

• BIZ poszukujące wiedzy - możliwośd rzeczywistego jej udostępniania 
(teoretycznie istniejący know-how może byd poza zasięgiem zagranicznych 
podmiotów np. z powodu różnid kulturowych, niechęci lokalnych 
podmiotów); 
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Rekomendacje cluster based policy 
(UE, OECD, PARP, IBnGR, NorCOM)

• lokalna baza wiedzy - różnorodne (finansowe, prawne) wspieranie 
jednostek naukowo-badawczych, laboratoriów;

• działania ukierunkowane na mechanizmy umożliwiające przepływ wiedzy -
firmy odpryskowe, mobilnośd pracowników; atmosfera zaufania, kultury 
współpracy;

• identyfikowanie i rozwiązywanie „niedoskonałości rynku” np.  
niedostatecznego zaopatrzenia w dobra publiczne; 

• stosowanie ocen okresowych umożliwiających wczesne wykrywanie 
błędów.
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Wspieranie klastrów – Ministerstwo Gospodarki 

• wypracowanie metodologii identyfikacji struktur klastrowych oraz 
potencjalnych zalążków klastrów

• powiązanie koncepcji klastrów z mechanizmem SSE

• system akredytacji inicjatyw klastrowych, ewaluacji 

• wspieranie audytu potrzeb klastrów 

• schemat działania animatorów, „wzorce dokumentów”

• poradnik w zakresie ochrony praw własności intelektualnej 
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Cluster-based policy…

• wymiana dobrych praktyk…

• …nieudane przypadki również cenne!!

• M. Porter – „….. zdały już egzamin rynkowy” 
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Dziękuję za uwagę
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