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12.1. Wprowadzenie 
 

Modele gospodarki wiedzy (opartej na wiedzy – GOW) opisywane w literaturze, 
b�d�ce pochodn� endogenicznego modelu wzrostu gospodarczego, nie mieszcz� 
si� w systemie poj�ciowym teorii neoklasycznej. Istnieje konieczno�� stworze-
nia nowego systemu poj�ciowego dla opisów gospodarki, której zasadnicze me-
chanizmy opieraj� si� na procesach uczenia si� powoduj�cych zmiany stanów 
wiedzy w systemie społeczno-gospodarczym. Zbudowanie „uniwersalnego” 
modelu GOW i pomiar opisuj�cych go zmiennych, jest zagadnieniem o tyle 
istotnym i pilnym, �e proces budowy GOW, a wi�c operacjonalizacji modelu, 
ju� si� rozpocz�ł. Politycy i praktycy wyprzedzili teoretyków, pozostawiaj�c im 
„uporz�dkowanie” i opis ex-post tego, co ju� rozpocz�li wdra�a� w �ycie. 

W ramach podej�cia systemowego proponuje si� nowe rozwi�zania, oparte 
na zło�onej epistemologiczno-ontologicznie koncepcji inteligencji, polegaj�ce 
na wł�czeniu w modele procesów innowacyjnych interakcji wynikaj�cych z „na-
turalnego zanurzenia” okre�lonego systemu gospodarczego w – stowarzyszonym 
z nim na drodze ko-ewolucji – systemie społecznym. Dominuj�ce w danym sys-
temie społeczno-gospodarczym rodzaje stanów wiedzy wpływaj� na wytworze-
nia okre�lonych struktur wewn�trznych takiego systemu, oraz na okre�lon� 
strukturalizacj� jego relacji z szerszym otoczeniem. Sugeruje si�, �e ró�nice 
strukturalne poszczególnych systemów kształtuj� nie tylko wzorce dystrybucji 
wiedzy, ale i procesy generowania nowej wiedzy. Wzorce te zale�� bezpo�red-
nio od rodzajów i stopnia rozwini�cia inteligencji danego podsystemu. W tym 
�wietle, szczególnie istotne staje si� znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób dynamika innowacji organizacyjnych wpływa na zdolno�� systemów do 
innowacyjno�ci materialnej.  
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Celem niniejszego rozdziału jest wykazanie zwi�zku pomi�dzy innowacjami or-
ganizacyjnymi a zdolno�ci� inteligentnej struktury klastrowej1 do osi�gania 
przewag konkurencyjnych.  

 
 

12.2. System innowacyjny jako inteligentny podsystem społeczno-
gospodarczy 

 
Szczególna rola interakcji podsystemu społecznego i gospodarczego, uwidacznia 
si� w modelach równoległych procesów innowacyjnych (Tushman, O’Reilly, 
1996, s. 8-30; Van de Ven, 2000, s. 393-415), do których mo�na zaliczy�:2 mo-
del organizacyjnego chaosu (Imai et al., 1988, s. 533-561; Nonaka, 1990, s. 
2738), ekologiczny model ewolucyjny (Nelson, Winter, 1982, s. 72-139; Am-
burgey, Rao, 1999, s. 1265-1286), model samo-organizacji (Van Krogh, Vicari, 
1993, s. 394-410; von Hippel, 1994, s. 117-122), oraz model uczenia si� adapta-
cyjnego i kreatywnego (March, 1999, s. 114-156; Van de Ven, 2000, s. 393-
415). W ka�dym z modeli równoległych procesu innowacyjnego, wzrost inno-
wacyjno�ci systemu społeczno-gospodarczego odpowiada procesowi uczenia si� 
kreatywnego w tzw. „w podwójnej p�tli” (Argyris, Schoen, 1992, s. 18-19), za-
chodz�cemu zarówno wewn�trz tego systemu jak i pomi�dzy nim a zewn�trz-
nym otoczeniem systemowym, jednocze�nie we wszystkich fazach procesu in-
nowacyjnego.3 Struktura i forma organizacyjna systemu zdolnego do innowacji 
stanowi tu zasadnicz� zmienn� wpływaj�c� na logik� zachodzenia procesu in-
nowacyjnego. Poszczególne organizacje (i podsystemy z nich utworzone) skła-
daj�ce si� na system innowacyjny staj� si� w tych modelach �ródłami innowacji, 
które s� w stanie zwi�ksza� skłonno�� do innowacji zarówno całego podsystemu 
społeczno-gospodarczego (odgrywaj� wtedy rol� wewn�trznych �ródeł innowa-
cji), jak i tych organizacji (podsystemów), dla których stanowi� najbli�sze oto-
czenie systemowe (odgrywaj� wtedy rol� zewn�trznych �ródeł innowacji). W 

                                                      
1 Obok „klasycznego” opisu klastra Porterowskiego (Porter, 1988, s. 77-90), w literaturze 
przedmiotu funkcjonuje kilkana�cie innych definicji struktur zbli�onych do niego (Brodzicki, 
Szultka, 2002, s. 45-59). Autorka odnosi si� do nich ogólnie jako do struktur klastrowych. 
2 Ze wzgl�du na stosunkowo „młody wiek” podej�cia równoległego do procesu innowacji, 
literatura przedmiotu dotycz�ca tego zagadnienia, cho� bogata i dynamicznie si� rozwijaj�ca, ma 
charakter fragmentaryczny i multidyscyplinarny. Na podstawie jej krytycznej analizy, autorka 
zidentyfikowała powy�sze cztery modele wykazuj�ce wszystkie cechy podej�cia równoległego do 
procesu innowacyjnego. Mo�na wskaza� tak�e modele, wykazuj�ce jedynie niektóre cechy 
podej�cia równoległego, np.: model re-engineeringu, czy model organizacji sieciowej. 
3 W tym fakcie upatruje si� zasadniczej ró�nicy pomi�dzy „klasyczn�” logik� sekwencyjn� a 
logik� równoległ� procesów innowacyjnych. Podej�cie równoległe do procesów innowacyjnych 
zast�piło logik� „planowania” dominuj�c� w uj�ciu sekwencyjnym, na rzecz logiki „improwiza-
cji”, oraz zredukowało rol� “przemy�lanych strategii” na rzecz “nagle zachodz�cych procesów”.  
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takim uj�ciu, poj�cie innowacji zaw��a si� do rozmy�lnych prób wprowadzenia 
zmian, a tym samym do inteligentnych zachowa� jednostek i całych systemów. 
Innowacje nie zachodz� w odosobnieniu, a (pod)systemy s� innowacyjne jedy-
nie w interakcji ze swym otoczeniem systemowym. 

Przetrwanie danego (pod)systemu społeczno-gospodarczego w zmiennym 
otoczeniu systemowym mo�liwe jest tylko wtedy, gdy nast�puje przeło�enie na-
gromadzonej w nim wiedzy4 na konkretne zachowania, które wynikaj� z jego 
interakcji z otoczeniem (Grudzewski, Hejduk, 2000, s. 75-77). Zachowania te 
nakierowane s� na polepszenie adaptacji podsystemu do istniej�cych warunków, 
b�d� te� modyfikacj� tych warunków odpowiednio do jego potrzeb. Przetrwanie 
wynika tu nie bezpo�rednio z samego uczestniczenia w procesie uczenia si� ad-
aptacyjnego pozwalaj�cego na identyfikacj� i eliminowanie bł�dnych zachowa�, 
lecz z szerszej koncepcji inteligencji indywidualnej i kolektywnej (March, 1999, 
s. 114-156; Veryard, 2000, s. 52). W takim rozumieniu, inteligentny system spo-
łeczno-gospodarczy jest zawsze podsystemem szerszego zło�onego systemu. 
Podsystem ten charakteryzuje celowo�� zachowania wynikaj�ca z posiadanej 
przez niego „pewnej dozy inteligencji”. Nie ka�dy podsystem inteligentny musi 
mie� struktur� organizacji. Cho� musi by� on zdolny do wytwarzania i realizo-
wania okre�lonego celu działania, to niekoniecznie musi zawiera� element kon-
trolno-kierowniczy charakteryzuj�cy struktur� organizacji. Oznacza to, �e w 
dowolnym systemie mog� funkcjonowa� inteligentne podsystemy, które same 
nie s� organizacjami, cho� z kolei, ich poszczególnymi elementami, mog� by� 
organizacje inteligentne. Jednocze�nie, podsystem inteligentny utworzony z inte-
ligentnych organizacji sam nie musi by� podsystemem inteligentnym (Veryard, 
2000, s. 166-167). Konieczno�� przetrwania wymusza na danym podsystemie 
rozwijanie i ujawnianie wszystkich komponentów inteligencji. 

W metodzie analizy systemowej, jedna z podstawowych stałych cech syste-
mu, tzw. struktura rzeczywista systemu – ST (State – Transition), pozwala na 
postrzeganie systemu jako zbioru stanów i przej�� mi�dzy tymi stanami, a tym 
samym najlepiej eksponuje dynamik� systemu (Krupski, 2000, s. 11-24). Wyko-
rzystanie tej cechy jest podstaw� konstrukcji modelu inteligentnego 
(pod)systemu. Elementami pasywnymi w tym modelu s� wewn�trzne stany wie-
dzy i pozostaj�ce w relacji z nimi wewn�trzne procesy uczenia si�, natomiast 
elementom aktywnym odpowiadaj� tu zachowania si� podsystemu w stosunku 
do jego otoczenia systemowego, oparte na procesie uczenia si� „w podwójnej 

                                                      
4 Autorka konstruuje i wykorzystuje nast�puj�ce okre�lenie wiedzy jako pewnego stanu systemu 
wynikaj�cego z wzajemnych oddziaływa� komponentów inteligencji: wiedza jest zgromadzon� 
informacj� pochodz�c� z otoczenia, która jest wzmacniana poprzez procesy mentalne zachodz�ce 
w umy�le jednostki, która z kolei mo�e – samodzielnie lub kolektywnie (grupowo) – podejmowa� 
działania maj�ce na celu zintegrowanie przetworzonej w jej umy�le informacji z otoczeniem.  
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p�tli”. Interakcja pomi�dzy elementami aktywnymi i pasywnymi opiera si� na 
zdolno�ci podsystemu do percepcji i zapami�tywania.  

Dynamik� inteligentnego (pod)systemu społeczno-gospodarczego mo�na 
opisywa� w przestrzeni rozpi�tej na bazie zarówno zmiennych zasobowych (sta-
ny wiedzy) jak i procesowych (procesy uczenia si�, percepcji, zapami�tywania). 
W takim uj�ciu, inteligencja podsystemu staje si� jego podstawowym bogac-
twem. Podstawowa trudno�� w zarz�dzaniu inteligencj�5 polega na niemo�liwo-
�ci powstrzymania poszczególnych elementów systemu społeczno-gospodar-
czego przed jej u�ywaniem. W �wietle powy�szych rozwa�a�, ka�dy inteligent-
ny (pod)system społeczno-gospodarczy jest (pod)systemem skłonnym do inno-
wacji6. Natomiast jego zdolno�� do innowacji jest wyrazem mo�liwo�ci ujaw-
niania przez niego inteligencji w okre�lonym otoczeniu systemowym. 

Skłonno�� danego podsystemu do innowacji jest zró�nicowana, i uzale�nio-
na od tego, czy i w jakim stopniu otoczenie zezwala mu na uczestniczenie w 
procesach uczenia si� interaktywnego zachodz�cego pomi�dzy nimi. Nie 
wszystkie komponenty inteligencji podsystemu s� rozwini�te i ujawniaj� si� w 
tym samym stopniu ze wzgl�du na ró�norodno�� otocze�, a w tym instytucji w 
nich funkcjonuj�cych. Granice upowszechniania wiedzy o wspólnych instytu-
cjach wyznaczaj� zasi�g procesów uczenia si� interaktywnego zachodz�cego 
pomi�dzy elementami (podsystemami) zanurzonymi w danym systemie (Edqu-
ist, Riddel, 2000, s. 3-32). Konsekwentnie, mo�na wyró�ni� dwa podstawowe 
mechanizmy procesów innowacyjnych odpowiadaj�ce inteligentnym zachowa-
niom (pod)systemu: proces uczenia si� adaptacyjnego – odpowiadaj�cy zdolno-
�ci podsystemu do uczestniczenia w innowacjach iteratywnych (March, 1999, s. 
114-156), oraz proces uczenia si� kreatywnego – odpowiadaj�cy umiej�tno�ci 
uczestniczenia (pod)systemu w innowacjach radykalnych (Van de Ven, 2000, s. 
393-415). 

Tak skonstruowany model (pod)systemu inteligentnego (innowacyjnego) 
mo�na rozpatrywa� na ró�nych „poziomach rozdzielczo�ci” analizy systemowej, 
odnoszonej do poziomu postrzegania zło�ono�ci systemu społeczno-gospodar-
czego (przedmiotu bada�). 

Na najwy�szym poziomie analizy, podsystem inteligentny mo�na traktowa� 
jako model organizacji inteligentnej (innowacyjnej).7 Na �rednim poziomie ana-

                                                      
5 Za cel zarz�dzania inteligencj� (pod)systemu autorka przyjmuje spójny rozwój opisuj�cych go 
zmiennych typu zasobowego i procesowego dla efektywnej realizacji celów przyj�tych przez ten 
podsystem.  
6 Podsystem skłonny do innowacji jest to ka�dy podsystem działaj�cy rozmy�lnie, gotowy do 
zmian swych zachowa� umo�liwiaj�cych mu skuteczniejsz� realizacj� swych celów (Drucker, 
1992, s. 39-142). 
7 Granice, a wi�c „skala” funkcjonowania takiej organizacji jest determinowana przez zakres 
instytucji wspólnych dla poszczególnych elementów organizacji. W skali „makro”, instytucja 
mo�e odnosi� si� tu do instytucji pa�stwa, a organizacj� inteligentn� mo�na wtedy uto�samia� z 
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lizy, podsystem inteligentny mo�na traktowa� jako model inteligentnej (innowa-
cyjnej) formy mi�dzyorganizacyjnej8, w której wi�zy funkcjonalne przyjmuj� 
posta� sieci wymiany wiedzy. 

Na najni�szym poziomie analizy, podsystem inteligentny traktowany jest ja-
ko globalny model inteligentnego (innowacyjnego) systemu społeczno-gospo-
darczego, którego elementami s� poszczególne podsystemy społeczno-gospo-
darcze.9 

  
 

12.3. Model inteligentnej struktury klastrowej jako model innowacyjnej 
formy mi�dzyorganizacyjnej  

 
Poszczególnym powi�zaniom funkcjonalnym wyznaczaj�cym wymiar horyzon-
talny i wertykalny struktury klastrowej mo�na przypisa� okre�lone rodzaje wi�-
zów wymiany wiedzy odpowiadaj�ce – zło�onym epistemologiczno-
ontologicznie – procesom uczenia si� interaktywnego (Maskell et al., 1998; Ma-
skel, Malmberg, 1999, s. 9-26; Maskell et al., 2004, s. 31-56). Tworz� one lo-
kalne, mi�dzyorganizacyjne sieci wymiany zasobów wiedzy zakumulowanych w 
poszczególnych organizacjach współtworz�cych struktur� klastrow�. 

Wymiar horyzontalny struktury klastrowej składa si� z organizacji (firm), 
które produkuj� takie same lub podobne dobra. Firmy te wcale nie musz� by� (i 
najcz��ciej nie s�) powi�zane relacjami przepływów typu „Input/Output” reali-
zowanych jako transakcje handlowe. Agregacja przestrzenna umo�liwia im pro-
wadzenie ci�głego „darmowego” monitoringu i benchmarkingu. W rezultacie, 
wykorzystuj� one przepływy wiedzy dla ci�głego porównywania si� z konkuren-
tami, co generuje rywalizacj�. 

Wymiar wertykalny struktury klastrowej składa si� z firm, które s� w stosun-
ku do siebie komplementarne i współzale�ne poprzez przynale�no�� do tej samej 
sieci marketingowej. Mo�naby oczekiwa�, �e wokół firm wymiaru horyzontal-
nego powstanie g�sta sie� innych firm oparta głównie o przepływy I/O pomi�-
dzy nimi a struktur� horyzontaln�. Okazuje si� jednak, �e decyduj�c� rol� od-
grywaj� tu relacje niehandlowe, zwi�zane z wł�czeniem do takiego podsystemu 

                                                                                                                                   
inteligentn� gospodark� narodow� (narodowym systemem innowacyjnym). W skali „mikro”, 
instytucje mog� odnosi� si� do instytucji wyznaczaj�cych to�samo�� poszczególnych podmiotów 
gospodarczych (np.: przedsi�biorstw, organizacji okołobiznesowych). Mamy wtedy do czynienia z 
inteligentnym (innowacyjnym) podmiotem gospodarczym.  
8 Przez form� mi�dzyorganizacyjn� autorka rozumie tu: (pod)system, którego elementami s� 
organizacje poł�czone interaktywnymi wi�zami funkcjonalnymi.  
9 Zdaniem autorki, na szczególna uwag� zasługuje fakt, �e w takim rozumieniu, ujawnianie si� 
inteligencji całych systemów społeczno-gospodarczych wymusza zało�enie o istnieniu pewnego 
globalnego systemu (a wiec pewnych „uniwersalnych” instytucji), który b�dzie odgrywał rol� 
wspólnego otoczenia systemowego dla poszczególnych jego elementów.  
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wymiaru społecznego (Gordon, McCann, 2000, s. 513-532). Osi�ganie tej ko-
rzy�ci klasteringu mo�liwe jest tylko dla uczestników sieci wymiany wiedzy, a 
tymi s� wył�cznie organizacje inteligentne. Poszczególne organizacje w takich 
terytorialnych sieciach wymiany wiedzy, chc�c zaj�� okre�lon� pozycj� w ła�-
cuchu warto�ci, decyduj� si� na korzystanie i tworzenie nowej wiedzy o odr�b-
nej specjalizacji, lub przynajmniej ró�nej, co stymuluje specjalizacj� struktury 
klastrowej w aspekcie gospodarczym. 

Poszczególne organizacje w strukturze klastrowej odnosz� tak�e korzy�� 
aglomeracji, wynikaj�c� z ich wspólnego „zanurzenia” w tym samym, niepowta-
rzalnym lokalnym rezerwuarze wiedzy „kr���cej w lokalnym tle informacyj-
nym” (Maskell et al., 2004, s. 31-56). Przez lokalne tło informacyjne rozumie 
si� – tworzon� najcz��ciej spontanicznie (w sposób nieu�wiadamiany) – lokaln� 
sie� wymiany wiedzy opartej na specyficznej informacji generowanej przez spo-
łeczno�� zamieszkuj�c� terytorium danej struktury klastrowej. Istotnym elemen-
tem lokalnego tła informacyjnego s� wspólne dla struktury klastrowej instytu-
cje10, które w procesie samoorganizacji prowadz� do ustanawiania wspólnych 
konstrukcji instytucjonalnych i organizacji społecznych. 

Lokalne sieci wymiany wiedzy pozwalaj� poszczególnym organizacjom na 
iteratywne innowacje materialne, oraz radykalne innowacje zachodz�ce w skali 
lokalnej, które rozumiane s� jako „rzeczy obiektywnie nowe” na rynku lokal-
nym.11 Jednak�e, taki system innowacyjny nie byłby zdolny do innowacji rady-
kalnych w skali globalnej, gdyby nie zachowywał si� inteligentnie w relacji ze 
swym otoczeniem. Innymi słowy, struktura klastrowa musi wytworzy� poł�cze-
nia globalne, skierowane poza jej granice wyznaczone przez lokalne sieci wy-
miany wiedzy (Owen-Smith, Powell, 2004, s. 5-21). Wiedza o znaczeniu w skali 
globalnej, nieprzypadkowa i intencjonalna, napływa do struktury klastrowej 
przez interaktywne wi�zy wymiany wiedzy tworzone przez współtworz�ce j� 
organizacje z innymi organizacjami działaj�cymi poza granicami sieci lokal-
nych. Te globalne wi�zy mog� mie� charakter czysto handlowy, jak i niehan-
dlowy. W odró�nieniu od wi�zów niehandlowych w sieciach lokalnych, nie 
mamy tu do czynienia z sytuacj� wzajemnego zaufania pomi�dzy partnerami, 
która niweluje koszty pozyskiwania wiedzy. Tworzenie wi�zów globalnych 

                                                      
10 Przez instytucje rozumie si� reguły, prawo, tradycje, zasady, prawidłowo�ci i rutyn� okre�laj�ce 
sposoby działania rz�dów, przedsi�biorstw, rynków i obywateli, wskazuj�ce na obyczaje kieruj�ce 
ludzkim post�powaniem, tworz�ce trwałe nurty w zachowaniach i działaniach, zgodnie z którymi 
ludzie post�puj� w praktyce (Oko�-Horody�ska, 2000, s. 14) 
11 Typologia innowacji oparta na skali i oryginalno�ci zmiany została omówiona szczegółowo 
przez C. Edquista i C. Riddella (Edquist, Riddell, 2000, s. 3-32). Autorzy rozró�niaj� innowacje 
iteratywne – odpowiadaj�ce małym ulepszeniom zachodz�cym w sposób ci�gły w oparciu o 
ulepszenia bezpo�rednio je poprzedzaj�ce, oraz innowacje radykalne – obiektywnie nowe 
ulepszenia zachodz�ce raz na jaki� czas. Do drugiej kategorii nale�� równie� tzw. pot��ne 
innowacje, które uznaje si� za „punkty zwrotne” w rozwoju ludzko�ci 
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oznacza tworzenie kanałów komunikacyjnych z odmiennymi, ró�norodnymi in-
stytucjami. Wi�zy te s� w du�ej cz��ci nieprzewidywalne i obarczone znaczn� 
niepewno�ci�. W przypadku wi�zów handlowych wymiany wiedzy jawnej – wy-
ra�alnej (np. wiedza zatrudnianych specjalistów), czy skodyfikowanej (np. za-
kupione patenty, bazy danych, instrukcje działania) tworzone s� stosowne kon-
strukcje instytucjonalne na poziomie trans-terytorialnym, które monitoruj� i kon-
troluj� tego rodzaju współprac�. Zmniejszaj� one w znacznym stopniu poziom 
ponoszonego ryzyka. Takie sformalizowanie wi�zów wymiany wiedzy wpływa 
jednak na wzrost kosztów z nimi zwi�zanych. Istotnym ograniczeniem, w przy-
padku wymiany wiedzy jawnej, zarówno handlowej jak i niehandlowej, jest ko-
nieczno�� posługiwania si� tym samym „kodem”. Kod ten mo�e odnosi� si� za-
równo do j�zyka, poprzez wspólne rozumienie zjawisk społecznych, kulturo-
wych i gospodarczych, wspólne rozumienie procedur i sposobów wytwarzania 
dóbr materialnych, a� po wspólne rozumienie systemów instytucjonalnych w 
partnerskich lokalizacjach. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana i obar-
czona znacznie wi�kszym stopniem niepewno�ci w przypadku niehandlowej 
wymiany wiedzy cichej – spersonalizowanej i ukrytej, której przekaz bazuje wy-
ł�cznie na instytucjach niesformalizowanych. Ten rodzaj wi�zów wymaga od 
organizacji szczególnych umiej�tno�ci komunikacyjnych. Uwidacznia si� ko-
nieczno�� działania w strukturze klastrowej organizacji po�rednicz�cych – naj-
cz��ciej w postaci organizacji „produkuj�cej wiedz�”: instytucji B+R, uczelni, 
firmy �wiadcz�cej usługi profesjonalne, lub te� konstrukcji instytucjonalnej czy 
organizacji społecznej – w roli „tłumaczy wiedzy” napływaj�cej przez wi�zy 
globalne. Umo�liwiaj� one absorbowanie wiedzy „nowej globalnie” przez struk-
tur� klastrow�. Odgrywaj� rol� zarówno „tłumaczy wiedzy globalnej” jak i rol� 
„bramkarzy” pilnuj�cych, aby napływaj�ca spoza struktury wiedza odpowiadała 
jej potrzebom. Dzi�ki „tłumaczom-bramkarzom”, wszystkie pozostałe organiza-
cje współtworz�ce struktur� klastrow� uczestnicz� w globalnych sieciach wy-
miany wiedzy i s� w stanie kolektywnie wykaza� zdolno�� do innowacji rady-
kalnych (Maskell et al., 2004, s. 31-56). 

W �wietle powy�szych rozwa�a�, uzasadniona jest konstrukcja modelu inte-
ligentnej (innowacyjnej) struktury klastrowej. Jest to geograficzne skupisko sieci 
wymiany wiedzy pomi�dzy organizacjami, które – na drodze ko-ewolucji spo-
łeczno-gospodarczej umo�liwiaj�cej im przetrwanie w zmiennym otoczeniu– 
wytwarza globalne wi�zy wymiany wiedzy z organizacjami w innej lokalizacji 
geograficznej.  

Model inteligentnej struktury klastrowej pozwala na ocen� jej zdolno�ci do 
uczenia si� adaptacyjnego (tj. innowacji iteratywnych) oraz do uczenia si� kre-
atywnego (tj. innowacji radykalnych) na podstawie analizy rodzajów wiedzy 
przepływaj�cej w sieciach struktury klastrowej. W oparciu o kilkadziesi�t stu-
diów przypadku opisywanych w literaturze, skonstruowana została mapa lokal-
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nych i globalnych wi�zów wymiany wiedzy pomi�dzy zasobami wiedzy odgry-
waj�cymi okre�lon� rol� w tworzeniu ła�cucha warto�ci (Rysunek 1).  
 
 
12.4. Komponenty inteligencji jako �ródła przewag konkurencyjnych 

 
W omawianym modelu inteligentnej struktury klastrowej, �ródła przewag kon-
kurencyjnych prezentowane w literaturze jako słynny „diament Portera” (Porter, 
2000, s. 263), a rozwini�te nast�pnie w metodologii GEM (Oko�-Horody�ska, 
2000, s. 23-25), ulegaj� „rozszerzeniu” systemowemu, uwzgl�dniaj�cemu dwu-
wymiarowo�� epistemologiczno-ontologiczn� struktury klastrowej. �ródła 
przewag konkurencyjnych s� skonstruowane w postaci interakcji stanów pasyw-
nych (wewn�trznych) i aktywnych (globalnych) inteligentnej struktury klastro-
wej (Rysunek 2). 

Posługuj�c si� uprzednio skonstruowan� map� celowe jest dokonanie po-
równania modelu GEM z modelem przewag konkurencyjnych opartym na kom-
ponentach inteligencji struktury klastrowej.  

Determinanty poda�y (Groundings) ulegaj� rozszerzeniu do zasobów wie-
dzy zakumulowanej w poszczególnych organizacjach. Z interakcji pomi�dzy po-
szczególnymi rodzajami wiedzy wynika tu w sposób „naturalny” mo�liwo�� 
kompensacji niedoborów wiedzy skodyfikowanej przez pozostałe rodzaje zaso-
bów wiedzy.  

Determinanty strukturalne (Enterprises) okre�lane w modelu GEM jako do-
stawcy i przemysły relatywne oraz struktura firm i ich strategie, ulegaj� rozsze-
rzeniu do intencjonalnych procesów uczenia si� mi�dzyorganizacyjnego. Pierw-
szy z czynników przybiera tu posta� wi�zki wi�zów wymiany wiedzy, zło�onej 
z interaktywnych procesów uczenia si� pomi�dzy jednostkami, oraz handlowych 
wi�zów wymiany wiedzy skodyfikowanej pomi�dzy uczestnikami ła�cucha war-
to�ci. Tak rozumiana współpraca opiera si� zasadniczo na niehandlowej wymia-
nie wiedzy ukrytej (modyfikacji instytucji). Drugi z czynników to strategie, a 
wi�c rywalizacja, przybiera posta� wi�zki zbudowanej z interaktywnych proce-
sów uczenia si� indywidualnego o charakterze handlowym oraz niehandlowej 
wymiany wiedzy skodyfikowanej. Nie wyst�puje tu, w odró�nieniu od poprzed-
niego czynnika, wymiana wiedzy ukrytej, a tym samym, instytucje funkcjonuj�-
ce w ka�dej z organizacji staj� si� elementem ich rywalizacji.12 

                                                      
12 Nale�y podkre�li�, �e do tych procesów uczenia si� nale�� równie� procesy uczenia si� 
interaktywnego zachodz�ce pomi�dzy firmami, a konstrukcjami instytucjonalnymi, organizacjami 
społecznymi i „producentami wiedzy”. W modelu inteligentnej struktury klastrowej, strategie firm 
niejako „naturalnie” zawieraj� w sobie aspekty zwi�zane z ich odpowiedzialno�ci� społeczn�, a 
tym samym model ten jest ekwiwalentny innowacyjnym-społecznie odpowiedzialnym modelom 
regionów ucz�cych si� (Góra, 2004a, s. 33-39; 2004b, 93-102; 2004c, 116-124).  
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Rysunek 1: Mapa sieci wymiany wiedzy tworz�cych inteligentn� struktur� klastrow� 

 



 

 

Rysunek 2: �ródła przewag konkurencyjnych modelu inteligentnej struktury klastrowej 
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Determinanty lokalnego popytu (Local Markets) ulegaj� rozszerzeniu do zaso-
bów nieintencjonalnej, nieu�wiadamianej wiedzy indywidualnej – zarówno wy-
ra�alnej jak i spersonalizowanej – „kr���cej” w lokalnym tle informacyjnym, 
która jest dost�pna zarówno dla klientów jak i firm „za darmo”. Jest to wiedza o 
obecnych i przyszłych potrzebach, która w du�ej cz��ci stymuluje innowacyj-
no�� iteratywn� firm, gdy� odbiorcy w przestrzeni struktury klastrowej maj� 
wy�sze oczekiwania co do jako�ci produktu dostawców ni� odbiorcy „sk�d� in-
dziej”.  

�ródła przewag konkurencyjnych, których model oznaczony został akroni-
mem KLI (Knowledge – Learning – Intelligence), wzajemnie na siebie wpływaj� 
poprzez wykorzystywanie pozostałych komponentów inteligencji (percepcji i 
zapami�tywania). Uwzgl�dnienie dualizmu epistemologiczno-ontologicznego w 
analizie konkurencyjno�ci struktury klastrowej mo�na zapisa� symbolicznie ja-
ko: 

model GEM ⊗ wiedza ukryta = model KLI, 
 

gdzie symbol ⊗ oznacza interakcj� pomi�dzy dwoma wymiarami epistemolo-
gicznymi systemu.  

 
 

12.5. Innowacje organizacyjne w inteligentnych strukturach klastrowych 
 

Zmiana stanów pasywnych inteligentnej struktury klastrowej obserwowana jest 
w przestrzeni epistemologiczno-ontologicznej w postaci przekształce� w struk-
turze i/lub formie organizacyjnej i/lub w sferze zachowa� jednostek ludzkich. 
Przez innowacj� organizacyjn� rozumie si� w literaturze dowolny celowy pro-
ces, w którym stan ko�cowy całego podsystemu lub którego� z jego elementów, 
ró�ni si� od stanu pocz�tkowego we wszystkich lub przynajmniej którym� z 
wymienionych aspektów (Czop, 2000 s. 226-227). A zatem, w inteligentnej 
strukturze klastrowej innowacje organizacyjne maj� charakter procesowy i s� 
obrazem wzajemnego oddziaływania w czasie stanów aktywnych i pasywnych 
takiego podsystemu. W �wietle poprzednich rozwa�a�, oznacza to, �e innowacje 
organizacyjne odnosz� si� do wzajemnych oddziaływa� w czasie wi�zów glo-
balnych z lokalnymi sieciami wymiany wiedzy oraz zasobami wiedzy zagrego-
wanymi w strukturze klastrowej. Poni�ej przeanalizowane zostan� oddziaływa-
nia w przestrzeni zmiennych zasobowych i procesowych, determinuj�cych za-
równo konkurencyjno�� struktury klastrowej, jak i jej poszczególnych podsys-
temów (organizacji).  

Po pierwsze, ograniczona zdolno�� absorpcyjna (Cohen, Levinthal, 1990, s. 
128–152) poszczególnych firm w strukturze klastrowej wymaga poszerzania 
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struktury klastrowej o organizacje po�rednicz�ce, odgrywaj�ce rol� „tłumaczy-
bramkarzy”. 

Po drugie, struktura klastrowa musi utrzymywa� odpowiednie proporcje 
pomi�dzy „g�sto�ci�” wi�zów w sieciach lokalnych i globalnych. Je�li struktura 
klastrowa jest zbyt skoncentrowana na sieciach lokalnych, to dyfuzja wiedzy b�-
dzie zachodzi� bardzo sprawnie w granicach tej struktury, ale napływ i absorpcja 
wiedzy „globalnie nowej” b�dzie napotyka� na powa�ne trudno�ci. Je�li z kolei, 
organizacje skupiaj� si� głównie na utrzymywaniu i nawi�zywaniu nowych wi�-
zów globalnych, to trac� zainteresowanie uczestniczeniem w lokalnych sieciach 
wymiany wiedzy, co mo�e prowadzi� do ich atrofii, a w konsekwencji do fi-
zycznego przemieszczenia si� firm w inne lokalizacje. Oznacza to, �e w procesy 
zarz�dzania inteligencj� (innowacyjno�ci�) na poziomie poszczególnych organi-
zacji musz� zosta� wł�czone procesy zarz�dzania inteligencj� całej struktury 
klastrowej. Poniewa� jednak, w skonstruowanym modelu, �adna z organizacji 
współtworz�cych struktur� klastrow� nie pełni roli elementu decyzyjno-
kierowniczego, a „tłumacze-bramkarze” s� jedynie „stra�nikami” pilnuj�cymi, 
aby napływaj�ca wiedza nowa „globalnie” była zgodna z przyj�tym „meta-
celem”, powstaje pytanie, kto i jak zarz�dza inteligencj� (innowacyjno�ci�) na 
poziomie struktury klastrowej? Kto i jak ustanawia „meta-cel” dla jej rozwoju?  

Zarz�dzanie inteligencj� na poziomie danej organizacji współtworz�cej 
struktur� klastrow�, prowadzi do „filtrowania” wiedzy napływaj�cej i wypływa-
j�cej z niej poprzez uczestniczenie w procesie uczenia si� w „podwójnej p�tli”. 
Przekazywanie „na zewn�trz” jedynie wyselekcjonowanej przez siebie wiedzy, 
powoduje okre�lone modyfikacje w zasobach wiedzy na poziomie struktury kla-
strowej. Jednocze�nie, ka�da z organizacji współtworz�cych struktur� klastrow� 
zawiera w sobie pewne identyczne elementy wiedzy ukrytej (wspólne instytu-
cje), tak wi�c „filtrowanie” przez poszczególne organizacje nie zachodzi w 
skrajnie ró�nych kontekstach. W wyniku interakcji wiedzy „przefiltrowanej” 
przez poszczególne organizacje, nast�puje modyfikacja zasobów i sieci wymia-
ny wiedzy konstytuuj�cych struktur� klastrow�, która odpowiada przyj�ciu pew-
nego „meta – celu”. To z kolei, powoduje, �e „bramkarze-tłumacze” dokonuj� 
„filtrowania” wiedzy płyn�cej do nich przez wi�zy globalne. Tym samym, per-
cepcja firm zostaje ograniczona jedynie do wiedzy globalnej „przefiltrowanej 
zgodnie z przyj�tym „meta-celem”. Ka�da z organizacji absorbuje t� now� wie-
dz� poprzez uczenie si� w „podwójnej p�tli” i omówiony cykl ulega powtórze-
niu. Oznacza to, �e proces ustanawiania „meta-celu” struktury klastrowej, tak 
samo jak proces budowania strategii przez współtworz�ce j� organizacje ma 
charakter w pełni dynamiczny. Opisany cykl innowacji organizacyjnych został 
przedstawiony na rysunku 3.  
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Rysunek 3: Innowacje organizacyjne w modelu inteligentnej struktury klastrowej 
 

 
 

W �wietle omówionego modelu inteligentnej struktury klastrowej, uzasadnione 
jest postawienie nast�puj�cej hipotezy: wzrost konkurencyjno�ci firm skupio-
nych w strukturze klastrowej jest wynikiem permanentnych innowacji organiza-
cyjnych wymuszanych poprzez jej inteligentne zachowania.  
 
 
12.6. Zako�czenie 

 
Postawiona hipoteza, wskazuje raczej na zachodzenie interakcji innowacyjno�ci 
materialnej i organizacyjnej, ni� eksponowanego szeroko w literaturze przed-
miotu jednokierunkowego zwi�zku pojawiania si� zmian organizacyjnych w 
wyniku adaptacji innowacji materialnych per se. Systemowy model procesu in-
nowacyjnego przeanalizowany w oparciu o inteligentn� struktur� klastrow� po-
kazuje, �e permanentn� zdolno�� do innowacyjno�ci materialnej prowadz�cej do 
wzrostu konkurencyjno�ci, wykazuj� jedynie systemy ko-ewoluuj�ce w wymia-
rze gospodarczym i społecznym.  
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Wł�czenie do zagadnie� innowacyjno�ci wymiaru społecznego, powoduje ko-
nieczno�� uwzgl�dniania w procesach innowacyjnych całego spektrum interakcji 
społeczno-gospodarczych pomi�dzy jednostkowymi i grupowymi elementami 
danego systemu. W szczególno�ci, strategia lizbo�ska nakierowana na budow� 
GOW w oparciu o wzrost innowacyjno�ci, powinna uwzgl�dnia� zadania gene-
ruj�ce i stymuluj�ce proces wzajemnej komunikacji pomi�dzy tymi elementami, 
odpowiedzialny za dyfuzj� i generowanie wiedzy cichej, w której zakotwiczone 
s� wszelkie „niepisane” instytucje funkcjonuj�ce w ramach danego systemu. Na 
poziomie operacyjnym, zadania te powinny przekłada� si� na działania spajaj�ce 
i koordynuj�ce rozwój procesów motywacyjnych i decyzyjnych ludzi, kompaty-
bilnie z aktywno�ci� podmiotów gospodarczych. Kwestia ta wydaje si� by� 
szczególnie istotna w Polsce, gdzie instytucje społeczne i relacje wzajemnego 
zaufania, nadal d�wigaj� „brzemi�” minionej epoki.  
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