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Rozdział 1 

Zarządzanie wiedzą 





ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W REGIONIE NA PRZYKŁADZIE 
PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH W PÓLNOCNEJ KAROLINIE 

Irena Łącka 
Katedra Ekonomii, Akademia Rolnicza w Szczecinie 

<ilacka@e-ar.pl> 

The article exhibits the research parks in North Carolina as the example 
knowledge management in region. Presents a partnership between 

universities, business and loca! and state government in North Carolina for 
the economic development of this region. This co-operation depends on 
technology transfer from universities to business and industry research 
partnerships. 

The author presents genesis of Research Triangle Park, Piedmont Triad 
Research Park and Centennial Campus in North Carolina and results of their 
activity for economy of state. The article exhibits bene.fils a co-operation for 
particular partners. The process of knowledge management in region is 
a chance for his development. 

Keywords: knowledge management, region, development, research parks, 
partnership. 

1. Wprowadzenie 

Wzrost i rozwój gospodarczy regionu jest możliwy dzięki rozwojowi 
przedsiębiorczości na danym obszarze. Proces ten zaczyna się w indywidualnym 
podmiocie gospodarczym i stwarza warunki do osiągania wysokiego poziomu 
efektywności oraz jego utrzymywania w długim okresie na wysokim poziomie. 
Dzięki wzrostowi konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw podnosi się 

konkurencyjność sektora, miasta i regionu. W warunkach burzliwego otoczenia, 
przyspieszających zmian i rosnącej niepewności jedynym sposobem na zachowanie 
konkurencyjności regionu jest wiedza skumulowana wśród podmiotów -
przedsiębiorstw, uczelni, instytucji i rozwijana, rozpowszechniana oraz 
powiększana, tak aby móc z niej stworzyć konkurencyjną przewagę regionu, której 
nie można w prosty i szybki sposób powielić. 

W globalizującej się gospodarce, opartej na wiedzy, motorem rozwoju staje 
się „kapitał intelektualny", który nie jest równomiernie rozmieszczony. Skupienie go 
w jednym miejscu, na pewnym obszarze i wykorzystanie do tworzenia innowacji, 
nowej myśli technologicznej staje się podstawowym atutem dla regionu, który 
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chciałby przyciągnąć inwestorów. Umożliwia to jego przeobrażenie - staje się 

miejscem, w którym znajdują się dobre warunki do inwestycji, nauki i pracy. 
W przypadku niektórych regionów świata, np. Północnej Karoliny w USA, działania 
tego rodzaju pozwoliły na dokonanie transformacji społeczno-gospodarczej całego 
regionu, który dzisiaj stanowi jeden z bardziej atrakcyjnych obszarów Stanów 
Zjednoczonych pod różnym względem (PKB per capita, średnia wieku, stopień 

wykształcenia, niższa niż w całym kraju stopa bezrobocia, poziom płac). 

2. Park technologiczny jako obszar zarządzania wiedzą 

Proces, który doprowadził do przeobrażenia Północnej Karoliny, 
ukierunkowany na tworzenie i wykorzystanie kapitału intelektualnego, tkwiącego 
w otoczeniu społecznym regionu, można nazwać „zarządzaniem wiedzą'' 

(Stępniewski, Wesołowska, 2002). Polega on na tworzeniu, nabywaniu, 
przekazywaniu i wykorzystywaniu wiedzy dla stworzenia nowej myśli 

technologicznej poprzez współdziałanie trzech elementów - potencjału naukowo
badawczego uniwersytetów, firm z sektora high tech oraz władz stanowych 
i lokalnych. Partnerstwo strategiczne pomiędzy tymi podmiotami odbywa się na 
obszarze dwóch parków technologicznych - Research Triangle Park oraz Piedmont 
Triad Research Park oraz technopolis Centennial Campus. 

Za park technologiczny uznajemy kompleks naukowo-przemysłowy, który 
gromadzi na określonym terenie wszystkie elementy systemu transferu 
i komercjalizacji technologii, tzn. prywatne i publiczne ośrodki naukowo-badawcze, 
uczelnie wyższe i inne ośrodki kształcenia, inkubatory technologiczne 
wspomagające powstawanie firm z sektora nowych technologii, inkubatory 
przedsiębiorczości, dojrzale przedsiębiorstwa zajmujące się wdrożeniem innowacji 
do przemysłu oraz instytucje obsługujące i wspierające tę dziedzinę (Kosiec, 2000). 

Misją parku technologicznego jest stymulacja rozwoju gospodarczego 
regionu. Do jego zadań należy wspieranie i stwarzanie dogodnych warunków 
powstawania, funkcjonowania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 

innowacyjnych, które na jego obszarze znajdują dostosowaną do specyfiki ich 
działalności infrastrukturę, obsługę oraz specjalistyczną pomoc (Gromada, 1998). 

Organizowanie parków jest zwykle inicjowane przez instytucje i organizacje 
gospodarcze o publicznym i prywatnym charakterze, które w ramach tego projektu 
mogą zrealizować szereg różnorodnych celów: 

• Uczelnie i instytuty badawcze zdobywają możliwość efektywniejszego 
wykorzystania potencjału naukowo-badawczego (wiedzy pracowników 
i wyposażenia laboratoriów), wdrożenia wyników badań. Obserwują wzrost 
zamówień na prace B+R, podniesienie renomy uczelni oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy dla absolwentów. 
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• Duże firmy przemysłowe z sektora nowych technologii lokujące na obszarze 
parków technologicznych swoje działy badawczo-rozwojowe i laboratoria, 
mają szanse na podjęcie współpracy z lokalnym rynkiem nowych technologii 
(uczelni, przedsiębiorstw) i wykorzystanie jego efektów do dalszych prac lub 
komercjalizacji wynalazków. Umożliwia im to obniżenie kosztów, zmniejsza 
ryzyko działalności oraz przyspiesza wprowadzanie nowych, innowacyjnych 
produktów na rynek. 

• Władze lokalne pragną osiągnąć wzrost konkurencyjności regionu poprzez 
zmianę struktury gospodarki, wprowadzenie lub wzmocnienie nowoczesnych 
branż, zwiększenie potencjału przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

regionu, tworzenie nowych miejsc pracy, podniesienie poziomu dobrobytu 
ludności. 

• Instytucje finansowe uzyskują dzięki obecności parku technologicznego 
w regionie dodatkowe szanse na nowe, zyskowne lokaty kapitału, zarówno 
na krótki - kilkuletni, jak i dłuższy okres. Jednocześnie pojawiają się dla nich 
także możliwości w postaci finansowania przedsięwzięć wysokiego ryzyka 
poprzez fundusze venture capital. 

Istotnym elementem parku technologicznego staje się inwestycja 
w nieruchomości - teren i budowle. Z założenia nieruchomości te są wynajmowane, 
a dochody z tego tytułu służą do finansowania prowadzonych badań i transferu 
technologii. Dzierżawa nieruchomości stanowi zatem podstawę działalności parku, 
ale ich rozwój nie jest sam w sobie celem. Dodatkowo parki technologiczne 
sponsorowane są poprzez uczelnie, władze krajowe lub regionalne oraz prywatnych 
przedsiębiorców. 

Parki technologiczne są powoływane po to, aby zaistniała korzyść z efektu 
synergii , będącego wynikiem współdziałania w obszarze wiedzy przedstawicieli 
nauki, biznesu i władzy gospodarczej podczas wspólnych projektów badawczych 
i gospodarczych. Właściwe zmobilizowanie całego potencjału naukowego, 
badawczego, finansowego i społecznego do stworzenia nowej wiedzy i technologii 
jest niczym innym, jak praktycznym zarządzaniem wiedzą w regionie. Potwierdzają 
to przykłady parków technologicznych w Północnej Karolinie na Wschodnim 
Wybrzeżu USA. 

3. Transformacja stanu Północna Karolina i powstanie parków 
technologicznych 

Do lat 50. XX wieku Karolina Północna była typowym południowym, 

rolniczym stanem USA, opisywanym w prozie E. Caldwella (1977, 1982). 
Do podstawowych gałęzi gospodarki tworzących PKB i miejsca pracy należały: 
rolnictwo - uprawa bawełny, kukurydzy, tytoniu, orzeszków ziemnych i warzyw 
oraz przemysł tekstylny, tytoniowy i stolarstwo. Jakość życia mieszkańców była 
wówczas dużo niższa (przedostatnie miejsce w rankingu w kraju), a perspektywy dla 
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ludności na przyszłość mogły się wiązać jedynie z inwestycjami koncernów 
tytoniowych Tobacco Reynolds i Philip Morris, które od początku XX wieku 
zapewniały zatrudnienie tysiącom ludzi i dawały im poczucie bezpieczeństwa. 

Sponsorowały kulturę, edukację, zakładały wyższe uczelnie. Jednak skala tych 
działań była zbyt mała, aby pobudzić stan do szybszego rozwoju i zmniejszenia 
dystansu dzielącego Północną Karolinę od wyżej rozwiniętych części USA. Rozwój 
stanu był zbyt zależny od powodzenia rolnictwa i trzech branż: tytoniowej, 
tekstylnej i drzewnej. 

Pod koniec lat 50. władze stanowe zauważyły, że tak jednostronna 
gospodarka jest niebezpieczna dla regionu, który przestaje się rozwijać - nie 
przybywało inwestycji, ludność lepiej wykształcona opuszczała stan i poszukiwała 
pracy w innych częściach kraju, poziom życia obywateli się obniżał. Rząd stanowy 
podjął decyzję o zmianie kierunku rozwoju i polityki społeczno-gospodarczej. 

Okazał się wówczas bardzo przewidujący. W tym czasie, pod koniec lat 50, w USA 
nikt nie sądził, że w latach 70. i 80. może nadejść światowa recesja, że konkurencja 
taniej siły roboczej z Azji Wschodniej i Ameryki Południowej stanie się 

zagrożeniem dla miejsc pracy w Północnej Karolinie. Nie przewidywano, że 

w późniejszych latach koncerny tytoniowe będą oskarżane o ukrywanie 
szkodliwości palenia tytoniu i zmuszone do płacenia kar, odszkodowań za szkody 
z tytułu palenia papierosów. Nikt nie sądził, że nastąpi spadek sprzedaży papierosów 
w Stanach Zjednoczonych i poza ich granicami (Stępień, 2002). 

Sytuacja gospodarcza na świecie, w kraju i w branży tytoniowej w latach 80. 
szybko wpłynęłaby na powodzenie i rozwój stanu Północna Karolina, gdyby nie 
rozpoczęto dwadzieścia lat wcześniej przemian strukturalnych i nie przestawiono 
gospodarki stanu na dziedziny związane z nowymi technologiami oraz nie 
wspierano przedsiębiorczości w regionie. 

W 1959 roku władze stanu postanowiły przeobrazić Północną Karolinę ze 
stanu rolniczego w ważniejsze centrum przemysłowe o zróżnicowanym charakterze 
wytwarzania i przyciągnąć inwestorów z innych części USA oraz przedsiębiorców 
z zagranicy, działających w sferze nowoczesnych technologii. Miało to nastąpić 
w wyniku stworzenia na obszarze stanu parku badawczego, z udziałem najlepszych 
uniwersytetów prowadzących badania oraz przedsiębiorstw, które miały pochodzić 
z różnych branż: farmaceutycznej, medycznej, biotechnologii, informatyki, 
telekomunikacji, mikroelektroniki, przemysłu chemicznego, zbrojeniowego itd. 

Pomysł na rozwój regionu zrodził się z obserwacji przemian gospodarczych 
okolic Bostonu, na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych, w których 
wykorzystano ich potencjał intelektualny - uczelnie i instytucje badawcze - do 
współpracy z przemysłem. Był to jeden z trzech pierwszych na świecie parków 
technologicznych i dla następnych stawał się wzorem. 

W 1959 r. założono fundację osób prywatnych (Research Triangle 
Foundation), które zgromadziły 1.700.000 USD na zakup terenu (7.500 akrów) 
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1 Jego uzbrojenie - budowę parku technologicznego. Obszar trójkąta pomiędzy 
miejscowościami: Durham, Raleigh i Chapel Hill nazwano The Research Triangle 
Park. Stan Północna Karolina podjął się wybudowania dróg wewnątrz Parku oraz 
inwestycji drogowych na obszarze stanu, które podniosłyby atrakcyjność 

inwestowania w tym regionie. Dodatkowo ze środków publicznych stworzono 
w jednym z okręgów (Durham) sieć wodno-kanalizacyjną. Potem jednak zakładanie 
większości łączy s1ec1 wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej 
i telekomunikacyjnej, finansowały przedsiębiorstwa inwestujące w RTP 
(Regional..., 2002; Research Triangle ... ). 

Jednocześnie władze stanu i samorząd przyjęły określoną politykę 

gospodarczą, sprzyjającą ściąganiu nowych inwestycji - w obszarze podatków, 
kształcenia, dofinansowania z grantów publicznych badań naukowych, które znajdą 
swoje zastosowanie w przemyśle i będą mogły przyczynić się do tworzenia nowych 
miejsc pracy w regionie. O skuteczności takich działań świadczą dane za lata 1960-
2001 zamieszczone w tabeli 1. 

Ziemia na obszarze parku technologicznego została podzielona na różnej 
wielkości działki, które zaczęto sprzedawać inwestorom. Na terenach tych miały 
powstawać siedziby firm, ich laboratoria badawczo-rozwojowe działy 

wdrożeniowo-wytwórcze. 

Przyciąganie inwestorów do zakupu ziemi w RTP wymagało działań 

marketingowych, wykorzystujących marki i reputację trzech znanych, liczących się 
w kraju i poza jego granicami uniwersytetów: publicznych - North Carolina State 
University w Raleigh i University of North Carolina w Chapel Hill oraz prywatnego 
- Duke University w Durham. 

Tablica 1. Rozwój Research Triangle Park i miejsc pracy na jego terenie. 

Rok Liczba firm B+R Liczba finn usługowych Liczba zatrudnionych 
1960 3 1 500 
1965 8 2 908 
1970 20 6 8 ooo 
1975 23 26 10400 
1980 40 33 17 500 
1985 54 55 26000 
1990 66 47 32 500 
1995 97 39 35 ooo 
2000 106 35 44 ooo 
2001 109 35 42000 

Źródło: http://www. rtp. org/rtpfacts/population l .html. 

Początki funkcjonowania Research Triangle Park były trudne. Oficjalnie 
powstał on w 1959 roku, jednak pomimo prowadzenia akcji przyciągania finn na ten 
obszar, niewiele i mało znaczących przedsiębiorstw, ulokowało w nim swoją 
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działalność. Dopiero w 1963 roku na zainwestowanie w RTP zdecydowała się 

pierwsza poważna firma - IBM. Od tego czasu zaczęły inwestować w trójkącie 
Durham - Raleigh - Chapel Hill kolejne, znane przedsiębiorstwa z dziedziny high
tech. Obecnie na terenie parku występuje 136 organizacji, które zatrudniają około 42 
OOO osób, a wielkość ich inwestycji wynosi 3 biliony USD. Przeciętna pensja 
pracowników zatrudnionych w firmach na obszarze RTP wynosi 54 145 USD. 

Wśród fmn, które działają w trójkącie można wymienić: IBM, Nortel 
Networks, GlaxoSmithKline, Cisco Systems, US EPA, Research Triangle Institute, 
National Institute of Environmental Health Sciences, Sony Ericsson Mobile 
Cornmunications, Akzo Nobel/Diosynth, BASF, Lockheed Martin, DuPont 
i Technologies, Bayer Corp., Biologica! Products, Verizon, Lucent Technologies, 
Eastman Kodak, SAS Inc., NC TDA i inne. 

Ideą parku technologicznego była współpraca uniwersytetów badawczych 
z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi, prowadząca do tworzenia 
innowacji, nowej myśli technologicznej oraz osiągania efektów synergii i skali, 
dzięki połączeniu wiedzy, zasobów i umiejętności wszystkich partnerów. Takie 
współdziałanie to klasyczny przykład organizowania aliansów strategicznych 
w sferze nowych technologii (Łącka, 2001), zmierzające do rozwoju gospodarczego 
regionu. 

Firmy inwestujące w Research Triangle Park uzyskiwały, przy korzystnych 
rozwiązaniach podatkowych i możliwie najniższych kosztach, dostęp do ośrodków 
badawczych znajdujących się na uniwersytetach. Mogły wykorzystywać, dzięki 

zawartym z nimi, długoterminowym umowom strategicznym o współpracy w sferze 
B+R, wyniki ich badań do stworzenia nowych produktów i patentów. Jednocześnie 
wiedzę naukowców skupionych w uniwersytetach i laboratoria tych ośrodków 
badawczych, wykorzystywano na zlecenie przemysłu w celu prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych firm z sektora nowoczesnych technologii. 

Uniwersytety dzięki takiemu partnerstwu mogą zgromadzić środki na 
prowadzenie swojej działalności z funduszy prywatnych oraz publicznych grantów 
i realizować badania na najwyższym światowym poziomie. Dodatkową korzyścią 
jest kształcenie studentów na różnych poziomach (licencjat, magisterium, studia 
doktoranckie), poprzez uczestniczenie w prowadzeniu badań na potrzeby przemysłu. 
W ten sposób zdobywają wiedzę oraz umiejętności teoretyczne i praktyczne. 

Obecnie badania prowadzone w ramach tych aliansów strategicznych dotyczą 
takich dziedzin, jak: mikroelektronika, informatyka, telekomunikacja, inżynieria 

materiałowa, chemiczna, ochrona zdrowia, genetyka, ochrona środowiska, 

biotechnologia, nauki o morzu (Centennial Campus ... , 1999). 

W połowie lat 80. pomysł z parkiem technologicznym skoncentrowanym na 
działalności w obszarze nowoczesnych technologii, zwłaszcza w takich branżach, 
jak: medycyna, ochrona zdrowia, środowiska, biotechnologia, inżynieria chemiczna, 
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informatyka, telekomunikacja, wykorzystano w innej części stanu Północna 

Karolina - w okolicach Winston-Salem, Greensboro i High Point. Tam powstał 
Piedmont Triad Research Park. 

4. Technopolis Uniwersytetu Stanu Północnej Karoliny 

Pod koniec lat 80. pojawił w regionie nowatorski projekt technopolis 
o nazwie Centennial Campus, który zaczął się urzeczywistniać po 8 latach -
w połowie lat 90. ,,Technopolis jest przestrzenią (fizyczną, instytucjonalną, 

społeczną, gospodarczą itd.), w której realizowane są skoordynowane programowo 
i instytucjonalnie przedsięwzięcia, prowadzące do przekształcenia danego miejsca 
w znaczący ośrodek gospodarki opartej na wiedzy, oferujący optymalne warunki do 
życia, edukacji i pracy" (www.warszawa.urn.gov.pl). 

Centennial Campus to przedsięwzięcie Uniwersytetu Stanowego Północnej 
Karoliny w Raleigh. Zajmuje obecnie ponad 400 ha powierzchni. Projekt związany 
jest z budową drugiego kampusu dla uczelni na jego drugi wiek istnienia. Ma on 
zapewnić odpowiednie warunki do partnerstwa z przemysłem . 

Centennial Campus łączy tradycyjny kampus uniwersytecki z miasteczkiem 
o pełnej infrastrukturze i parkiem technologicznym. Stanowi więc technopolis, 
w którym grupy naukowców uniwersytetu oraz przedsiębiorstwa z sektora nowych 
technologii przebywają nie tylko na tym samym terenie, ale w tych samych 
budynkach, a często w tym samym korytarzu. Umożliwia to interakcję między nimi, 
przepływ wiedzy i powstawanie synergii podczas codziennej pracy nad pomysłami. 
Skraca to znacznie czas od pojawienia się pomysłu wynalazku do sprzedaży 

gotowego produktu na rynku. Należy jednak pamiętać, że stanowi także ogromne 
wyzwanie natury organizacyjnej - trzeba skoordynować koegzystencję dwóch 
różnych społeczności, określić zasady partnerstwa, reguły korzystania z dorobku 
uniwersytetu, podział korzyści z własności intelektualnej, zasady poufuości 

informacji itd. (Kosiec, 2000). 

Według konsekwentnie wdrażanych planów, w ramach CC mają docelowo 
powstać klastry akademickie, obejmujące funkcje uniwersyteckie oraz komercyjne 
w takich dziedzinach, jak: biotechnologia, informatyka, telekomunikacja, 
mikroelektronika, nauki materiałowe itp., cztery dzielnice rezydencyjne, centrum 
miejskie z funkcjami handlowymi, centrum kształcenia ustawicznego 
i konferencyjne. Nie zabraknie również terenów rekreacyjnych, np. pola golfowego. 
Całkowity koszt inwestycji ma wynieść ok. 350 mln$ (Centennial Campus ... , 1999; 
Kosiec, 2000). 

Centennial Campus stosuje odmienną strategię niż pozostałe parki 
technologiczne. Nie proponuje firmom wynajmowania nieruchomości na swoim 
terenie. Oferuje im współpracę z uniwersytetem, jego naukowcami i studentami. 
W praktyce prowadzi to do umiejscowienia przedsiębiorstwa na terenie kampusu, 
a ono staje się partnerem-rezydentem. Takie postępowanie wynika z przyjęcia 
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zasady, że podstawowym celem jest przyciągnięcie firm do współpracy z uczelnią, 
a nie zapewnienie lokatorów nieruchomościom, które powstają tylko na konkretne 
zamówienie. Wymaga to długofalowego planowania rozwoju parku, ale 
i koordynacji programów kształcenia oraz prac B+R, aby były atrakcyjne dla 
potencjalnych inwestorów. 

5. Podsumowanie 

Partnerstwo pomiędzy przemysłem, uniwersytetami oraz władzami 

stanowymi i lokalnymi w Północnej Karolinie zaowocowało licznymi, dobrze 
płatnymi miejscami pracy w nowych, przyszłościowych branżach, znaczącym 

postępem w rozwoju regionu, zahamowaniem ucieczki ludności do innych części 
Stanów Zjednoczonych, a nawet doprowadziło do przyciąganie nowych 
mieszkańców do osiedlania się w tym regionie itd. 

Firmy, które zainwestowały w Research Triangle Park, potem także w innych 
parkach technologicznych na terenie stanu, tj. w Piedmont Triad Research Park 
w Winston-Salem i Centennial Campus, przyciągnęły inne małe i duże podmioty 
gospodarcze. 

Mieszkańcy stanu stali się bardziej przedsiębiorczy i nabyli umiejętności oraz 
doświadczenie niezbędne do prowadzenia własnych przedsiębiorstw. Pozwoliło to 
na podniesienie poziomu dobrobytu mieszkańców, zahamowało ucieczkę lepiej 
wykształconej i młodszej części populacji Północnej Karoliny do innych stanów, 
znacznie zwiększyło liczbę miejsc pracy w regionie. Przemiany gospodarki stanu 
i ukierunkowanie się na nowe technologie, stworzyło także szanse na rozwój 
uniwersytetów, ich bazy materialnej i naukowej, wzrost wykształcenia ludności oraz 
jakości siły roboczej. 

Nastąpiła także zmiana w strukturze wykształcenia i wieku społeczeństwa -
wzrósł udział osób z wyższym wykształceniem i na korzyść zmieniła się struktura 
wiekowa (średnia wieku 33 lata). Stan zaczął zapewniać dobre warunki do życia, 
nauki i pracy, dzięki czemu doszło do zatrzymania odpływu jego mieszkańców. 
Zauważa się również wzrost liczby chętnych do osiedlania się w Północnej 

Karolinie. 

Kilkadziesiąt lat doświadczeń Północnej Karoliny w przekształcaniu jej 
gospodarki z tradycyjnej, opartej na rolnictwie i przemysłach: tytoniowym, 
odzieżowym i drzewnym, w gospodarkę wykorzystującą nowe technologie do 
generowania PKB i miejsc pracy (przed recesją 2002 r. bezrobocie wynosiło 2%), 
powinny być wzorem dla tych regionów na świecie, które mają podobne problemy. 

Proces transformacji społeczno-gospodarczej regionu z wykorzystaniem 
zarządzania wiedzą jest długotrwały, a efekty pojawiają się dopiero po kilkunastu 
latach. Rezultaty, jakie osiągnęła Północna Karolina, są jednak dowodem na to, że 
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partnerstwo pomiędzy nauką, biznesem oraz władzą, może pomóc 
w przeobrażeniach regionów, które w „starej ekonomii" nie mają szans na rozwój. 
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