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Kształtujaþcy sieþ od końca lat 80. nowy paradygmat rozwoju regionalnego,
akcentujaþcy roleþ wiedzy i innowacji, przyniósł szereg nowych terminów na
określenie fenomenu konkurencyjności i dynamiki niektórych lokalnych środo-
wisk w gospodarce globalnej. Wystarczy wymienić kilka pojeþć, które pojawiły sieþ
baþdź zostały ponownie przywołane w ostatnich 20 latach: nowe dystrykty
przemysłowe, grona (ang. clusters), regionalne systemy innowacji, sieci współpra-
cy, lokalne systemy produkcyjne, regiony uczaþce sieþ. Pokaźna i wciaþzú przyrastajaþ-
ca literatura naukowa koncentruje sieþ jednak na dwóch biegunach. Na jednym
skupiajaþ sieþ badania, które na podstawie selektywnych analiz oferujaþuniwersalne
modele � do zastosowania w rózúnych kontekstach i pod rózúnymi szerokościami
geograficznymi. Na drugim biegunie istnieje wiele dogłeþbnych analiz studiów
przypadku. Obserwacje te saþ jednak tak specyficzne i lokalne, izú dajaþ bardzo
ograniczone pole lub wreþcz uniemozúliwiajaþ jakiekolwiek generalizacje czy
szersze wnioski. W praktyce mimo tak licznych studiów wciaþzú brakuje jasnych
definicji i metod zoperacjonalizowania szerokiej gamy nowych konceptów.

Nowe terminy szybko jednak przenikneþły, z całym ich zrózúnicowaniem, jak
i zbiezúnościami, do programów i polityk UE wspierajaþcych rozwój regionalny,
przedsieþbiorczość i innowacje. Wpisujaþ sieþ w szersze instrumentarium Strategii
Lizbońskiej � budowy w UE gospodarki opartej na wiedzy.

Jednaþ z takich inicjatyw był projekt NETWIN (Networking for Innovation)
realizowany w latach 1999�2002 i sfinansowany z programu RECITE II
(Regions and Cities for Europe). Projekt koncentrował sieþ przede wszystkim
na problemie: �Jak rozwijać współpraceþ i relacje partnerskie pomieþdzy firmami
z tego samego regionu, tak by podnieść ich innowacyjność i przewageþ kon-
kurencyjnaþ?�. W tym celu realizujaþcy go partnerzy (6 centrów biznesu i in-
nowacji z Włoch, Irlandii, Grecji, Portugalii i Francji) przeanalizowali 24 lokal-
ne układy współpracy MSP, a nasteþpnie opracowali i przetestowali metodologieþ
identyfikacji, analizy, wspierania i ewaluacji tychzúe.

Efektem tego badania jest omawiana publikacja. Akcent został w niej
postawiony na praktykeþ i operacyjne uzúycie nowych koncepcji rozwoju regio-
nalnego. Jest to wieþc praktyczny poradnik analizy i wspierania krok po kroku
gron i sieci współpracy. Wypełnia on lukeþ pomieþdzy wspomnianymi dwoma
biegunami literatury na temat nowego rozwoju regionalnego.
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Publikacja w formie skoroszytu (z załaþczonaþ wersjaþ elektronicznaþ) po-
dzielona jest na 6 czeþści.

We wprowadzeniu przedstawiony został krótko projekt NETWIN oraz jego
uczestnicy, struktura samego poradnika, a takzúe uzúywane terminy. Co ciekawe,
autorzy dalecy saþ od teoretycznej ortodoksji i stosujaþw duzúej mierze wymiennie
pojeþcia: �sieci� (networks), �grona� (clusters) i �nowe przestrzenie produkcyj-
ne�. Po czeþści wynika to z podobieństw tych terminów, po czeþści zaś z tego,
izú podobne zjawiska konkurencyjności układów lokalnych saþ nieco odmiennie
nazywane w rózúnych krajach (w Irlandii � grona, we Francji � przestrzenie
produkcyjne, we Włoszech � dystrykty przemysłowe) � autorzy zaś starali sieþ
połaþczyć te tradycje.

Kolejne trzy czeþści stanowiaþce rdzeń poradnika to kompletna �skrzynka
narzeþdziowa� identyfikacji, analizy oraz wspierania gron i sieci. W załozúeniu
narzeþdzia te saþ zrózúnicowane, tak by były uzúyteczne na rózúnych etapach
rozwoju gron i sieci, jak równiezú dla rózúnej skali (lokalnej � małych gron, czy
szerszej regionalnej � duzúych systemów produkcyjnych). Mimo tej rozpieþtości
główny akcent pada jednak na MSP.

Pierwszaþ grupaþ saþ narzeþdzia identyfikacji gron. Majaþ one słuzúyć analizie
sytuacji lokalnej i ustaleniu, czy w danej lokalizacji znajdujaþ sieþ grona lub tezú
potencjał do ich tworzenia. Omówione narzeþdzia to analizy statystyczne,
przeglaþd dokumentów i wywiady. W kazúdym z przypadków podawane jest
posteþpowanie krok po kroku, praktycznie gotowe do zastosowania (załaþczone
saþ listy danych statystycznych oraz sposób ich analizy wraz z przykładami,
listy pytań i formularze ankiet do wywiadów, listy głównych dokumentów,
które nalezúy uwzgleþdnić).

Druga grupa narzeþdzi to narzeþdzia audytu. Majaþone umozúliwić sprawdzenie
trwałości juzú istniejaþcych układów współpracy lub tezú, w przypadku roz-
winieþtych układów, ocenić szanse ich dalszego rozwoju albo kierunki koniecz-
nych zmian. Podstawowym instrumentarium proponowanym w tej czeþści saþ
dwa typy wywiadów � z sektorem biznesu (lokalnymi menedzúerami i stowa-
rzyszeniami biznesowymi) oraz z głównymi aktorami sektora publicznego
i NGOs. Oczywiście tu tezú podane saþ formularze ankiet oraz sugerowana
kolejność badań.

Wreszcie trzecia grupa to narzeþdzia monitorowania i ewaluacji istniejaþcych
układów współpracy. Majaþ one pomagać w identyfikowaniu najbardziej obie-
cujaþcych projektów i inicjatyw rozwijajaþcych grono lub pomagajaþcych w jego
ewentualnym przeorientowaniu. Autorzy podajaþ szereg wskaźników majaþcych
na biezúaþco informować o sytuacji grona. Oferujaþ tezú formularze wywiadów
i podsumowujaþce formularze ocen (wzorowane na narzeþdziach stosowanych
w sektorze prywatnym przy ocenie konkurencyjności przedsieþbiorstwa).

Piaþta czeþść podreþcznika to lista czynników uznanych na podstawie obserwa-
cji poczynionych w projekcie za kluczowe w rozwoju gron. Kazúdy z nich jest
szczegółowo omówiony wraz z podaniem sposobów wpływania na dany czyn-
nik oraz jego współzalezúności w szerszym lokalnym czy regionalnym systemie.
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Wreszcie ostatnia czeþść zawiera 14 studiów przypadku (z Irlandii, Francji,
Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoch, Grecji), uznanych w czasie projektu za
pozytywne przykłady rozwoju gron i sieci. Kazúdy przypadek opisany został
według takiego samego klucza. Podany jest kontekst, krótki opis procesu
identyfikowania grona, jego struktura (sektory, liczba firm), analiza SWOT,
podjeþte działania władz i sektora prywatnego oraz efekty kazúdego z tych
działań, zarzaþdzanie gronem/sieciaþ (kto jest za co odpowiedzialny, jak wy-
glaþdajaþ codzienne relacje publiczno-prywatne) i wreszcie opisane jest uzúycie
narzeþdzi NETWIN w danym przypadku (wraz z napotkanymi ograniczeniami).

Omawiana publikacja jest ze wszech miar wartościowa. Beþdzie uzúyteczna
dla praktyków rozwoju regionalnego � władz regionalnych i lokalnych, agencji
rozwoju, stowarzyszeń firm, gdyzú daje sprawdzone metody analizy stanu
i działań wspierajaþcych MSP, a takzúe prezentuje sposoby zarzaþdzania i koor-
dynacji współpracy sektora publiczno-prywatnego. Przyda sieþ równiezú bada-
czom nowego paradygmatu rozwoju regionalnego, gdyzú dostarcza szeregu
ilustracji procesów rozwoju i funkcjonowania układów konkurencyjnych.

Przenoszaþc metodologieþ NETWIN na grunt polski, trzeba jednak zachować
pewnaþpowściaþgliwość. Mimo zúe wszystkie proponowane metody były przetes-
towane w praktyce, to specyfika krajowa wymaga pewnych dostosowań,
niekiedy zaś nawet mocno ogranicza wykorzystanie niektórych z proponowa-
nych narzeþdzi (o konieczności dostosowania proponowanych narzeþdzi do
kontekstu lokalnego i regionalnego uczciwie informujaþ sami autorzy porad-
nika). Podsumowujaþc, poradnik NETWIN jest wazúnaþ i jednaþ z pierwszych
tego typu spójnych metodologii analizy, wspierania i zarzaþdzania układami
współpracy MSP na poziomie lokalnym i regionalnym.

Karol Olejniczak
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