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ABSTRAKT: Celem analizy jest określenie współczesnych przemian czynników rozwoju regionalnego w nowych uwarunkowaniach 

zintegrowanej interwencji rozwojowej zorientowanej terytorialnie. Postępowanie badawcze obejmuje trzy etapy. W pierwszym etapie 

dokonuje się syntetycznego uporządkowania podstaw teoretycznych oraz przemian koncepcji polityki regionalnej zorientowanej 

terytorialnie, zwracając szczególną uwagę na znaczenie w jej ramach kapitału terytorialnego, dyfuzji rozwoju oraz instytucjonalnych 

uwarunkowań rozwoju. W drugim etapie przedstawia się wyniki ustaleń porządkujących kierunek i zakres oddziaływania współczesnych 

megatrendów procesów rozwoju społeczno-gospodarczego  na przemiany czynników rozwoju regionalnego. Trzeci, zasadniczy, etap analizy 

dotyczy identyfikacji specyfiki kształtowania i oddziaływania zmieniających się czynników rozwoju regionalnego w efektywnej interwencji 

polityki regionalnej realizowanej zgodnie z paradygmatem zintegrowanego podejścia zorientowanego terytorialnie. Przedmiotowe badanie 

realizowane jest w ramach projektu badawczego FORSED (http://www.forsed.amu.edu.pl) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

w ramach konkursu OPUS 10 - 2015/19/B/HS5/00012: Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-

ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych.   
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Wprowadzenie 

 

 Współczesne prawidłowości procesu rozwoju społeczno-gospodarczego wykazują 

tendencje do pogłębiającej dywergencji, podkreślając tym samym niską efektywność 

dotychczasowych działań polityki regionalnej oraz występowanie barier w osiąganiu 

zróżnicowania poziomu i warunków życia akceptowalnego społecznie. Zewnętrzne 

uwarunkowania procesu rozwoju, wykazujące swoją specyfikę w różnych częściach świata, w 

tym w Europie Zachodniej oraz Europie Środkowo-Wschodniej,  związane są z długofalowymi 

przemianami systemów gospodarczych (Naisbitt, 1982; Naisbitt, Naisbitt, 2016; Robert, 

2014; Horváth, 2015; Salamin, 2016). Obecny okres tych przemian stanowi konsekwencje 

transformacji zmierzającej do kształtowania się postmodernizacyjnych warunków dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, charakterystycznych dla obecnego etapu rozwoju 

kapitalizmu kognitywnego1 (Harvey, 1990; Boutang, 2012). Są one wzmacniane globalizacją, 

której przejawy zwiększają się wraz z postępującym procesem integracji gospodarczej 

(Huwart, Verdier, 2013). W tych trudnych uwarunkowaniach, kształtowanych przez 

wskazane procesy i megatrendy, prawdziwym wyzwaniem staje się efektywne oddziaływanie 

na czynniki rozwoju regionalnego zmierzające skutecznie do optymalizacji warunków 

prowadzenia procesów gospodarczych i w konsekwencji poprawy poziomu życia  (The Future 

of Cohesion Policy…, 2015). Czynniki te bowiem zmieniają swój zakres, sposób interpretacji, 

mechanizm oddziaływania oraz istotnie różnicują się w przestrzeni.  

 Ramy współczesnych poszukiwań optymalnych sposobów programowania i realizacji 

polityki regionalnej oraz kształtowania w ramach jej interwencji czynników rozwoju 

wyznaczają dwie skrajne co do założeń koncepcje place-neutral approach oraz place-based 

approach. Stanowią one odpowiedź na nowe wyzwania polityki regionalnej wynikające z 

nieustannie zmieniających się uwarunkowań globalnych. Pierwszy nurt poszukiwań 

wykorzystuje place-neutral approach bazując na dorobku nowej geografii ekonomicznej,  

                                                           
1 Rozumiany jako współczesny stan gospodarki, społeczeństwa i kultury cechujący się dematerializacją pracy 
(od pracy fizycznej do pracy intelektualnej) (Boutang, 2012), rozwojem społeczeństwa postindustrialnego (od 
przemysłu i prostych operacji na rzeczach do usług i skomplikowanych kompetencji interpersonalnych)(Bell, 
1974), prymatem obiegu informacji nad dostępem do dóbr materialnych (od społeczeństwa rzeczy do 
społeczeństwa przepływów i społeczeństwa sieci) (Baudrillard, 1981; Castells, 2008).  
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która jak stwierdza nawet jej autor Paul Krugman (2010) przestaje być dominującym nurtem 

wyjaśniania obecnych procesów rozwojowych (Combes i inni, 2008; Brülhart, 2009). W 

konsekwencji akcentowany w Raporcie Banku Światowego (Reshaping economic…, 2009) 

paradygmat polityki regionalnej podkreślający znaczenie aglomeracji przestrzennej 

stanowiącej konsekwencje polaryzacji rozwoju, integracji ekonomiczno-przestrzennej 

obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej mającej na celu tworzenie warunków dla 

procesów „rozlewania się rozwoju”, aprzestrzennych polityk publicznych zakładających 

udzielanie interwencji bez uwzględniania specyfik poszczególnych terytoriów oraz orientacji 

działań na mieszkańców mogących optymalnie wykorzystać efekty aglomeracji, mobilności i 

specjalizacji dla poprawy swoich warunków życia2, przestaje być jedyną i dominującą 

propozycją w toczącej się dyskusji na temat przemian europejskiej polityki spójności3 (Gill, 

2010). Drugi nurt poszukiwań place-based approach wykorzystuje bogaty dorobek teorii 

regionu ekonomicznego, teorii rozwoju endogenicznego oraz orientacji instytucjonalnej, a 

zwłaszcza nowej ekonomii instytucjonalnej, który znalazł zastosowanie dla sformułowania 

założeń reform polityki regionalnej Fabrizio Barci (2009) promowanej m.in. poprzez 

rekomendacje zawarte w raportach OECD (How regions…, 2009; Regions Matter…, 2009). W 

tym nurcie dyskusji przeważa pogląd, że skuteczna polityka regionalna wymaga reorientacji 

w kierunku zintegrowanego podejścia zorientowanego terytorialnie. W konsekwencji 

formułuje się nowy paradygmat polityki regionalnej  opierający się na kompleksowej i 

dedykowanej interwencji dostosowanej do indywidualnej specyfiki kapitałów terytorialnych 

poszczególnych obszarów, które  determinują różne reakcje na dynamicznie zachodzące 

procesy przemian społeczno-gospodarczych. Bazuje on na dwóch podstawowych 

założeniach. Po pierwsze zakłada się, że każde miejsce ma swoją specyfikę ekonomiczną, 

                                                           
2 Przedmiotowe podejście określane jest w literaturze przedmiotu również jako people based policy, czyli 
działań skoncentrowanych przede wszystkim na mieszkańcach oraz ich możliwościach rozwoju, niezależnie od 
ich lokalizacji (Bentley, Pugalis, 2014). Należy jednak pamiętać, że pojęcie to wykorzystywane było pierwotnie 
przez innych autorów dla określania działań, które koncentrując się na mieszkańcach konkretnych terytoriów 
zwracając przy tym uwagę bardziej na zakorzeniony ich kapitał ludzki i społeczny oraz zakorzenione możliwości 
ich rozwoju niż jedynie ich zasoby materialne i możliwości ich ekonomicznego zagospodarowania (place-based 
people strategies) (Ladd, 1994). Wskazana niejednoznaczność prowadzi do debat w nie do końca uzasadniony 
sposób traktujących koncepcje place-based policy w opozycji do people-based policy (Garcilazo i inni, 2010).  
3 Pojęcie polityki spójności wprowadzone do praktyki europejskiej polityki regionalnej od perspektywy 2007-
2013 używane jest w tym tekście jako synonim pojęcia polityki regionalnej.  
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społeczną, kulturową i instytucjonalną, która kształtując się spontanicznie i/lub poprzez 

celową interwencję w czynniki rozwoju, tworzy jego kapitał terytorialny4, co szerzej zostało 

przedstawione w dalszej części pracy. Po drugie skuteczne wykorzystanie tego kapitału 

wymaga wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania polityk rozwojowych. Tylko ten kto wie 

jakie, gdzie i kiedy czynniki rozwoju wymagają tworzenia lub wzmacniania może osiągać 

wzrost efektywności interwencji rozwojowej (Barca i inni, 2012). Prowadzi to do wniosku, że 

jak pisze José Villaverde (2006, p. 131) „…space plays a significant role in the process of 

economic growth and convergence…”, a rozpoznanie specyfik terytorialnych warunkuje 

skuteczne kształtowanie czynników rozwoju, które nie powinny być unifikowane, a powinny 

uwzględniać heterogeniczność zasobów endogenicznych (Rodrígues-Pose, 2013). Jej 

zaprogramowanie i realizacja wymaga z jednej strony pełnej identyfikacji dokonujących się 

zmian czynników rozwoju, a z drugiej strony dostosowania ich wzmacniania i/lub tworzenia 

do specyfik terytorialnych. Niestety implementacja operacyjna tych założeń napotyka na 

bardzo poważne przeszkody poddając w wątpliwość, pomimo podejmowanych prób, 

możliwość ich wykorzystania w praktyce interwencji polityki regionalnej (Böhme i inni, 2008;  

Böhme i inni, 2011). 

 Wskazane uwarunkowania oraz brak ostatecznych rozstrzygnięć uzasadniają pilną 

potrzebę wskazania nowych rekomendacji dotyczących programowania i realizacji przyszłej 

europejskiej polityki spójności, w tym bardziej skutecznego jej oddziaływania na 

kształtowanie i wzmacnianie czynników rozwoju. Jest to tym bardziej uzasadnione, że 

polityka spójności stała się obecnie efektem zmasowanego ataku w ramach toczącej się 

dyskusji politycznej na temat przyszłości Wspólnoty (White Paper…, 2017). Prowadzi to do 

powszechnie uznanego wniosku, że jej przyszłość zależy od jej zmiany, a pewne jest tylko to, 

że nie ma możliwości kontynuacji jej w obecnych ramach teoretycznych i operacyjnych 

(Schneider, 2017).   

 Celem analizy w niniejszej pracy jest określenie kierunku i zakresu współczesnych 

przemian czynników rozwoju regionalnego w nowych uwarunkowaniach zintegrowanej 

                                                           
4 Więcej na temat znaczenia terytorium i kapitału terytorialnego w różnicowaniu przestrzennym współczesnych 
procesów rozwojowych patrz m.in.: Pietrzyk, 1995; Jewtuchowicz, Pietrzyk, 2003; Jewtuchowicz, 2005; 
Camagni, 2008; Böhme i inni, 2008; Barca 2009; Nowakowska, 2013; Capello, 2014a; Zaucha i inni 2015; 
Przygodzki, 2016; Jewtuchowicz 2016.   
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interwencji rozwojowej zorientowanej terytorialnie. W ramach realizacji tak 

sformułowanego celu przyjmuje się trzy założenia, które poddaje się weryfikacji w toku 

przeprowadzonego postępowania badawczego:  

1. Paradygmat polityki regionalnej zorientowanej terytorialnie powinien bazować na 

komplementarnie wykorzystanych wybranych założeniach teorii rozwoju 

endogenicznego, nowej geografii ekonomicznej oraz orientacji instytucjonalnej w 

ekonomii i geografii ekonomicznej, i wynikającej z nich triady: kapitał terytorialny-

dyfuzja rozwoju-uwarunkowania instytucjonalne mającej zasadnicze znaczenie w 

tworzeniu odporności terytorium na zjawiska kryzysowe, co może skutkować 

poprawą efektywności dotychczasowych działań interwencyjnych.  

2. Współczesne megatrendy kształtujące procesy rozwoju społeczno-gospodarczego  w 

istotnym stopniu determinują przemiany czynników rozwoju regionalnego prowadząc 

do ich redefinicji. 

3. Czynniki rozwoju regionalnego w warunkach podejścia zorientowanego terytorialnie 

wykazują specyfikę zarówno w procesie kształtowania, jak i ich oddziaływania, 

wymagającą uwzględnienia w ramach interwencji polityki rozwoju.  

Postępowanie badawcze obejmuje trzy etapy. W pierwszym etapie dokonuje się 

syntetycznego uporządkowania podstaw teoretycznych oraz przemian koncepcji 

paradygmatu polityki regionalnej zorientowanej terytorialnie, zwracając szczególną uwagę 

na znaczenie w jej ramach kapitału terytorialnego, dyfuzji rozwoju oraz instytucjonalnych 

uwarunkowań rozwoju, i ich znaczenia w kształtowaniu odporności terytorium na zjawiska 

kryzysowe. W drugim etapie przedstawia się wyniki ustaleń porządkujących kierunek i zakres 

oddziaływania współczesnych megatrendów procesów rozwoju społeczno-gospodarczego  

na przemiany czynników rozwoju regionalnego. Trzeci, zasadniczy, etap analizy dotyczy 

identyfikacji specyfiki kształtowania i oddziaływania zmieniających się czynników rozwoju 

regionalnego w efektywnej interwencji polityki regionalnej realizowanej zgodnie ze 

zintegrowanym podejściem zorientowanym terytorialnie (place-based policy).  

 Przedmiotowe badanie realizowane jest w ramach projektu badawczego 

Narodowego Centrum Nauki – OPUS 10 - 2015/19/B/HS5/00012: Nowe wyzwania polityki 

regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej 
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rozwiniętych.  Jego wyniki prowadzą do opracowania modelu ex-ante czynników rozwoju 

regionalnego stanowiącego podstawę do ich operacyjnego wskaźnikowania oraz weryfikacji 

empirycznej przyjętych założeń w badaniach zróżnicowań rozwojowych na różnych 

poziomach przestrzennych w Unii Europejskiej (UE) i w Polsce. Przeprowadzona analiza i 

uzyskane wyniki wpisują się w trwającą w literaturze przedmiotu dyskusję nad 

najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami zintegrowanej polityki rozwoju (Farole i inni, 

2011; Barca i inni, 2012; Capello, 2014a; 2014b) i scenariuszy jej dalszego funkcjonowania 

(White Paper…, 2017; Schneider, 2017).   

 

 

Paradygmat polityki regionalnej zorientowanej terytorialnie – kontekst 

teoretyczny i jego operacjonalizacja  
 

 Nieustannie zachodzące zmiany uwarunkowań oraz brak skuteczności dotychczas 

stosowanych działań interwencyjnych stanowią podstawę dla poszukiwania nowych, w 

założeniu lepszych, koncepcji programowania oraz realizacji polityki regionalnej. Argumenty 

poruszane w toku tego dyskursu mają bardziej charakter efektywnościowy niż aksjologiczny 

(Regions Matter…, 2009). Bazują one na dotychczasowym dorobku teoretycznym ekonomii i 

geografii ekonomicznej zwracając szczególną uwagę na nowe podejścia i możliwość ich 

adaptacji  do zastosowań praktycznych5. Większość z tych nowych koncepcji, co warto 

podkreślić, pomimo eksponowania swojej oryginalności, w zdecydowanej większość opiera 

się na adaptacji, modyfikacji lub integracji klasycznych ujęć teoretycznych do nowych i 

dynamicznie zmieniających się uwarunkowań. W ten sposób dotychczasowy dorobek 

teoretyczny ekonomii i geografii ekonomicznej próbuje wykorzystać się w celu sprostania 

wyzwaniom wynikającym z dążenia do lepszego wyjaśniania i efektywnego kształtowania 

                                                           
5 Teorie rozwoju regionalnego, analizując mechanizmy i prawidłowości procesów rozwojowych przyjmują ich 
występowanie albo jako efekt zakłóceń procesu rozwoju (bazując na hipotezie rozwoju równomiernego 
zakładającej, że naturalnym stanem gospodarki jest równowaga i dążenie do jej osiągnięcia, podkreślanej m.in. 
w teoriach neoklasycznych, w teoriach neokeynsowskich i w modelach fazowych) albo jako nieunikniony 
fenomen wynikający z naturalnych cech samego rozwoju społeczno-gospodarczego  (bazując na hipotezie 
rozwoju nierównomiernego zakładającej, że istnienie w gospodarce nierównowagi jest siłą sprawczą rozwoju, 
wykorzystywanej m.in. w teorii biegunów wzrostu, teorii polaryzacji, teorii rozwoju endogenicznego) (Gorzelak 
1989). Patrz też:  Churski i inni (2017), Churski (2018a).  
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współczesnych procesów rozwojowych. Rezultatem tych prawidłowości jest obserwowany 

obecnie poszerzający się proces implementacji zmieniających się podejść teoretycznych 

odnoszących się do wzrostu i rozwoju do uzasadniania zmian paradygmatu polityki rozwoju  

zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym (Barca i inni, 2012; Wilkin, 2012). W 

konsekwencji na fundamencie  klasycznych teorii wzrostu i rozwoju rozwiniętych w drugiej 

połowie lat 50-tych XX wieku (Solow, 1956; Swan, 1956; Myrdal, 1957; Hirschman, 1958; 

Rostow, 1959), adaptowanych następnie od lat siedemdziesiątych na poziom regionalny 

(Richardson, 1973), w rezultacie zasadniczych przemian społeczno-gospodarczych lat 80-tych 

i 90-tych XX wieku oraz nowych wyzwań pierwszych dekad XXI wieku, ukształtowały się trzy 

zasadnicze nurty koncepcyjne wykorzystywane operacyjnie we współczesnej polityce 

regionalnej, które stanowią podstawę triangulacji teoretycznej jej współczesnego 

paradygmatu. Pierwszy związany jest z teorią rozwoju endogenicznego, zasadniczo 

zmieniającą interpretację oddziaływania czynników rozwoju i jej adaptacją do wyjaśniania 

prawidłowości rozwoju (Romer, 1986, 1990, 1994; Lucas, 1988). Jego genezę na gruncie 

geografii ekonomicznej wiązać należy z teorią regionu i czynników kształtujących jego stan i 

przemiany (Heberston, 1905; Hettner, 1927; Hartshorne, 1956, 1959; Whittlesey, 1954).  

Poszukiwanie w jej ramach podobieństw i specyfiki terytorialnej czynników uznać należy za 

pierwotne zwrócenie uwagi na heterogeniczność oraz terytorialną specyfikę procesów 

rozwojowych. Drugi dotyczy nowej geografii ekonomicznej, podkreślającej konieczność 

łącznego wykorzystania teorii lokalizacji i teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej w 

wyjaśnianiu współczesnych procesów rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzących do 

istotnych zróżnicowań w różnych układach terytorialnych (Krugman, 1991a, 1991b, 1995; 

Venables, 1996; Puga, Venables, 1996; Fujita i inni, 1999). Stanowi ona podstawę 

współczesnego szerokiego włączania dorobku geografii ekonomicznej do mainstreamu nauk 

ekonomicznych i wykorzystania go do wyjaśniania aktualnych wyzwań procesów społeczno-

gospodarczych, niemożliwych do identyfikacji i interpretacji z pominięciem „terytorialnej 

składowej” rozwoju, w tym prawidłowości związanych z jego polaryzacją i dyfuzją w 

przestrzeni. Trzeci natomiast odnosi się do nowej ekonomii instytucjonalnej i wynikających z 

niej argumentów podkreślających znaczenie szeroko rozumianych uwarunkowań 

instytucjonalnych dla przebiegu, a zwłaszcza efektywności procesów rozwojowych 
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(Williamson, 1975, 1985; North, 1990; Farole i inni, 2011; Rodrígues-Pose, 2013; Rodríguez-

Pose, Garcilazo, 2015). Stała się ona podstawą instytucjonalnego zwrotu na gruncie geografii 

ekonomicznej koncentrującego uwagę na nowe przestrzenie instytucjonalne (new 

institutional spaces) kształtowane w rezultacie ewolucji instytucji, ich zakorzenienia 

(embeddedness) oraz zróżnicowania terytorialnego (Jones, 1998; Hayter, 1997; Philo, Parr, 

2000; Martin, 2000; Amin, 1999, 2001; Stryjakiewicz, 2007; Stachowiak, 2007; Sokołowicz, 

2016)6.   

 Na tej bazie teoretycznej współczesny dyskurs nad obecnym i przyszłym 

paradygmatem polityki regionalnej determinowany jest dwoma ważnymi uwarunkowaniami. 

Pierwsze uwarunkowanie wynika z poszerzenia pojęcia rozwoju w ujęciu celowościowym z 

dotychczasowego dążenia do spójności ekonomicznej i spójności społecznej o jego wymiar 

przestrzenny związany ze spójnością terytorialną. Geneza tego poszerzenia wiąże się z 

konsekwencjami przemian społeczno-gospodarczych zapoczątkowanych w pierwszej połowie 

lat siedemdziesiątych XX wieku, negatywnie weryfikujących dotychczasowe modele 

rozwoju7.  Stanowiło to podstawę zasadniczej reorientacji w wyjaśnianiu prawidłowości 

zmian rozwojowych opierającej się na przyjęciu założenia o przewadze procesów oddolnych 

(bootom-up) nad procesami odgórnymi (top-down) (Jewtuchowicz, 2016)8. Jego potrzebę 

potwierdzały również założenia koncepcji rozwoju sustensywnego zwracające uwagę na 

potrzebę i konieczność równoległego prowadzenia rozwoju w aspekcie ekonomicznym, 

społecznym i środowiskowo-przestrzennym (Bosselmann, 2008; Ikerd, 2011; Zaucha, 2012)9. 

                                                           
6 Niektóre elementy wymienionych nurtów teoretycznych podejmowane są również w teoriach wyboru 
publicznego (Wilkin, 2012). 
7 Należy pamiętać, że geneza zainteresowań teoretycznych i praktycznych problematyką rozwoju regionalnego 
jest starsza i sięga kryzysu przełomu lat 1920. i 1930. oraz propozycji Prezydenta Franklina Delano Roosevelta 
dotyczącej realizacji Polityki Nowego Ładu (New Deal) opartej na szeroko stosowanym interwencjonizmie 
państwowym. Następnie w latach 1960. uruchomiono w USA największy w tym kraju program rozwoju 
regionalnego – program Appalaski. W tym samym czasie w Europie w Traktacie Rzymskim z 1957 r. zwrócono 
uwagę na zróżnicowania regionalne jako istotny element polityk EWG (instytucjonalizując i uruchamiając 
jednak działania z ponad dziesięcioletnim opóźnieniem), a we Włoszech w 1950 r. uruchomiono program Casa 
per il Mezzogiorno (więcej patrz m.in. Szlachta (1990), Churski (2009)). 
8 Więcej na temat terytoryzacji rozwoju patrz rozdział: Kapitał terytorialny w operacyjnej konkretyzacji 
czynników rozwoju.  
9 Początki idei rozwoju sustensywnego sięgają lat 70. XX wieku i wiążą się ze wzrostem ekologicznej 
świadomości, rozpoznaniem negatywnego wpływu cywilizacji naukowo-technicznej na środowisko, a dalej z 
zauważeniem znaczenia wpływu zdegradowanego środowiska na zdrowie człowieka. W 1987 roku ONZ 
zatwierdziła raport Nasza Wspólna Przyszłość przygotowany przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju 

http://forsed.amu.edu.pl/


PROJEKT NARODOWEGO CENTRUM NAUKI (NCN, NR 2015/19/B/HS5/00012): 
Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego  

regionów mniej rozwiniętych 
http://forsed.amu.edu.pl  

9 | S t r o n a  
 

Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2018. Współczesne wyzwania przemian czynników rozwoju regionalnego 
w warunkach podejścia zorientowanego terytorialnie. 02/2018 - Working Paper of FORSED Project. Zakład Analizy Regionalnej. 
Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Poznań.  
 

Wskazane uwarunkowania przy jednoczesnej utrzymującej się niskiej efektywności 

interwencji polityki regionalnej doprowadziły do instytucjonalnej konkretyzacji spójności 

terytorialnej w Traktacie Lizbońskim (2009).  Fakt poszerzenia celów europejskiej polityki 

spójności o wymiar spójności terytorialnej przesądził o operacyjnej redefinicji terytorium i 

konieczności większego uwzględniania czynników terytorialnych w wyjaśnianiu i 

kształtowaniu procesów rozwojowych (territory matters). Nie zakończyło to jednak trwającej 

już od ponad dekady dyskusji na temat zdefiniowania jej zakresu, sposobu pomiaru oraz 

możliwości interpretacji wpływu na rozwój (Territory matters…, 2006)10. W rezultacie doszło 

jednak do ostatecznego odejścia od wąskiego ilościowego ujmowania rozwoju, 

utożsamianego ze wzrostem, w podejściu tradycyjnej ekonomii na rzecz jakościowej i 

szerokiej interpretacji oraz identyfikacji wieloaspektowych zmian rozwojowych 

odpowiadającej nowej ekonomii (Todaro, 1999; Castells, 2008, Gorzelak, 2009)11. Drugie 

uwarunkowanie wiąże się z recesją gospodarczą jaka dotknęła większość krajów świata w 

wyniku kryzysu finansowego zapoczątkowanego upadkiem we wrześniu 2008 roku w USA 

                                                                                                                                                                                     
(WCED), pod przewodnictwem G.H. Brundtland. Publikacja tego raportu uznawana jest za wydarzenie, które 
nadało sens i znaczenie pojęciu rozwoju sustensywnego. Więcej patrz Herodowicz (2014).   
10 Geneza podejścia terytorialnego w praktyce działań Wspólnot Europejskich sięga inicjatywy pierwszego 
spotkania ministrów właściwych ds. planowania przestrzennego państw członkowskich w 1988r., które poprzez 
Europe 2000. Outlook for Development of Community’s Territory (1991), Europe 2000+. Cooperation for 
European Territorial Development (1994), ESDP – European Spatial Development Perspective (1999), The New 
Charter of Athens (2003), TA-Territorial Agenda of European Union (2007), Green paper on territorial cohesion 
(2008), Treaty of Lisbon (2009), Europa 2020 (2010), Fifth Report of Economic, Social and Territorial Cohesion 
(2010), TA 2020 – Territorial Agenda of European Union 2020 (2011), Böhme i inni (2011), Eight Progress 
Report on Economic, Social and Territorial Cohesion (2013), Sixth Report of Economic, Social and Territorial 
Cohesion (2014), Pact of Amsterdam – Urban Agenda for the EU (2016) doprowadziło do aktualnych konkuzji 
na temat przyszłości terytorium UE: Global Europe 2050 (2012) i ET 2050 - Making Europe Open and Polycentric 
(2014).   
11 Geneza zmian w podejściu do definiowania i operacyjnej konkretyzacji procesu rozwoju i jego czynników 
sięga drugiej połowy XX wieku. Kryzys lat siedemdziesiątych i pojawiające się wraz z nim nowe koncepcje 
teoretyczne ekonomii przyniosły zmianę sposobu postrzegania terminu rozwoju gospodarczego. Wynikała ona z 
faktu swoistej detronizacji wskaźnika produktu krajowego brutto, który odbywał się w warunkach 
pogłębiającego zróżnicowania wielkości przychodów oraz wzrastającego poziomu bezrobocia. W tych nowych 
okolicznościach rozwój gospodarczy zaczęto definiować, jako wieloaspektowy proces prowadzący do 
zasadniczych zmian w strukturze socjalnej, poglądach społecznych i instytucjach państwowych, a także 
przyczyniający się do wzrostu gospodarczego, zmniejszania nierówności oraz umacniania siły gospodarki. Tym 
samym pojęciem rozwoju gospodarczego zaczęto określać wszelkie zmiany w gospodarce, które poprzez 
zaspokajanie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców prowadzą do poprawy warunków życia ludności, co 
doprowadziło m.in. do poszerzenia katalogu czynników niezbędnych do uwzględnienia w kompleksowej 
analizie kształtowania się tego procesu (Churski, 2008).  
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Banku Lehman Brothers12, paniką na nowojorskiej giełdzie i w rezultacie  załamaniem się 

rynku inwestycyjnego nie tylko w tym kraju. Rozprzestrzenianie się konsekwencji tego 

kryzysu w warunkach globalizacji doprowadziło do weryfikacji konkurencyjności i 

efektywności gospodarek światowych w różnych jej skalach przestrzennych. W przypadku 

państw i regionów UE skutkowało to w większości przypadków bardzo głęboką recesją i 

trwałym spowolnieniem rozwoju. Nowe warunki zwróciły uwagę na problem podatności 

gospodarki na kryzys i wskazały na wyzwania polityki regionalnej związane z kształtowaniem 

czynników rozwoju przy maksymalizowaniu ich odporności na konsekwencje globalizacji 

zjawisk kryzysowych (Economic Crisis…, 2009; The impact of the financial…, 2009;  The EU's 

response…, 2009; Communication on a European…, 2009)13. Prowadzi to do redefinicji 

czynników rozwoju i interpretacji ich oddziaływania w wymiarze gospodarczym, społecznym 

oraz terytorialnym, zwłaszcza na obszarach wymagających wzmocnienia odporności na 

zjawiska kryzysowe (co dotyczy większości regionów państw członkowskich UE) (Masik,  

Sagan, 2013; ECR2: Economic Crisis…, 2014; Drobniak, 2014).  

 

Geneza i przemiany  
  

 Terytorialnie zorientowane podejścia do realizacji działań interwencyjnych w ramach 

polityki rozwoju mają długą genezę. Ich źródeł należy upatrywać w dorobku teoretycznym 

geografii ekonomicznej i ekonomii związanym z nurtem identyfikującym prawidłowości  

rozwoju nierównomiernego, a zwłaszcza koncepcji dotyczących znaczenia decyzji 

lokalizacyjnych oraz specyfik wynikających ze zróżnicowań przestrzennych czynników na 

                                                           
12 Wówczas czwarty co do wielkości bank inwestycyjny w USA po Golden Sachs, Morgan Stanley i Merrill Lynch.  
13 Uwzględnianie problemu odporności w kształtowaniu czynników rozwoju w ramach interwencji polityki 
regionalnej odbywa się przy wykorzystaniu koncepcji resilience, która zyskała na znaczeniu w konsekwencji 
światowego kryzysu finansowego i jego negatywnych następstw w gospodarce państw i regionów UE 
Koncepcja resilience została wprowadzona na grunt rozwoju regionalnego i polityki regionalnej w ramach 
dyskusji nad uwarunkowaniami i celami rozwoju zrównoważonego i adaptacji do zmian klimatycznych (Simme, 
Martin 2009). Szybko jednak zastosowanie tej koncepcji uległo poszerzeniu, a resilience generalnie zaczęto 
interpretować jako zdolność wyjścia jednostek/przedsiębiorstw lub systemów/systemów gospodarczych ze 
stanu zaburzenia równowagi lub szoku rozwojowego wywołanego różnymi uwarunkowaniami (Drobniak 2014). 
Do uwarunkowań tych na gruncie procesów ekonomicznych zaliczyć można kryzys ekonomiczny, szokowo 
rosnące przewagi konkurentów zewnętrznych, nieoczekiwaną upadłość podmiotów gospodarczych, czy też 
gwałtowne zmiany technologiczne (Walker i in. 2006; Foster 2007; Gerst et. al. 2009; Hudson 2010).  Skutkują 
one redefinicją czynników rozwoju i interpretacji ich oddziaływania w wymiarze gospodarczym, społecznym 
oraz terytorialnym, zwłaszcza na obszarach wymagających wzmocnienia odporności na zjawiska kryzysowe (w 
tym w większość regionów państw członkowskich UE).  
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przebieg i stan rozwoju poszczególnych terytoriów. Były one od lat rozwijane na gruncie 

geografii ekonomicznej, ekonomii i w końcu regional science, ewoluując wewnętrznie i 

znajdując raz większe, a raz mniejsze zastosowanie w wyjaśnianiu zmieniających się 

uwarunkowań procesów społeczno-gospodarczych w różnych skalach przestrzennych (m.in. 

Marshall, 1890; Heberston, 1905; Hettner, 1927; Hartshorne, 1956, 1959; Whittlesey, 1954; 

Perroux, 1955; Isard, 1960; Friedmann, Alonso, 1964; Boudeville, 1964, 1972;  Paelinck, 

1965; Friedmann, 1967; Porter, 1990, 2000; Fujita, i inni,  1999; Fujita, Krugman, 2004; 

Stiglitz, 2004; Lambooy, 2005; Stryjakiewicz, 2005; Asheim i inni,  2011, Capello, 2014a; 

2014b). Szczególne miejsce w tym dorobku przypisać należy nurtowi badań nad „terytorialną 

składową” rozwoju, której genezy należy szukać na gruncie geografii ekonomicznej w 

koncepcji regionu oraz czynników kształtujących jego stan i rozwój (Heberston, 1905; 

Hettner, 1927; Hartshorne, 1956, 1959; Whittlesey, 1954). Kluczowe znaczenie mają również 

koncepcje biegunów wzrostu oraz rdzeni i peryferii stanowiące fundament nurtu teorii 

rozwoju nierównomiernego wskazującego na prawidłowości dla jego polaryzacji i dyfuzji 

(Hägerstrand, 1951; 1952; 1967; Perroux, 1955; Isard, 1960; Friedmann, Alonso, 1964; 

Boudeville, 1964, 1972;  Paelinck, 1965; Friedmann, 1967)14. Na tym tle praca Philippe 

Aydalota pt. Dynamika przestrzenna i nierównomierny rozwój otworzyła to nowe wówczas 

pole badawcze nauk ekonomicznych (Aydalot, 1976). Doprowadziło to do określenia i 

uszczegółowienia znaczenia w procesach rozwojowych takich pojęć jak zakorzenienie 

(embeddedness), efekty rozlewania się (spillover effects), środowisko innowacyjne 

(innovative milieu) czy też kapitał terytorialny (territorial capital) (Aydalot, 1986; Ratti i inni, 

1997; Crevoisier 2004; Cook i inni, 2005; Camagni, 2008; Capello i inni, 2010)15. 

Wykorzystanie tego dorobku w operacjonalizacji działań interwencyjnych należy 

systematyzować w układzie dwóch grup: działań bezpośrednich (direct) oraz działań 

pośrednich (indirect) (Neumark, Simpson, 2014). Działania bezpośrednie dotyczą interwencji 

ukierunkowanej bezpośrednio w terytoria znajdujące się w danej chwili w stanie 

uzasadniającym udzielenie zewnętrznego wsparcia – wysokie bezrobocie, niski poziom i 

                                                           
14 Więcej na temat polaryzacji i dyfuzji rozwoju patrz m.in. Churski, 2014b.  
15 Więcej na temat terytoryzacji rozwoju patrz rozdział: Kapitał terytorialny w operacyjnej konkretyzacji 
czynników rozwoju. 
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warunki życia, depopulacja, etc.. Typowym przykładem tego typu działań są specjalne strefy 

ekonomiczne tworzone na obszarach problemowych. Działania pośrednie mogą polegać 

natomiast na poprawie dostępności terytoriów pozostających w stanie regresu społeczno-

gospodarczego i ich mieszkańców do obszarów charakteryzujących się lepszą sytuacją, a tym 

samym bardziej zróżnicowanym i bardziej zrównoważonym rynkiem pracy. Przykładem 

takich działań są programy poprawiające mobilność i dopasowanie strony podażowej oraz 

popytowej rynku pracy oraz dostęp do lepszej jakościowo edukacji, np. The Gautreaux and 

Moving to Opportunity Project realizowany w USA w okresie 1978 – 1998 (Jens i inni, 2008).  

 Upowszechnienie koncepcji podejścia zorientowanego terytorialnie i budowanie na 

jej podstawach nowego paradygmatu polityki regionalnej w UE wynikało z konieczności 

poszukiwania nowych wzorców, niezbędnych w obliczu niedoskonałości dotychczas 

stosowanych ujęć, a zwłaszcza relatywnie niskiej efektywności wykorzystania środków 

publicznych w ramach udzielanej interwencji rozwojowej (Faludi, 2006; Barca 2009; Barca i 

inni, 2012; McCann, Varga, 2015; Partridge i inni, 2015). Stanowiło ono również próbę 

wprowadzenia zasadniczych zmian w europejskiej polityce regionalnej i odejścia od 

utrzymującego się prymatu prostego paradygmatu wyrównawczego (Zaucha i inni, 2015), 

preferującego wspieranie słabszych regionów, najczęściej poprzez bezpośrednie transfery 

środków finansowych przeznaczanych na rozwój infrastruktury (Spilanis i inni, 2013; Maynou 

i inni, 2014; Rodrígues-Pose, Garcilazo, 2015). Upatrywano w nim optymalny wzorzec 

interwencji publicznej realizowanej w warunkach postępującej globalizacji gospodarki 

światowej, w których krótko- i średniookresowe zmiany ( w tym kryzysy) zachodzące często 

w bardzo oddalonych geograficznie systemach ekonomicznych wpływają specyficznie na 

długookresowe efekty gospodarcze danego terytorium (Thissen, Van Oort,  2010). 

 Paradygmat polityki regionalnej ukierunkowanej terytorialnie (place-based policy)  na 

gruncie praktyki europejskiej został skonkretyzowany przez Fabrizio Barcę (2009) w jego 

niezależnym Raporcie pt. PROGRAM DLA ZREFORMOWANEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI. Podejście 

ukierunkowane terytorialnie w osiąganiu celów i oczekiwań Unii Europejskiej (AN AGENDA 

FOR A REFORMED COHESION POLICY. A place-based approach to meeting European Union 

challenges and expectations) przygotowanym na zamówienie ówczesnej Komisarz ds. 
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polityki regionalnej Danuty Hübner16. Konieczność jego opracowania wynikała z dostrzeganej 

przez polityków, w obliczu utrzymującej się nieefektywności, potrzeby gwałtownej zmiany 

kierunku działań polityki spójności UE17. Nowy, zaproponowany przez Fabrizio Barcę 

kierunek działań miał być ukierunkowany na miejsca (places) lub regiony określone 

endogenicznie (region defined endogenously), a ich celem powinno być zredukowanie 

pułapek nieefektywnościowych (inefficiency traps) i/lub pułapek wyłączenia społecznego 

(social exclusion traps) w konkretnych miejscach (opóźnionych w rozwoju lub rozwiniętych, 

miejskich lub wiejskich, centralnych lub peryferyjnych) wynikających z deficytów 

instytucjonalnych. Takie podejście do programowania interwencji rozwojowej bazowało 

wprost na koncepcji określanej przez OECD jako nowy paradygmat polityki regionalnej, która 

była wykorzystywana pilotażowo i testowana w różnych krajach w latach dziewięćdziesiątych 

i w pierwszej dekadzie XXI w., w ramach poszukiwań poprawy skuteczności działań 

prorozwojowych finansowanych ze środków publicznych (How regions…, 2009; Regions 

Matter…, 2009; National place-based…, 2010). Należy podkreślić, że miejsca (places) w tej 

koncepcji definiowane są funkcjonalnie a nie administracyjnie, obejmując zarówno obszary o 

relatywnie wysokim, jak i niskim poziomie rozwoju, które charakteryzują się specyficznymi 

wyzwaniami i potrzebami oraz barierami lub ograniczeniami. Ich zasięg przestrzenny określa 

jednolitość cech istotnych dla procesów rozwojowych, której poziom jest większy w 

porównaniu do obszarów otaczających18. Place-based policy stanowi paradygmat polityki 

regionalnej ukierunkowany na przezwyciężanie niedoskonałości rynkowych (market failures) 

i niedoskonałości politycznych (government failures). Te pierwsze wynikają z sytuacji w 

której mechanizm rynkowy nie prowadzi do efektywnej (w sensie Pareto19 lub Kaldora-

                                                           
16 Stanowiło to konsekwencję włączenia jako istotny element polityki rozwoju UE zintegrowanego podejścia 
terytorialnego (integrated territorial approach) jako narzędzia do osiągania poszerzonego o spójność 
terytorialną katalogu celów polityki spójności UE Green Paper... (2008). 
17 W tradycyjnym podejściu do polityki regionalnej działania ukierunkowywano na równoważenie narodowych 
gospodarek z wykorzystaniem zcentralizowanych interwencji sektorowych. Głównymi narzędziami takich 
działań były rządowe dotacje celowe, instrumenty fiskalne, europejskie środki publiczne, zawsze 
skoncentrowane na obszarach zapóźnionych w rozwoju (Nowak, 2015; Churski, 2016).  
18 Barca (2009, s. XI) określa to w następujący sposób: “…Places are defined though the policy process from a 
functional perspective as regions in which a set of conditions conducive to development apply more than they 
do in larger or smaller areas…” 
19 Efektywność alokacyjna osiągana jest kiedy organizacja produkcji i konsumpcji prowadzi do poprawy sytuacji 
kogokolwiek, nie pogarszając sytuacji kogoś innego.  
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Hicksa20) alokacji zasobów. Te drugie skutkując podobnymi konsekwencjami w sferze 

alokacji, stabilizacji i podziału mogą być rezultatem braku instytucji, deficytów 

funkcjonalnych instytucji lub podejmowania decyzji politycznych a nie merytorycznych. Brak 

interwencji przeciwdziałającej wskazanym niedoskonałościom może prowadzić do stanu 

samonapędzającej się spirali nieefektywności i wykluczenia społecznego (a vicious circle of 

inefficiency or social exclusion) prowadzącej do pogłębiającego się regresu społeczno-

ekonomicznego przy jednoczesnym ograniczaniu prawdopodobieństwa możliwość poprawy 

sytuacji w przyszłości (path-dependency). Przedmiotowa interwencja powinna przybierać 

formę dostarczania zintegrowanych pakietów dóbr i usług społecznych mających na celu 

zapoczątkowanie zmian instytucjonalnych, poprawę dobrobytu mieszkańców i 

produktywności przedsiębiorstw oraz promowanie innowacyjności. Jej realizacja musi 

odbywać się przy zapewnieniu pełnej i obiektywnej informacji, co może przykładowo 

wzmacniać oczekiwane korzyści aglomeracji (w rozumieniu Marshalla-Arrowa-Romera, 

Portera lub Jacobs) ograniczając jednocześnie występowanie negatywnych jej konsekwencji. 

Jest to możliwe jedynie w warunkach postępującej decentralizacji i rozwoju 

wielopoziomowego współrządzenia (multi-level governance) opartego na zwiększeniu 

katalogu interesariuszy oraz przekazywaniu kompetencji na niższe poziomy decyzyjne – 

bliższe i lepiej znające lokalne konteksty. W realizacji tych założeń należy pamiętać o 

zagrożeniach wynikających ze złożoności paradygmatu polityki regionalnej zorientowanej 

terytorialnie. Wiążą się one przede wszystkich z ryzykiem niewłaściwej alokacji, przy 

jednoczesnym ukształtowaniu się kultury uzależnienia od pomocy (dependency culture) i 

faworyzowania osób oczekujących na rentę wsparcia (rent-seekers) kosztem innowatorów. 

Kompleksowe zastosowanie w/w założeń według  Fabrizio Barci (2009, s. VII) uzasadnia 

twierdzenie, że „…a place-based policy is a long-term strategy aimed at tackling persistent 

underutilisation of potential and reducing persistent social exclusion in specific places 

through external interventions and multilevel governance. It promotes the supply of 

integrated goods and services tailored to contexts, and it triggers institutional changes…”.  

                                                           
20 Efektywność alokacyjna osiągana jest kiedy organizacja produkcji i konsumpcji prowadzi do poprawy sytuacji 
jednego podmiotu w większym stopniu niż wynikające z jej  wprowadzenia straty dla innego podmiotu.  
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 Jak słusznie zauważają David Neumark i Helen Simpson (2014) podstawy teoretyczne 

paradygmatu polityki regionalnej ukierunkowanej terytorialnie bazują na kilku istotnych 

prawidłowościach dobrze określonych w teorii geografii ekonomicznej i ekonomii, zwłaszcza 

w koncepcjach rozwoju endogenicznego, nowej geografii ekonomicznej oraz podejściu 

instytucjonalnym. Wśród wybranych najważniejszych założeń tych koncepcji 

wykorzystywanych w przedmiotowym paradygmacie wyróżnić należy: czynniki lokalizacji 

działalności gospodarczych, efekty aglomeracji, przepływy wiedzy, efekty sieci, 

niedopasowania przestrzenne oraz motywacje (skłonność) kapitałów do działań 

ukierunkowanych terytorialnie.  

Czynniki lokalizacji działalności gospodarczych (industry localization) bazujące na większości 

klasycznych koncepcjach teoretycznych (m.in. Marshall, 1890; Weber, 1922; Isard, 1960; 

Friedmann, Alonso, 1964; Friedmann, 1967; Boudeville, 1964; 1972), które adaptuje się do 

współczesnych uwarunkowań procesów rozwojowych zwracając uwagę na szczególne 

znaczenie nowych form organizacji przestrzennej działalności gospodarczej i ich otoczenia, 

takich jak klastry (clusters), centra innowacji (innovation hubs), parki naukowo-

technologiczne (science and technology parks), sieci gospodarcze (business networks), itp. 

(Porter 1990; 2000; Stiglitz 2004; Lambooy 2005; Asheim et al. 2011). W działaniach 

interwencyjnych ukierunkowanych na tworzenie i wzmacnianie czynników lokalizacji, 

podejmowanych zgodnie z paradygmatem polityki regionalnej ukierunkowanej terytorialnie, 

podkreśla się znaczenie kontekstu terytorialnego dla ich efektywnej realizacji. Kluczowe w 

tym zakresie jest pełne rozpoznanie specyfik zasobów terytorium oraz identyfikacja 

niedoskonałości rynkowych (market failures) i niedoskonałości politycznych (government 

failures), co powinno stanowić podstawę dla programowania działań zmierzających do 

wspierania tych czynników zgodnie z możliwościami i potrzebami danego terytorium (Bartik, 

2003; Matouschek, Robert-Nicoud, 2005; Duranton, 2011).  

Efekty aglomeracji (agglomeration economies), w rozumieniu Marshalla (1890), Arrowa 

(1962), Romera (1986), Portera (1990) lub Jacobs (1969), i ich wzmacnianie poprzez 

zróżnicowane mechanizmy usystematyzowane przez Duranton i Puga (2004) jako „sharing, 

matching and learning” postrzegane są jako naturalne, pozytywne i zapewniające wzrost 

produktywności. Ich wykorzystanie w działaniach interwencyjnych ukierunkowanych na 
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kreowanie i wzmacnianie wzrostu musi uwzględniać specyfikę zasobów poszczególnych 

terytoriów i powinno odnosić się do tych z nich, które zapewniają najwyższą efektywność 

podejmowanych inwestycji, co oznacza że nie zawsze są one uzasadnione w odniesieniu do 

obszarów opóźnionych i problemowych (Glaeser, Gottlieb, 2008). 

Przepływy wiedzy (knowledge spillover) identyfikowane jako szczególnie istotne efekty 

aglomeracji na obecnym etapie rozwoju gospodarki kapitalizmu kognitywnego (Boutang, 

2012), którym sprzyja rozpatrywana szeroko bliskość (proximity) (Boschma, 2005; Capello, 

2014) powinny stanowić przedmiot działań wzmacniających poprzez dostosowane 

terytorialnie interwencje sprzyjające rozwojowi sektora edukacji i sektora B&R, zgodnie z 

posiadanymi lub potencjalnymi zasobami. Należy pamiętać, że pełne wykorzystanie efektów 

przepływów wiedzy musi z jednej strony wykorzystywać oddziaływania ukierunkowane na 

przyciąganie do wspieranych terytoriów pracowników o najlepszych kwalifikacjach, w tym 

specjalizujących się w działalnościach high-tech, a z drugiej strony  bazować na 

prawidłowościach przepływów pracowników wysoko wykwalifikowanych, których napływ na 

nowe rynki pracy skutkuje zawsze większymi pozytywnymi rezultatami w stosunku do 

wartości strat wynikających z ich odpływu z dotychczasowych miejsc pracy i zamieszkania 

(Moretti, 2004; 2010; 2012).   

Efekty sieciowe (networks effects) zakładające rosnącą użyteczność zasobów i dóbr oraz 

możliwości ich wykorzystania wraz z powiększaniem sieci determinowanej zachowaniami 

pretendentów (Liebowitz, Margolis, 1994; Katz, Shapiro, 1994). Oddziaływanie na ich 

tworzenie i wzmacnianie w dużym stopniu warunkowane jest jakością kapitału ludzkiego, a 

w przypadku bardziej skomplikowanych procesów również kapitału społecznego i w dużym 

stopniu zależy od uwarunkowań instytucjonalnych. W tym zakresie może jednak dochodzić 

do sprzężeń zwrotnych, w których efekty sieciowe poprawiają jakość kapitału ludzkiego oraz 

społecznego i vice-versa jakość tych kapitałów kształtuje możliwość wystąpienia i zakres 

efektów sieciowych (Amin, 1999; Farole i inni, 2011; Rodríguez-Pose, 2013; Rodríguez-Pose, 

Garcilazo, 2015). Z tych powodów, pomimo pomijania efektów sieciowych w zasadniczym 

nurcie dyskusji na temat polityki regionalnej ukierunkowanej terytorialnie, uwzględniając ich 

znaczenia dla procesu dyfuzji rozwoju (Gruber, 2001; Liikanen i inni, 2004) , zasługują one na 
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szczególną uwagę, a tworzenie warunków dla ich wzmacniania powinno stanowić przedmiot 

programowania i realizacji interwencji publicznej uwzględniające konteksty terytorialne.  

Niedopasowania przestrzenne (spatial mismatch) wskazujące na potrzebę podejmowania 

interwencji zorientowanej terytorialnie jako reakcji na przemiany społeczno-ekonomiczne 

skutkujące w przestrzeni niedostosowaniem struktur mieszkańców i ich kwalifikacji oraz 

segmentów rynku pracy, zarówno w odniesieniu do lokalizacji, jak również charakteru miejsc 

pracy (Wilson, 1987; Gobillon i inni, 1987). Przedmiotowe niedostosowania stanowią rezultat  

zmian w strukturze działalności produkcyjnej i usługowej, relokacji miejsc pracy w 

przestrzeni, w największym stopniu widocznych na obszarach miast i ich aglomeracji oraz 

zmianami na rynku nieruchomości determinującymi strukturę cen lokali na sprzedaż i 

wynajem. W konsekwencji pogłębiające się niedopasowania, przy braku interwencji 

publicznej wzmacniającej mobilność i opierającej się na w pełni rozpoznanych specyfikach 

terytorialnych, mogą prowadzić do wzrostu bezrobocia i pauperyzacji części społeczeństwa, 

co obserwuje się zarówno w USA (Ihlanfeldt, Sjoquist, 1998), jak i w Europie (Dujardin i inni, 

1998; Åslund i inni, 2010).  

Motywacja kapitału do działań ukierunkowanych terytorialnie (equity motivations for place-

based policies) w klasycznym podejściu sprowadzająca się do dążenia do redystrybucji miejsc 

pracy i dochodów w pierwszej kolejności na obszary wykazujące wysokie bezrobocie oraz 

niski poziom życia. Wykorzystaniu tej prawidłowości w działaniach interwencyjnych 

podejmowanych zgodnie z koncepcją polityki regionalnej  ukierunkowanej terytorialnie musi 

towarzyszyć ostrożność i głęboka refleksja (Crane, Manville, 2008; Garcilazo i inni, 2010; 

Bentley, Pugalis, 2014,). Wynikają one z obiektywnych zagrożeń jakie wskazuje się w krytyce  

podejścia terytorialnego w praktyce polityki regionalnej. Wśród nich wyróżnia się już 

wcześniej wspominane faworyzowanie osób oczekujących na rentę wsparcia (rent-seekers) 

kosztem innowatorów oraz kreowanie warunków dla rozwoju kultury uzależnienia od 

pomocy (dependency culture) (Barca, 2009), jak również inne, do których zaliczyć można: 

ograniczenie mobilności, a wręcz przywiązanie osób niżej sytuowanych ekonomicznie do 

obszarów stagnujących i problemowych stanowiących przedmiot interwencji, naruszanie 

rynkowych wolnorynkowych decyzji dotyczących migracji pracowników i miejsc pracy, 

budowanie warunków do odraczania niezbędnych reform, zwłaszcza w przypadku tych 
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generujących wysokie koszty społeczne oraz umożliwienie politycznego wykorzystania tak 

realizowanych działań dla osiągania, krótkookresowych, partykularnych celów przez 

polityków lokalnych (Kraybill, Kilkenny, 2003; Moretti, 2012).  

 Uwzględniając wskazane prawidłowości podstawowymi operacyjnymi wyróżnikami 

paradygmatu polityki regionalnej ukierunkowanej terytorialnie jest zogniskowanie działań:  

 w ujęciu przestrzennym zmierzającym do rozpoznania i pełnego uwzględnienia 

specyfiki poszczególnych terytoriów definiowanych funkcjonalnie, 

 na wsparcie rozwoju oddolnego „bottom up” przy jednoczesnym zanegowaniu 

prymatu interwencji „top-down” oraz tezy lansowanej przez Bank Światowy 

(Reshaping economic…, 2009), że „państwo wie lepiej” („the exogenous State knows 

better” (Barca, 2009, s. 26)) a interwencja nie musi ani zakładać, ani uwzględniać 

efektów przestrzennych, 

 na interwencji dostosowanej do szczegółowych kontekstów terytorialnych oraz 

powiązań przestrzennych między nimi, uwzględniającej zebraną i usystematyzowaną 

wiedzę na temat preferencji mieszkańców, podmiotów lokalnych oraz ich otoczenia. 

Podejmowane w ten sposób działania mają doprowadzić do osiągnięcia masy krytycznej 

(critical mass), która mogłaby wywrzeć trwały wpływ na zmiany rozwojowe na poziomie 

lokalnym i regionalnym, a w konsekwencji krajowym i europejskim. Należy podkreślić, że 

celem przedmiotowych zmian rozwojowych nie jest osiąganie prostego wzrostu PKB per 

capita, lecz tworzenie warunków w których konwergencja rozwoju stanie się rezultatem 

szerokiego procesu trwałych zmian ilościowych i jakościowych21. Przy tak sformułowanych 

zasadniczych założeniach wskazuje się na potrzebę rozdzielenia współzależnych, ale bardzo 

                                                           
21 Fabrizio Barca (2009, s. 36-39) zwraca uwagę na konieczność obalenia kilku błędnych twierdzeń używanych w 
dotychczasowej polityce spójności UE. Dotyczą one: przekonania o słuszności podejmowania łącznej 
interwencji efektywnościowej i społecznej, tezy wskazującej na wpływ polityk zorientowanych terytorialnie jako 
ograniczających mobilność, poglądu dotyczącego ograniczania wolnego rynku poprzez interwencje 
przestrzenne, przekonania o konieczności bazowania na ciągłym kompromisie w dążeniu do osiągania celów 
lokalnych i globalnych w interwencji przestrzennej ukierunkowanej na poprawę efektywności, hipotezy o 
słuszności ograniczenia działań interwencji terytorialnej jedynie do obszarów opóźnionych w rozwoju, 
przekonania o możliwości ograniczenia interwencji polityk terytorialnych do przestrzennej redystrybucji 
zasobów oraz wspomnianej już konwergencji traktowanej jako główny cel podejmowanych działań 
interwencyjnych. Jego zdaniem, co szczegółowo wyjaśnia w Raporcie, nowy paradygmat europejskiej polityki 
spójności oparty na podejściu zorientowanym terytorialnie (place-based policy) stanowi podstawę do 
zanegowania słuszności wszystkich w/w twierdzeń.  
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różnych misji związanych z dążeniem do wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, co 

stanowi traktatowe zadanie polityki spójności i interwencji funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności. Z jednej strony chodzi o efektywność i dążenie do celów gospodarczych 

zapewniających wzrost, a z drugiej strony chodzi o równość i dążenie do celów społecznych. 

Fabrizio Barca (2009, s. 3) podkreśla, że „…the two missions are interdependent but very 

different. The Report will argue forcefully that … inappropriate proxy of any of the two 

missions; and that disentangling the two missions and transparently pursuing them through 

different interventions as part of a unitary, comprehensive strategy is one of the 

prerequisites for improving the effectiveness of cohesion policy…”. Tym samym zwraca 

uwagę na konieczność rozdzielenia tych dwóch misji i przejrzystego ich realizowania poprzez 

różnego rodzaju interwencje zintegrowane jednak w ramach jednolitej strategii 

dostosowanej do szczegółowych specyfik terytorialnych i powiązań między nimi 

identyfikowanych w układzie obszarów delimitowanych funkcjonalnie a nie administracyjnie. 

Znajduje to swój wyraz w strukturze celów nowego paradygmatu europejskiej polityki 

regionalnej jakimi są: efektywność oraz inkluzja społeczna, a także ich realizacji poprzez trzy 

priorytety kluczowe z wdrożeniem głębokiej reformy zarządzania opartej na dziesięciu 

filarach (patrz rycina 1).  

 

Rycina 1  

Cele,  priorytety kluczowe oraz filary reformy zarządzania  
polityki spójności zorientowanej terytorialnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEKTYWNOŚĆ INKLUZJA SPOŁECZNA 

innowacje i zmiany 

klimatu 

umiejętności i starzenie 

się 

migracja i dzieci 

migracja i dzieci 

CELE 

PRIORYTETY 

Koncentracja na priorytetach kluczowych i konserwatywna alokacja terytorialna 

Nowe strategiczne ramy polityki spójności 

Nowe relacje kontraktowe, wdrażanie i sprawozdawczość zorientowana na wyniki  

Usprawnione zarządzanie priorytetami kluczowymi 

Promowanie dodatkowego, innowacyjnego i elastycznego wydatkowania  

Promowanie eksperymentowania i mobilizacja podmiotów lokalnych  

Promowanie procesu uczenia się 

Przekierowanie, skoncentrowanie i wzmocnienie roli Komisji jako centrum kompetencyjnego 

FILARY 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Barca (2009).  

 

 Doświadczenia europejskie i krajowe potwierdzają przyjmowane powszechnie na 

etapie programowania celów i kierunków działań założenia podkreślające znaczenie 

podejścia terytorialnego (territory matters) w interwencji publicznej (Bianchetti, But, 2016).  

Ich słuszność wynika z faktu utrzymywania się obiektywnych zróżnicowań zasobów 

poszczególnych terytoriów uniemożliwiających stosowanie jednego podejścia i tych samych  

instrumentów w działaniach prorozwojowych różnych obszarów (Stead, 2013). Co istotne, 

skala tych zróżnicowań wzrasta w warunkach pogłębiającej się globalizacji determinującej 

zarówno zmiany czynników endogenicznych, jak również kształtującej coraz mniej stabilne 

środowisko egzogeniczne (Walsh, 2013). Wzmacnia to potrzebę elastycznego i 

zindywidualizowanego podejścia do zarządzania procesami rozwojowymi (Dunleavy i inni, 

2006), zwłaszcza w sytuacji coraz bardziej powszechnie podkreślanej potrzeby zapewniania 

warunków dla rozwoju zrównoważonego, komplementarnie bazującego na zasobach 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (Adams i inni, 2012). Z perspektywy dekady 

stanowiącej okres podejmowania w UE działań zgodnych z nowym paradygmatem polityki 

regionalnej można jednak stwierdzić, że pomimo jego niezaprzeczalnych atutów jest on 

bardzo trudny do zoperacjonalizowania i zastosowania w praktyce działań strategicznych i 

programowych polityki rozwoju. Wynika to z wyzwań jakie towarzyszą z jednej strony 

implementacji do praktyki polityki rozwoju podejścia bottom-up, a z drugiej strony tworzenia 

warunków dla maksymalnej elastyczności wykorzystania wsparcia publicznego niezbędnego 

dla optymalnego dostosowania go do specyfik poszczególnych terytoriów.  

Na poziomie europejskim jest to szczególnie trudne w regionach słabiej rozwiniętych, 

zwłaszcza w nowych państwach członkowskich, charakteryzujących się relatywnie niższym 

poziomem kapitału ludzkiego i społecznego, wykazujących jednocześnie większe braki i 

niesprawności instytucjonalne. Potwierdzają to zróżnicowane rezultaty i nie zawsze 

oczekiwane efekty stosowania instrumentów wykorzystywanych w implementacji nowego 

paradygmatu polityki regionalnej (Baltiņa, 2014). Wśród przykładowych tego typu działań 

Zarządzanie i kontrola finansowa 

Wzmocnienie politycznego systemu kontroli i równowagi na wysokim szczeblu 
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zapewniających koncentrację merytoryczną i terytorialną interwencji zmierzającą do 

dostosowana jej do specyfiki poszczególnych terytoriów można wskazać cały katalog 

stosowanych instrumentów: strategie inteligentnych specjalizacji, politykę miejską, 

zintegrowany rozwój obszarów wiejskich, zintegrowane inwestycje terytorialne, obszary 

problemowe i wiele innych (patrz rycina 2). Większość z nich wdrażana jest jednak z poziomu 

unijnego dla regionów państw członkowskich na zasadzie warunkowości ex-ante 

determinującej dostęp do europejskich środków publicznych. Nie stanowi to zagrożenia w 

przypadku regionów lepiej rozwiniętych, z dobrze rozwiniętym wielopoziomowym 

współrządzeniem (multi-level governance), osiągających sukcesy w ich implementacji 

(McCann, Ortega-Argiléz, 2012; Varga, 2017). W przypadku regionów słabiej rozwiniętych 

przyjęte założenia zwiększają jednak możliwość wystąpienia nadużyć i nieprawidłowości w 

 

Rycina 2  

Wybrane instrumenty operacyjnej implementacji place based-policy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne.  

STRATEGIE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI 
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ZINTEGROWANY ROZWÓJ 

OBSZARÓW WIEJSKICH 

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 

OBSZARY FUNKCJONALNE 

OBSZARY PROBLEMOWE 

OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI 
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ich stosowaniu związanych z dążeniem „za wszelką cenę” do spełnienia narzuconych 

warunków. Przedmiotowe zagrożenia dobrze ilustruje przykład inteligentnych specjalizacji w 

Polsce. Ich identyfikacja i wzmacnianie potwierdza dążenie do wdrażania podejścia 

zorientowanego terytorialnie do praktyki polskiej polityki rozwoju, zaprzeczającego 

słuszności unifikacji standardów dla wszystkich terytoriów (one solution fits all). Niestety 

sposób realizacji tego procesu obciążony jest wieloma brakami. Identyfikacja inteligentnych 

specjalizacji została w Polsce przeprowadzona bowiem na dwóch poziomach - krajowym i 

regionalnym - bez żadnej koordynacji, a wręcz w sposób uniemożliwiający uzyskanie 

komplementarnych rezultatów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przyjęcie różnej metodologii 

postępowania, a także powierzenie koordynacji działań dwóm resortom – za krajowe 

inteligentne specjalizacje odpowiadało Ministerstwo Gospodarki, a regionalne inteligentne 

specjalizacje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz samorząd wojewódzki. Ponadto, ze 

względu na fakt, że regionalne inteligentne specjalizacje realizowane były w ramach 

warunkowości ex-ante perspektywy 2014-2020, samorządy wojewódzkie pomimo bazowania 

na coraz lepszym jakościowo materiale informacyjnym, zgodnie z zasadą polityki opartej na 

faktach (evidence based-policy), celowo poszerzały zakres proponowanych specjalizacji. 

Działania takie postrzegano jako sprzyjające zwiększeniu szans na pozyskanie 

dofinansowania z puli europejskich środków publicznych  przeznaczanych na wspieranie 

działań rozwojowych. W rezultacie krajowe inteligentne specjalizacje nie posiadają 

zintegrowanych regionalnych programów implementacyjnych, a wiele z regionalnych 

inteligentnych specjalizacji polskich regionów nie jest wyposażonych obecnie we wszystkie 

niezbędne dla ich rozwijania potencjały i wymaga weryfikacji (Dziemianowicz i inni, 2014).  

Na poziomie krajowym terytorializacja polskiej polityki regionalnej, w ramach wykorzystania 

wcześniej wymienionych instrumentów europejskich, w największym stopniu konkretyzuje 

się w przedsięwzięciach podejmowanych w stosunku do obszarów problemowych, obszarów 

funkcjonalnych, czy też obszarów strategicznej interwencji. Ich programowanie i realizacja 

ponownie jednak odbywa się w warunkach bardzo niedoskonałej koordynacji 

instytucjonalnej oraz niskiej sprawności operacyjnej. Wynikają one z jednej strony z 

rozproszonych podstaw prawnych, a z drugiej strony z braku konsekwencji ich stosowania w 
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dokumentach rangi krajowej. Dotyczy to nawet tych z nich, które były koordynowane w 

ramach jednego resortu, przez ministra właściwego ds. polityki rozwoju. W rezultacie 

przedmiotowe kategorie obszarów, których zakres definicyjny w wielu przypadkach w dużym 

stopniu się powiela, wykorzystuje się w celu programowania interwencji, która niestety nie 

zawsze skutkuje konsekwentnymi działaniami operacyjnymi, ograniczając się jedynie do 

spełnienia warunków pro-forma. Duża dowolność w przedmiotowym zakresie prowadzi do 

sytuacji, w której  w niektórych regionach unika się wykorzystywania tych instrumentów 

terytorializacji  interwencji polityki rozwoju, często argumentując ten fakt względami 

politycznymi. W innych natomiast są one nadużywane prowadząc do sytuacji, w której 

obszar całego regionu staje się obszarem specjalnej interwencji, a istota koncentracji i 

dostosowania działań do specyfik terytorialnych ulega całkowitemu zatarciu. W skrajnych 

przypadkach prowadzi to do sytuacji, w której „…są gminy w Polsce, na których występuje 

nawet powyżej 20 obszarów specjalnych (podkarpackie), a rekordowe liczą ich aż 59 

(Przemyśl i Ustrzyki Dolne)….” (Śleszyński i inni, 2016, s. 118). Wskazuje to na potrzebę 

pilnego uspójnienia dokumentów prawnych i strategicznych pod względem celowości i 

możliwości wyznaczania obszarów specjalnych (funkcjonalnych, problemowych, strategicznej 

interwencji) stanowiących instrument terytorializacji polityki rozwoju, a także ujednolicenia 

metodologii ich delimitacji na wszystkich poziomach przestrzennych, zapewniającej pełną 

porównywalność.  

 Przedstawione przykłady potwierdzają występowanie poważnych ograniczeń 

dotyczących operacjonalizacji koncepcji polityki regionalnej zorientowanej terytorialnie i 

uzasadniają potrzebę poszukiwania nowych propozycji w tym zakresie. Jedną z nich jest 

poniżej sformułowana, autorska próba modelowego uporządkowania operacyjnej 

konkretyzacji czynników rozwoju i wykorzystania jej w implementacji przedmiotowego 

paradygmatu polityki rozwoju. Opiera się ona na założeniu o konieczności zintegrowanego, 

indywidualnie dostosowanego do specyfiki terytorium, oddziaływania na czynniki rozwoju w 

celu ich tworzenia i/lub wzmacniania. Wymaga to wykorzystania prawidłowości określonych 

teorią rozwoju endogenicznego, nową geografią ekonomiczną oraz podejściem 

instytucjonalnym w geografii i ekonomii, i wynikającej z nich triady: kapitał terytorialny-
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dyfuzja rozwoju-uwarunkowania instytucjonalne oraz budowaniu na ich oddziaływaniu 

odporności terytorium na zjawiska kryzysowe (Churski, 2018a).  

 

Kapitał terytorialny w operacyjnej konkretyzacji czynników rozwoju 
 
 Terytorialność rozwoju jest jego cechą podstawową wynikającą z wpływu 

zróżnicowania przestrzeni na charakter, siłę oraz  przebieg zmian społeczno-gospodarczych. 

Poszukiwanie większej skuteczności i efektywności polityki rozwoju doprowadziło do 

zwiększenia zainteresowania tą jego cechą prowadząc niestety do nadużywania tego terminu 

i bezrefleksyjnego wykorzystywania w dyskursie dotyczącym przemian współczesnej polityki 

regionalnej. 

 Terytorialność rozwoju stanowi tradycyjne pole badawcze geografii ekonomicznej. Jej 

geneza wiąże się z bardzo dobrze zakorzenioną w geografii i mającą długą historię koncepcją 

regionu ekonomicznego i czynników kształtujących jego stan oraz przemiany (Heberston, 

1905; Hettner, 1927; Hartshorne, 1956, 1959; Whittlesey, 1954). Poszukiwanie w jej ramach 

podobieństw i specyfiki przestrzennej czynników uznać należy za pierwotne zwrócenie uwagi 

na heterogeniczność oraz terytorialną specyfikę procesów rozwojowych. Rozwój i przemiany 

teorii regionu ekonomicznego, w tym również obejmujące dorobek polskiej literatury 

przedmiotu (Dziewoński, 1967; Wróbel, 1965; Chojnicki, Czyż, 1992), skutkują szeroką 

dyskusją i bogatym zbiorem nowych koncepcji teoretycznych proponowanych zarówno na 

gruncie geografii, jak i ekonomii, prowadząc do łączenia ich pól badawczych (Krugman, 

1991a, 1991b, 1995). Punktem zwrotnym dla uwzględniania terytorialności rozwoju w 

badaniach ekonomicznych procesów rozwojowych były przemiany społeczno-gospodarcze 

pierwszej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku wynikające z postępującej rewolucji 

technologicznej, rozwijających się procesów globalizacji oraz ówczesnego światowego 

kryzysu gospodarczego, powszechnie określanego kryzysem naftowym. W tych 

uwarunkowaniach doszło do zmiany dotychczasowych tendencji rozwojowych. Ożywienie 

gospodarcze przestało być jedynie domeną obszarów centralnych i dobrze rozwiniętych. 

Rozwój zaczął dotyczyć też obszarów słabszych i peryferyjnych, a obszary rdzeniowe w wielu 

przypadkach zaczęły doświadczać recesji i kryzysu. Doprowadziło to do konieczności 
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weryfikacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych22 i odejścia od powszechnie uznawanej 

nadrzędności relacji centrum ver. peryferia w wyjaśnianiu zróżnicowań rozwoju w 

przestrzeni (Jewtuchowicz, 2016). Skutkowało to również zasadniczym odwróceniem założeń 

i praktyki działań polityki regionalnej, która przestała ograniczać się do prostej redystrybucji 

środków finansowych w modelu top-down, a zaczęła przybierać postać wsparcia rozwoju 

oddolnego wykorzystującego zróżnicowane zasoby endogeniczne w modelu bottom-up. Na 

tym tle zwrócono uwagę na występujące zróżnicowania przestrzenne uwarunkowań 

rozwojowych, a to szybko doprowadziło do wniosku, że źródłem dynamiki zmian jest 

terytorium i związane z nim specyficzne czynniki. Stanowiło to podstawę dla podjęcia i 

rozwoju badań nad „terytorialną składową” rozwoju na gruncie ekonomii (Pietrzyk, 1995; 

Jewtuchowicz, Pietrzyk, 2003). Jak już wspomniano, za prekursora tych badań w literaturze 

przedmiotu uważa się Philippe Aydalota (Aydalot, 1976). Były ono następnie intensywnie 

poszerzane m.in. w ramach programu badawczego GREMI (European Reserach Group on 

Innovative Milieu), a także programów badawczych OECD. Istota terytorializacji rozwoju 

bazuje na postrzeganiu terytorium nie jako „przestrzeni – miejsca” tylko jako „przestrzeni – 

aktora” (Jewtuchowicz, 2013). Jest to tym samym przestrzeń, którą w sposób trwały zajmują, 

zagospodarowują i kontrolują mieszkańcy, nie ograniczająca się jedynie do jej cech 

fizycznych i związanych z nimi zasobów mogących stanowić czynniki rozwoju (Chojnicki, 

1989). Wyjątkowość tak definiowanej przestrzeni stanowiącej podstawę pojęcia terytorium 

wyznaczają bowiem obok jej zasobów elementy relacyjne i funkcjonalne tworzące sieci 

powiązań interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych, determinujące zakorzenienie 

rozwoju w danym miejscu. Jest to przestrzeń wykraczająca poza jej fizyczny charakter, jest 

przestrzenią stworzoną przez określone społeczeństwo, mającą swoją historię, kulturę, 

wiedzę, umiejętności oraz instytucje i sieci relacji (Pietrzyk, 2004). W ten sposób 

„…terytorium staje się „produktem-wytworem” zlokalizowanych w jego granicach aktorów 

połączonych wspólnymi relacjami i celami działania…”, tworzącym środowisko  dla dalszych 

procesów rozwojowych (Nowakowska, 2013, s. 69-70).  

                                                           
22 W dłuższej perspektywie doprowadziło to do zmiany założeń modelowania procesów wzrostu prowadząc do 
zastąpienia neoklasycznego modelu wzrostu modelem wzrostu endogenicznego, zakładającym endogeniczność 
czynników i udział interwencji państwa w kształtowaniu procesów rozwojowych (Romer, 1986, 1990, 1994; 
Lucas, 1988). 
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 Definiowane w powyższy sposób terytorium można postrzegać jako metaczynnik 

rozwoju, który określa się mianem kapitału terytorialnego, poszerzającego katalog 

dotychczas identyfikowanych na gruncie analizy kształtowania warunków dla 

endogenicznego wzrostu regionalnego kapitałów, takich jak: kapitał ludzki (Lucas, 1988), 

kapitał społeczny (Putnam, 1993), kapitał materialny i kapitał finansowy (Churski, 2008), 

kapitał prywatny (Barro, 1991), kapitał publiczny (De Hann, Romp, 2007), czy też kapitał 

kulturowy i kapitał kreatywny (Stachowiak, 2017)23. Pojęcie to zostało użyte pierwotnie w 

pracach analitycznych odnoszących się do badania przyczyn przestrzennych zróżnicowań 

rozwoju, w ramach raportu OECD (2001), a następnie wykorzystane w 2005 roku przez 

Komisję Europejską w dyskursie politycznym związanym z oceną realizacji i przyszłością 

wspólnotowej polityki regionalnej  (Przygodzki 2016). W opracowaniach tych zwracano 

uwagę na fakt, że zróżnicowania przestrzenne rozwoju oraz oddziaływanie na ich stan i 

zmiany w ramach polityki spójności musi uwzględniać obiektywną specyfikę poszczególnych 

terytoriów kształtowaną przez zarówno przewagi komparatywne (relatywne koszty 

czynników produkcji), jak również przez przewagi absolutne (posiadanie unikalnych 

aktywów).  

 Autorem koncepcji kapitału terytorialnego, stanowiącej fundament naukowych 

badań nad współczesnym fenomenem terytorialności rozwoju w europejskiej literaturze 

przedmiotu jest Roberto Camagni (2008). Uważa on, że kapitał terytorialny stanowi szeroki 

zbiór dóbr materialnych, pośrednich i niematerialnych, które są zakorzenione w danym 

miejscu, a zatem ograniczone co do swojej mobilności i są trudno replikowalne. Tym samym 

determinują one unikalność i wyjątkowość środowiska inwestycyjnego w danej lokalizacji. 

Systematyzacja tych dóbr w kontekście wpływu kapitału terytorialnego na kształtowanie 

konkurencyjności oraz zróżnicowania stopnia jego materialności (patrz tabela 1) stała się 

punktem wyjścia dla dalszych badań w tym zakresie (Capello, 2008; Van der Ploeg i inni, 

2008; Ventrua, 2008; Capello i inni, 2010; Berti, 2011; Camagni, Capello, 2013; Fratesi, 

Perucca, 2014). Efektem tych badań jest wielość definicji pojęcia kapitału terytorialnego, 

który najczęściej jednak jest identyfikowany jako zbiór zlokalizowanych na danym terytorium 

                                                           
23 Krytyczną analizę nadużywania w literaturze przedmiotu pojęcia kapitał zawiera praca Hodgsona (2014),a w 
odniesieniu do kapitału kulturowego i kapitału kreatywnego praca Stachowiaka (2017). 
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zasobów naturalnych, ludzkich, sztucznych, organizacyjnych, relacyjnych i poznawczych, 

który wraz z genius loci miejsca warunkuje konkurencyjność danego terytorium. Jego istota 

nie sprowadza się do występowania danych zasobów, ale wynika z relacji składników 

materialnych i niematerialnych zakorzenionych w danym terytorium. Tym samym pojęcie 

kapitału terytorialnego podkreśla trwałość lokalizacji uwarunkowań i czynników, znaczenie 

relacji bazujących na zasobach a tworzących lokalne środowisko społeczno-gospodarcze, a 

 

Tabela 1 

Systematyzacja składowych kapitału terytorialnego 
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Wysoka 
konkurencyjność 

 
 

(dobra 
prywatne) 

 

 
Zasób prywatnych środków 
trwałych 
 
 
Pieniężne korzyści zewnętrzne 
(twarde) 
 
 
Dobra opłacane 
 

 
Relacyjne usługi prywatne: 
 

 powiązania zewnętrzne 
dla firm 

 transfer wyników B&R 
 
 
Uniwersyteckie 
przedsiębiorstwa typu spin-off 
 

 
Kapitał ludzki: 

 przedsiębiorczość 

 kreatywność 

 prywatna wiedza i 
doświadczenie (know 
how) 

 
Pieniężne korzyści zewnętrzne 
(miękkie) 

 
(dobra klubowe) 

 
 
 
 

(dobra publiczne 
–mieszana 
własność) 

 
Wewnętrzne sieci komunikacyjne 
(intranet) 
 
 
 
 
 
Dobra wspólne: 

 krajobraz 

 dziedzictwo kulturowe 
 

 
Sieci współpracy: 

 strategiczne 
współdziałanie w 
zakresie B&R i wiedzy 

 partnerstwo publiczno-
prywatne 

 
Zarządzanie przestrzenią i 
zasobami kultury  
 

 

 
Kapitał relacyjny: 

 umiejętność współpracy 

 zdolność do działania 
zbiorowego 

 kompetencje w tym 
zakresie 

 
 

 
 
 

(dobra 
publiczne) 
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konkurencyjność 

 
Zasoby: 

 naturalne 

 kulturalne 
 
 
Infrastruktura społeczna 

 
Pośrednictwo między nauką a 
biznesem 
 
Narzędzia wzmacniające 
zdolność do maksymalizacji 
korzyści lokalizacji 
 
Korzyści aglomeracji 

 
Kapitał społeczny: 

 instytucje 

 modele behawioralne, 
wartości 

 zaufanie, prestiż, 

 asocjacjonizm 

 Dobra materialne 
(twarde) 

Dobra mieszane 
(twarde + miękkie) 

Dobra niematerialne 
(miękkie) 

   
M a t e r i a l n o ś ć  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Camagni (2008).  
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także nadrzędną rolę lokalnych instytucji w kształtowaniu i funkcjonowaniu tego środowiska, 

które w sposób komplementarny tworzą specyfikę lokalną, stanowiąc współczesne 

rozwinięcie klasycznego postrzegania rozwoju lokalnego. Rozważania na ten temat, bazując 

na wynikach wcześniejszych i obecnych badań dotyczących roli terytorium w procesach 

rozwoju (Pietrzyk, 1995; Jewtuchowicz, Pietrzyk, 2003; Jewtuchowicz, 2005; Nowakowska  

2013; Sokołowicz, 2016; Jewtuchowicz, 2016), w szerokim zakresie prowadzone są również 

w krajowej literaturze przedmiotu (Markowski, 2011; Szczupak, Ochojski, 2015;  Zaucha i 

inni, 2015; Przygodzki, 2016; Danielewicz, Turała, 2016).  Mają one najczęściej charakter 

aktualnych adaptacji przedmiotowej koncepcji do wyjaśniania i rozwiązywania bieżących 

wyzwań procesów rozwojowych. Przykładowo Markowski (2011) definiuje kapitał 

terytorialny jako swoiste korzyści zewnętrzne wytwarzane i dostępne w wyniku 

multifunkcjonalnej interakcji użytkowników względnie wyodrębnionego terytorium. Według 

tego autora kapitał terytorialny ma charakter dynamicznego w czasie i przestrzeni złożonego 

dobra klubowego dostępnego dla użytkowników (klubu) działających (cego) w ramach 

obszaru funkcjonalnego. Wykorzystuje on tym samym koncepcję kapitału terytorialnego do 

analiz odnoszących się do kształtowania i przemian obszarów funkcjonalnych.  

 Próby operacyjnej konkretyzacji kategorii kapitału terytorialnego w praktyce działań 

interwencyjnych polityki regionalnej opierają się zasadniczo na koncepcji kluczy 

terytorialnych. Na poziomie europejskim przedmiotowe podejście stanowiło propozycję 

zakładającą możliwość połączenia założeń i celów Agendy Terytorialnej UE 2020 (TA-2020, 

2011) oraz Strategii Europa 2020 (Europa 2020…, 2010). W ramach tej koncepcji wyróżniono 

następujące klucze, uszczegóławiające poszczególne składowe kapitału terytorialnego 

(Böhme i inni, 2011; Zaucha i inni, 2014): dostępność, usługi pożytku publicznego, zasoby 

terytorialne, powiązania sieciowe miast oraz obszary funkcjonalne, które uznano za 

przestrzenne wyznaczniki wzrostu. Wyróżnione w ten sposób, a opublikowane w Raporcie 

Bazowym Polskiej Prezydencji w UE (Key messages…, 2011) klucze terytorialne stały się 

punktem wyjścia do kwantyfikacji kapitału terytorialnego i jego składników w 

poszczególnych państwach członkowskich i ich regionach. Próbę przedmiotowej 

kwantyfikacji podjęto m.in. w pracy Zauchy i innych (2015) uszczegóławiając każdy z 

wyróżnionych kluczy wskaźnikami dobranymi z uwzględnieniem występujących ograniczeń w 
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dostępie do danych w polskich badaniach zróżnicowań przestrzennych. Podjęte działania 

uznać należy za wartościowe i pożyteczne zarówno w aspekcie metodologicznym, jak i 

poznawczym. Niestety ich aplikacyjność do praktyki polityki spójności jest ograniczona i 

spotyka się z krytyką ze strony programujących oraz wdrażających jej działania. W ramach 

głosów polemicznych dominuje przekonanie, że nie stanowią one de facto obiektywnego 

instrumentu optymalizacji efektywności interwencji rozwojowej finansowanej ze środków 

publicznych. Nie oddają również w pełni istoty kapitału terytorialnego, który nie jest zbiorem 

składników tylko środowiskiem opartym na ich komplementarnym przenikaniu z 

zachowaniem silnego zakorzenienia w terytorium. Tym samym klucze terytorialne 

postrzegane są często jako kolejne, często niewłaściwie stosowane, formalne narzędzie 

ilościowej ewaluacji ex-ante, w wielu wypadkach prowadzące do wyników bardzo odległych 

od rzeczywistości lokalnej i regionalnej. Nie kwestionując ich integracyjnej roli w 

podejmowanych działaniach interwencyjnych (Żuk, 2012), wymagają one z pewnością 

dalszych prac i weryfikacji.  

 

Dyfuzja rozwoju w operacyjnej konkretyzacji czynników rozwoju 
 

 Pojęcie dyfuzji trafiło na grunt nauk społecznych z fizyki, gdzie określa ono proces 

samorzutnego przenikania cząsteczek jednej fazy układu w głąb fazy drugiej, spowodowany 

bezładnym ruchem cieplnym, a także większych cząstek zawieszonych. Dyfuzja jest procesem 

samorzutnym i jest utożsamiana ze zjawiskiem występującym w każdym stanie skupienia 

materii, prowadzącym do mieszania się różnych gazów, cieczy i ciał stałych. Oczywiście 

najłatwiej dyfuzja zachodzi w przypadku gazów, gdzie mamy do czynienia z małą 

koncentracją cząsteczek, a najwolniej zachodzi w przypadku ciał stałych, w przypadku 

których koncentracja ta jest największa. Szybkość dyfuzji w fizyce wzrasta wraz ze wzrostem 

temperatury (Jaworski, Piński, 1979). Na gruncie nauk społecznych dyfuzja pierwotnie 

została wykorzystana w ramach antropologicznej szkoły dyfuzjonistycznej zapoczątkowanej 

pracami Fryderyka Ratzla (1891), a następnie rozwijanej przez m.in. Fritza Graebnera, 

Graftona Elliota Smitha, Leo Frobeniusa, Bernharda Ankermanna, Williama Jamesa Perry’ego 

oraz Wilhelma Schmidta (Babicz, 1962). Odnosiła się ona do rozprzestrzenia się procesów 
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kulturowych w przestrzeni geograficznej i była rozumiana albo szeroko, włączając w nią 

migracje i inne procesy przestrzenne, albo wąsko ograniczając ją tylko do rozprzestrzenia się 

konkretnych wytworów kultury i cywilizacji (Mikołajec, 2014). W ten sposób rozumiana 

dyfuzja została szybko zaadaptowana na grunt geografii, a badania nad tym procesem 

znalazły wszechstronne zastosowania, przykładowo w pracach nad badaniem 

rozprzestrzeniania się ras (Taylor, 1937), w analizach organizacji systemów miejskich 

(Dickinson, 1952), czy też w badaniach nad przemieszczaniem się upraw (Sauer, 1952). 

Fundamentalne jednak znaczenie w tym dorobku mają prace Torstena Hägerstranda (1951; 

1952; 1967), który w największym stopniu rozwinął modelowanie dyfuzji, wyprzedając 

znacznie swoimi ustaleniami dotyczącymi przestrzeni i czasu oraz zaawansowanymi 

podejściami ilościowymi prowadzone wówczas badania geograficzne (Cliff, Pred, 

Hägerstrand, 1992). Równolegle z badaniami tzw. tradycyjnego nurtu dyfuzjonizmu w 

połowie XX wieku powstała nowoczesna teoria dyfuzji innowacji (diffusion of innowavtion 

theory), która zasadniczo różniła się od pierwotnego podejścia (Wendt, 2007).  Jej twórcą był 

amerykański socjolog Everett Rogers (1962), który do badań nad dyfuzją włączył nurt nie 

traktujący tego zjawiska jako z istoty przestrzennego, wskazując na możliwości jego 

szerokiego wykorzystania do badań nad wprowadzaniem nowych produktów i nowych usług 

na rynek. W swoich badaniach koncentrował on uwagę na zależności dyfuzji od sposobów i 

kanałów komunikacji w systemie społecznym. Odejście w badaniach nad dyfuzją od 

deterministycznego postrzegania przestrzeni skutkowało z jednej strony krytyką takiego 

podejścia, a z drugiej strony rozwojem jej koncepcji i zastosowań, które doprowadziły do 

geograficznego uzupełnienia socjologicznej i ekonomicznej teorii dyfuzji innowacji 

(Hägerstrand, 1967; Morill 1968; Gould, 1969). Ten nowy i szeroki nurt badań nad procesami 

dyfuzji wprowadził w latach 70. do polskiej literatury przedmiotu Jan Łoboda (1974a; 1974b; 

1974c; 1977, 1983). Badania te były rozwijane przez innych autorów (Kamiński, 1982; 

Werner 2003; Wendt 2004; 2007; Męczyński 2007), wykorzystujących prawidłowości dyfuzji 

zarówno w analizie procesów  rozprzestrzeniania się konkretnych schumpeterowskich 

innowacji (Schumpeter 1960), jak również rozprzestrzeniania się rozwoju poprzez 

oddziaływania biegunów wzrostu na obszary słabsze gospodarczo w kontekście, 

nawiązującym do relacji funkcjonalnych i procesu rozlewania się (spillover) (Zucker i in. 1998; 
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Ramos i in. 2009; Zoltan, Sanders 2011) efektów rozwojowych (m.in. Smętkowski, 2001; 

Komornicki, Śleszyński, 2009; Herbst, Wójcik, 2013; Śleszyński, 2013; Churski (red.), 2014a; 

2014b; Śleszyński i inni, 2016). 

 Koncepcja dyfuzji na gruncie badań nad przestrzennymi zróżnicowaniami rozwoju 

znajduje zastosowanie w wyjaśnianiu prawidłowości związanych z rozprzestrzenianiem się 

rozwoju w przestrzeni ekonomicznej, zgodnie z tendencjami związanymi z jego polaryzacją i 

dyfuzją. Ich podstaw teoretycznych należy poszukiwać w nurcie badań ekonomiczno- 

geograficznych, który opiera się na teoriach wyjaśniających procesy rozwojowe w oparciu o 

ścieżkę rozwoju nierównomiernego, rozwiniętym na gruncie krytyki koncepcji równowagi 

gospodarczej i wzrostu równomiernego (Hansen, 1972; Todd, 1974). Ich fundament 

stanowią dwie tradycyjne teorie: biegunów wzrostu oraz rdzeni i peryferii. Pierwszą jest, 

wywodząca się ze szkoły francuskiej, koncepcja biegunów wzrostu, zaproponowana w 1949 

przez Françoisa Perroux (1955), którą następnie modyfikowano odchodząc od ujęcia 

sektorowego w kierunku ujęcia przestrzennego, w koncepcji regionu spolaryzowanego 

Jacquesa Raoula Boudeville’a oraz teorii wzrostu spolaryzowanego Jeana Paelincka, i którą w 

literaturze przedmiotu uważa się za fundament wszystkich współczesnych teorii polaryzacji24 

(Grzeszczak, 1978; 1999; 2007). Drugą jest, mająca rodowód amerykański, koncepcja rdzeni i 

peryferii zaproponowana przez Johna Friedmanna, którą powszechnie uważa się za 

najbardziej dojrzałą próbę stworzenia teorii rozwoju spolaryzowanego, w znaczeniu teorii 

rozwoju regionalnego25 (Friedmann i Alonso, 1964; Friedmann, 1967; 1974). Główne różnice 

między teorią biegunów wzrostu a koncepcją rdzeni i peryferii są związane przede wszystkim 

z przedmiotem analizy oraz z jej skalą przestrzenną. Teoria biegunów wzrostu odnosi się do 

wzrostu gospodarczego, natomiast przedmiotem zainteresowań koncepcji rdzeni i peryferii 

jest rozwój gospodarczy. Teoria biegunów wzrostu była tworzona na podstawie analiz 

regionalnych i krajowych przy przyjęciu założenia, że odnosi się ona do pojedynczego 

                                                           
24 Obok F. Perrouxa za głównych twórców teorii biegunów wzrostu uważa się G. Myrdala autora teorii 
„skumulowanych przyczyn” i koncepcji polaryzacji regionalnej (Myrdal, 1957) i  A. Hirschmana autora koncepcji 
polaryzacji sektorowo-regionalnej (Hirschmann, 1958), których ustalenia są cenne zwłaszcza dla określania 
prawidłowości związanych z wpływem biegunów wzrostu na ich otoczenie, co jest istotą rozprzestrzeniania się 
procesów rozwojowych (Grzeszczak, 2007). 
25 Obok J. Friedmanna ważne ustalenia w tym zakresie poczynił również J. R. Lasuen, który zaproponował 
szeroką, sektorowo – przestrzenną, interpretację procesów polaryzacji rozwoju (Lasuen, 1969).   
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terytorialnego układu społeczno – gospodarczego. Ustalenia koncepcji rdzeni i peryferii 

bazują na wynikach analiz krajowych i międzynarodowych oraz odnoszą się do systemu 

terytorialnych układów społeczno – gospodarczych. Różnice te są podstawą podkreślania w 

literaturze przedmiotu odrębności tych dwóch ujęć teoretycznych (Hermansen, 1972). Nie 

zmienia to jednak faktu ich wspólnej przydatności do wyjaśniania prawidłowości związanych 

z rozprzestrzenianiem się procesów rozwojowych w przestrzeni ekonomicznej. Wynika ona 

m.in. z faktu, że wspólną cechą teorii biegunów wzrostu i koncepcji rdzeni i peryferii jest 

postrzeganie procesu rozwoju przez pryzmat jego polaryzacji bazującej na efektach korzyści 

aglomeracji (w rozumieniu Marshalla-Arrowa-Romera, Portera lub Jacobs) w obszarach 

wzrostu oraz jego dyfuzji bazującej na efektach rozlewania się (spillover effects) na obszary 

otaczające. Należy jednak podkreślić, że nie chodzi w tym przypadku jedynie o wspominaną 

już klasyczną przestrzenną dyfuzję znaną z prac Hägerstranda (1951; 1952; 1967), która 

opiera się na procesie rozprzestrzeniania się w przestrzeni ekonomicznej konkretnych 

schumpeterowskich innowacji (Schumpeter, 1960). Proces oddziaływania biegunów wzrostu 

na obszary słabsze gospodarczo rozpatrywany jest w szerszym kontekście rozlewania się 

efektów rozwojowych (spillover effects) i nawiązuje to do doktryny liberalnej w ekonomii.  

Zakłada ona swobodę wyrównywania poziomu rozwoju bez konieczności stosowania 

interwencjonizmu państwowego, który mógłby prowadzić np. do uzależniania obszarów 

otaczających rdzenie od wsparcia socjalnego (Williamson, 1975; Richardson, 1973; 1984; 

2011; Lambooy, 2005). Warunkiem dla uruchomienia tego procesu jest otwarcie się 

obszarów słabszych gospodarczo na czynniki egzogeniczne. Może to w konsekwencji 

prowadzić do pozytywnego oddziaływania obszaru o wyższym poziomie rozwoju na jego 

otoczenie. Nie musi ono wiązać się z dyfuzją innowacji, ale przykładowo może dotyczyć 

poprawy wyposażenia infrastrukturalnego, dzięki czemu na obszarach otaczających rdzenie 

poprawia się dostęp do miejsc pracy i do usług wyższego rzędu oraz podnosi się poziom życia 

jego mieszkańców (Vickerman, 1999; Spiekermann, 2002; Komornicki, 2007;  Knowles, i inni, 

2008; Komornicki i inni, 2010). Zmiany te uruchamiają procesy rozwojowe, które ograniczają 

recesję i odpływ ludności, co pozwala traktować obszary słabsze gospodarczo jako peryferia 

wstępujące (upward peripheries) (Keeble, 1999a; 1999b; Asheim i inni, 2011). Omawiane 

oddziaływanie może jednak również skutkować negatywnymi następstwami związanymi 
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przykładowo z uzależnieniem technologicznym, drenażem kapitału ludzkiego oraz 

„wypłukiwaniem” innych czynników rozwojowych, co prowadzi do odpływu ludności i 

trwałej recesji oraz klasyfikuje obszary otaczające jako peryferia zstępujące (downward 

peripheries) (Meijers i inni, 2007; Coorado i inni, 2009; Kamps i inni, 2009). Teorie biegunów 

wzrostu oraz rdzeni i peryferii podkreślające znaczenie dyfuzji w procesach rozwojowych 

znajdują również zastosowanie we współczesnych modelach i koncepcjach ekonomicznych 

opierających się na założeniach koncepcji rozwoju spolaryzowanego. Dwie z nich wydają się 

być podstawowe: teoria rozwoju endogenicznego – zapoczątkowana pracami Paula Romera 

(1986, 1990, 1994) i Roberta Emersona Lucasa (1988) oraz koncepcja nowej geografii 

ekonomicznej będąca właściwie nową teorię rozwoju spolaryzowanego – związana z pracami 

Paula Krugmana (1991a; 1991b; 1995). Stanowią one dowód na podejmowanie prób 

poszukiwania wyjaśniania współczesnych zmieniających się prawidłowości rozwoju przy 

wykorzystaniu doświadczeń znanych koncepcji ekonomicznych, które dostosowuje się do 

nowych warunków społeczno – gospodarczych, integrując klasyczne podejścia teoretyczne z 

uwzględnieniem nowych determinant. Co ważne, w rozważaniach tych odchodzi się od 

liberalnego założenia uznającego jednoznaczny prymat mechanizmu rynkowego nad 

interwencjonizmem gospodarczym. Tym samym nowe propozycje teoretyczne stają się 

podstawą dla optymalizacji programowania i realizacji interwencji finansowanej ze źródeł 

publicznych. Jednocześnie kwestionuje się założenie o jednolitej, liniowej wizji rozwoju, 

uznając z jednej strony że każdy obszar ma swoje specyficzne zasoby endogeniczne, które 

warunkują jego trajektorię rozwoju, a z drugiej strony że podstawą procesów rozwoju jest 

tendencja do ich polaryzacji w przestrzeni bazująca na efektach aglomeracji (Tödtling, Trippl, 

2005). W ten sposób „nowe” podejścia teoretyczne wykorzystuje się do identyfikacji i 

interpretacji współczesnych procesów rozwoju, w tym również ich wpływu na kształtowanie 

warunków dla dyfuzji rozwoju z obszarów rdzeniowych na obszary otaczające. Koncepcje 

nowej teorii rozwoju endogenicznego i nowej geografii ekonomicznej zwracają uwagę na 

endogenizację czynników rozwoju, w tym czynnika innowacji, warunkowanego w dużym 

stopniu jakością kapitału ludzkiego i społecznego oraz taki procesami jak uczenie się przez 

działanie (learning by doing) oraz rozlewanie się wiedzy (knowledge spillovers) (Tödtling, 

Trippl, 2005; Doloreux, Shearmur, 2011; Farole i inni, 2011; Zoltan, Sanders, 2011). 
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Podkreślają szerokie ujęcie kapitału, odchodzące od determinującej pozycji kapitału 

materialnego i kapitału finansowego na rzecz kapitału ludzkiego i kapitału społecznego 

(Coleman, 1988; Hilpert, 2006; Martinez, Aldrich, 2011). Akcentują w końcu zwiększenie roli 

w przestrzeni ekonomicznej, w konsekwencji nasilających się tendencji do polaryzacji i 

dyfuzji rozwoju, zróżnicowanych form organizacji działalności gospodarczej i ich otoczenia, 

takich jak np. grona rozwoju (clusters), centra innowacji (innovation hubs), parki naukowo-

technologiczne (science and technology parks), czy sieci gospodarcze (business networks) 

(Porter , 1990; Stiglitz , 2004; Lambooy, 2005;  Stryjakiewicz, 2005; Asheim i inni, 2011). 

Przedmiotowe przemiany podkreślające wzrost znaczenia dyfuzji rozwoju odbywają się w 

warunkach dynamicznie zachodzącego postępu technologicznego oraz narastającego 

oddziaływania megatrendów społeczno-ekonomicznych (Churski i inni, 2017b). Globalizacja 

wzmacniania postępującą międzynarodową integracją gospodarczą staje się stymulatorem 

zmian warunkujących rozprzestrzenianie się rozwoju.  Przykładem tego jest rosnący udział 

offshoringu26, który w połączeniu z poszerzającym się obszarem tzw. usług bezosobowych 

(możliwych do dostarczenia drogą elektroniczną) może wkrótce doprowadzić do kolejnej, jak 

to określa Alan Stuart Blinder (2006) rewolucji przemysłowej, zasadniczo zmieniającej 

znaczenie dyfuzji oraz czynników ją kształtujących w relacjach między obszarami położonymi 

w bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie biegunów wzrostu. Podstawowym czynnikiem 

rozwoju, kształtującym przewagę konkurencyjną w tych uwarunkowaniach staje się wiedza 

związana z miękkimi czynnikami rozwoju, która ma charakter endogeniczny. Jest ona 

tworzona i powinna być w maksymalnym stopniu pożytkowana w granicach terytorium. 

Stanowi ona jednak również przedmiot dyfuzji wpływającej na kształtowanie rozwoju 

danego terytorium (dośrodkowa) jak również jego oddziaływanie na otoczenie (odśrodkowa) 

(Borowczak, 2014). Optymalny rozwój terytorium powinna zapewniać kooperacja 

wewnętrzna, dla której wspieranie kapitału ludzkiego, kapitału społecznego oraz innych 

czynników miękkich, w tym wyposażenia instytucjonalnego, powinno stawać się priorytetem  

podejmowanej interwencji (Churski, 2008, Steiner, 2013). W przypadku obszarów słabiej 

rozwiniętych nie należy jednak zapominać również o konieczności uzupełnienia deficytów 

                                                           
26 Określany też w literaturze przedmiotu jako offshore outsourcing. 
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infrastrukturalnych. Należy pamiętać, aby rozwój infrastruktury służył bezpośrednio 

tworzeniu warunków dla dyfuzji procesów rozwojowych i poprawy powiązań funkcjonalnych 

sprzyjających wzrostowi przedsiębiorczości i innowacyjności, które zapewnią wzrost 

produktywności (Vanthillo, Verhetsel, 2012). Rozwijając infrastrukturę należy mieć również 

na uwadze niebezpieczeństwa związane z możliwością wystąpienia zbyt wysokiej renty jej 

użytkowania, zwłaszcza na obszarach, w przypadku których ograniczony popyt może w 

przyszłości nie być w stanie sfinansować kosztów związanych z jej eksploatacją. Wzmacniając 

w oparciu o przedstawione prawidłowości czynniki endogeniczne należy dążyć do 

równoważenia ich oddziaływania w stosunku do czynników egzogenicznych, co może 

skutecznie zmniejszyć, wskazywane wcześniej, zagrożenia związane z wystąpieniem zjawisk 

ciążenia dośrodkowego i wymywania obszarów otaczających, zwłaszcza peryferyjnych 

(Bachtler, Yuill, 2001). W tych uwarunkowaniach odchodzi się od postulatu niwelowania 

różnic w poziomie dochodu, na rzecz  tworzenia warunków podobnego dostępu do miejsc 

pracy oraz usług zapewniających zaspokojenie potrzeb mieszkańców niezależnie od ich 

miejsca zamieszkania. Skutkuje to wzrostem mobilności, która w istotny sposób 

warunkowana jest wyposażeniem infrastrukturalnym oraz sposobem jego wykorzystania, 

determinując zakres i skuteczność dyfuzji procesów rozwojowych.  

 Przedstawione tendencje skutkują próbami operacjonalizacji prawidłowości dyfuzji 

rozwoju do programowania i realizacji działań interwencyjnych polityki rozwoju. Znajduje to 

potwierdzenie w polaryzacyjno-dyfuzyjnym paradygmacie polityki regionalnej, który 

rozwinął się na fali krytyki niesatysfakcjonującej efektywności paradygmatu wyrównawczego 

oraz pogłębiających się rozbieżności w zakresie uzgodnień budżetowych państw 

członkowskich UE. Jego geneza w praktyce działań unijnej polityki regionalnej sięga okresu 

prac na wieloletnimi ramami finansowymi budżetu 2007-2013. Już wówczas 

niewystarczająca efektywność podejścia wyrównawczego oraz obniżający się poziom 

konkurencyjności europejskich regionów, przy jednoczesnym niezadowoleniu państw 

płatników netto z dotychczasowej struktury redystrybucji budżetu Wspólnoty, stały się 

podstawą lansowania hasła „polityka spójności dla wszystkich”. Dodatkowym ważnym 

uwarunkowaniem był kryzys finansowy zapoczątkowany w 2008 roku, który ujawnił bardzo 

wysoką wrażliwość gospodarek państw członkowskich i ich regionów na zjawiska kryzysu w 
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warunkach globalizacji. Wrażliwość, która nie skutkowała jedynie niekorzystnymi zmianami 

w granicach peryferyjnych obszarów stagnacji, ale dotyczyła również ośrodków wzrostu, 

często w większym stopniu nich ich otoczenia. Fakty te stały się przyczyną wskazywania na 

konieczność zmiany paradygmatu współczesnej polityki regionalnej w kierunku 

wykorzystania założeń modelu polaryzacyjno – dyfuzyjnego w praktyce działań 

interwencyjnych27 (Growing unequal…, 2008; Barca, 2009; How regions…, 2009; Regional 

Policy…, 2009; Reshaping Economic..., 2009). Zmiana ta oznacza konieczność przyjęcia 

funkcjonalnego podejścia do spójności odchodzącego od ujęcia klasycznego, 

wykorzystywanego w paradygmacie wyrównawczym, stawiającego spójność w opozycji do 

konkurencyjności (Gorzelak, 2009). Należy podkreślić, że ujęcie funkcjonalne spójności nie 

stoi w sprzeczności z dążeniem do konkurencyjności. Spójność rozumiana funkcjonalnie 

i zachodząca w trzech jej wymiarach: ekonomicznym, społecznym i terytorialnym zwiększa 

konkurencyjność obszaru rozumianą jako suma konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

konkurencyjności ich otoczenia. Tak rozumiana spójność obniża koszty transakcyjne 

przedsiębiorstw korzystających z dobrze funkcjonujących powiązań komunikacyjnych, 

rozwijającego się otoczenia instytucjonalnego oraz mobilnych zasobów pracy 

charakteryzujących się wysokim poziomem kapitału ludzkiego i społecznego (Hübner 2006). 

Podejście takie wymaga przyjęcia założenia, że występowanie spójności, nie powinno 

oznaczać stanu wyrównania różnic, a jedynie osiągnięcie poziomu zróżnicowania 

akceptowanego politycznie i społecznie (Faludi 2006; Molle 2007). Prowadzi to w 

konsekwencji do przesunięcia szali podstawowego dylematu związanego z ukierunkowaniem 

polityki regionalnej z wyrównywania (equity) na efektywność (efficiency), przy jednoczesnej 

reorientacji  podstaw teoretycznych, podejścia rozwojowego, strategii interwencji, jej 

koncentracji merytorycznej i przestrzennej, wykorzystywanych narzędzi oraz głównych 

                                                           
27 Skutkowało to licznymi odniesieniami w różnego rodzaju dokumentach, zarówno bezpośrednimi jak i 
pośrednimi, zwracającymi uwagę na prawidłowości dyfuzji procesów rozwojowych i potrzebę ich wykorzystania 
w praktyce polityki regionalnej. Znalazły się one m.in. w Zielonej Księdze w sprawie spójności terytorialnej. 
Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę (th Księga..., 2008), Raporcie Barci (Barca, 2009), Piątym 
Raporcie na temat Spójności Ekonomicznej i Społecznej Unii Europejskiej (Fifth Report..., 2007), Strategii dla 
Europy 2020 (Europa 2020..., 2010), Raporcie na temat kierunków wsparcia rozwoju lokalnego przez politykę 
spójności (Cohesion Policy..., 2010), Komunikacie na temat polityki regionalnej sprzyjającej rozwojowi 
zrównoważonemu w Europie 2020 (Regional Policy...., 2011), Ósmym sprawozdaniu z postępów w dziedzinie 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (Eight Progress Report …, 2013). 
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podmiotów ją realizujących (Churski, 2014b)(patrz tabela 2). Pomimo jego szerokiej krytyki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 

Aspekty zmian paradygmatu polityki regionalnej 

 
Aspekty 

 
PARADYGMAT WYRÓWNAWCZY 

PARADYGMAT  
POLARYZACYJNO-DYFUZYJNY 

TEORIA 
 teoria bazy ekonomicznej  

 hipoteza konwergencji 

 sektorowe i regionalne modele 
polaryzacyjne  

 nowa teoria wzrostu 
endogenicznego 

 nowa geografia ekonomiczna 

PODEJŚCIE 
ROZWOJOWE  

odgórne 
(top-down) 

prymat polityki  
interregionalnej nad intraregionalną  

oddolne 
(bottom-up) 

prymat polityki  
intraregionalnej nad interregionalną  

 
STRATEGIA 

 
podejście sektorowe podejście zintegrowane 

KONCENTRACJA 
MERYTORYCZNA 

KOMPENSACJA 

nie zawsze efektywne działania interwencyjne na 
obszarach problemowych skutkujące  

dywergencja rozwojową  

działania promocyjne kształtujące warunki dla 
spójności funkcjonalnej wykorzystujące specyfikę 

zasobów endogennych obszarów słabiej rozwiniętych 
(place-based policy), zwiększające ich możliwości 

absorpcji procesów rozwojowych oraz prowadzące do 
osiągania „masy krytycznej” zapewniającej dalszy 

samodzielny rozwój 

KONKURENCYJNOŚĆ 
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Aspekty 

 
PARADYGMAT WYRÓWNAWCZY 

PARADYGMAT  
POLARYZACYJNO-DYFUZYJNY 

TEORIA 
 teoria bazy ekonomicznej  

 hipoteza konwergencji 

 sektorowe i regionalne modele 
polaryzacyjne  

 nowa teoria wzrostu 
endogenicznego 

 nowa geografia ekonomiczna 

PODEJŚCIE 
ROZWOJOWE  

odgórne 
(top-down) 

prymat polityki  
interregionalnej nad intraregionalną  

oddolne 
(bottom-up) 

prymat polityki  
intraregionalnej nad interregionalną  

 
STRATEGIA 

 
podejście sektorowe podejście zintegrowane 

brak koncentracji na wybranych czynnikach 
konkurencyjności prowadzący do nieskoncentrowanej 

interwencji opierającej się  
na wielu, nakładających się działaniach 

precyzyjnie określone czynniki konkurencyjności  
i strategicznie skoncentrowana merytorycznie 

interwencja służąca ich wzmacnianiu i tworzeniu przy 
jednoczesnym uwzględnieniu konieczności  tworzeniu 

warunków do rozprzestrzeniania się procesów 
rozwojowych z rdzeni na peryferia 

KONCENTRACJA 
PRZESTRZENNA 

prymat wymiaru sektorowego nad terytorialnym, 
regiony administracyjne  

klasyfikowane na podstawie ich skali deficytów 
rozwojowych bez uwzględnienia ich wewnętrznych 

zróżnicowań oraz relacji między obszarami 
rdzeniowymi i otoczeniem  

prymat wymiaru terytorialnego nad sektorowym, 
regiony funkcjonalne 

delimitowane na podstawie zasięgu relacji 
zachodzących między obszarami rdzeniowymi i 

otoczeniem, integracja terytorialna działań 
rozwojowych sprzyjających koordynacji interwencji 
sektorowych poprzez ich dostosowanie do specyfiki 

poszczególnych terytoriów oraz wzmocnieniu efektów 
rozprzestrzeniania się procesów rozwojowych  

NARZĘDZIA 
subwencje i pomoc publiczna, 
bezzwrotna pomoc finansowa 

montaż finansowy wykorzystujący PPP,  
kapitał ludzki i kapitał socjalny  

zapewniające współpracę, usieciowienie,  
integracja narzędzi „miękkich” i „twardych”  

bezzwrotna i zwrotna pomoc finansowa 

 
PODMIOTY 

 

administracja rządowa,  
administracja samorządowa 

wielopoziomowe współrządzenie 
(multilevel governance) 

 

Źródło:  Churski 2014b. 

zarówno na gruncie naukowym, jak i  w Polsce również politycznym28, znajduje on coraz to  

nowe zastosowania i będąc uwzględnianym, nie bez problemów o charakterze operacyjnym,  

w najnowszych propozycjach polityki rozwoju opartych na podejściu zorientowanym 

terytorialnie (place based-policy). Tym samym prawdziwym staje się pogląd Antoniego 

Kuklińskiego (1987), który stwierdził, że wbrew poglądom wielu wybitnych autorów, idei 

rozwoju spolaryzowanego, ze względu na fakt, że stanowi on cechę obiektywną otaczającej 

                                                           
28 Problematyka rozwoju spolaryzowanego stała się przedmiotem rywalizacji politycznej głównych partii w 
Polsce (m.in. Niklewicz, 2010; Porównanie modeli…, 2013).   
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nas rzeczywistości, nie da się go wyeliminować z intelektualnych i instytucjonalnych ram 

polityki regionalnej w przyszłości. Jednak operacjonalizacja modelu polaryzacyjno-

dyfuzyjnego nie jest zadaniem prostym. Obok wyzwań o charakterze merytorycznym 

podstawową barierą w jego pełnym wykorzystaniu pozostaje bariera polityczna. Model ten 

bowiem w przeciwieństwie do modelu wyrównawczego nie jest w stanie spełnić oczekiwań 

populistycznych polityków zakładających konieczność wspierania obszarów słabszych, 

niezależnie od obiektywnych możliwości wykorzystania przez nich otrzymywanej pomocy 

oraz zagrożeń z niej wynikających (rent-seekers), przy jednoczesnym negowaniu potrzeby 

udzielania pomocy silnym obszarom, niezależnie od występowania obiektywnych do tego 

przesłanek wynikających z występujących w ich granicach niedoskonałości. Z tego właśnie 

powodu model polaryzacyjno-dyfuzyjny na założeniach, którego oparto koncepcje rozwoju 

Polski w nowym modelu polityki regionalnej opracowanym na podstawie Ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju z 2006r29 uwzględniającej również założenia programowania 

perspektywy budżetowej UE na lata 2007-2013, został nazwany przez administrację 

modelem dyfuzyjno-absorpcyjnym. Miało to zmniejszać znaczenie wspierania obszarów 

silnych ekonomicznie i akcentować dbałość rządu o obszary słabsze gospodarcze, których 

rozwój według przyjętych założeń nie może się odbywać bez wsparcia pomocy zewnętrznej, 

w tym przyjmowania efektów rozwojowych z biegunów wzrostu, co wymaga kształtowania 

ich możliwości absorpcyjnych (m.in. Szlachta, 2005; Boni, 2009; Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego…, 2009; Koncepcja Przestrzennego…, 2011; Strzelecki, 2011; Szlachta, 2011; 

Strategia Rozwoju Kraju 2020, 2012). Dokumentem strategicznym, w którym w pełni 

wykorzystano takie podejście była Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 

(2010, s.1377), w której już na wstępie stwierdza się „…Dla pełniejszego wykorzystania 

przewag konkurencyjnych oraz zmaksymalizowania efektywności interwencji w ramach KSRR 

kierunki działań polityki regionalnej będą adresowane do tych obszarów strategicznej 

interwencji polityki regionalnej, które dają największe szanse poprawy konkurencyjności 

kraju w skali międzynarodowej tj. w pierwszej kolejności do najważniejszych obszarów 

miejskich (czyli do obszarów polaryzacji rozwoju – przyp. autoraów). Obok wspierania 

                                                           
29 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. D.U. Nr 227/2006, poz. 1658, z 
późniejszymi zmianami.  
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procesu konkurencyjności w skali międzynarodowej KSRR wspomaga rozprzestrzenianie 

procesów rozwojowych z najszybciej rozwijających się ośrodków do słabiej rozwijających się i 

pozostałych obszarów kraju oraz budowanie na tych terenach potencjału absorpcyjnego, 

który warunkuje powodzenie działań na rzecz rozprzestrzeniania procesów rozwojowych. 

KSRR wspiera zatem budowanie przewag konkurencyjnych również na tych terenach, które 

wcześniej w niewielkim stopniu uczestniczyły w procesach rozwojowych (czyli do obszarów 

peryferyjnych i stagnujących – przyp. autorów)…”. Dokument ten wskazywany jest jako 

modelowy dla operacjonalizacji modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego zarówno w kraju, jak w 

UE. Po zmianie władzy w 2015 r. rząd odszedł jednak od tak sformułowanych założeń 

jednoznacznie opowiadając się przeciw idei rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rzecz idei 

rozwoju zrównoważonego (Strategia na rzecz…, 2017)30. Nie zmienia to jednak faktu, że idea 

modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego jest nadal wskazywana w UE jako ważna dla pełnej 

implementacji w działaniach zmierzających do poprawy efektywności polityki spójności 

realizowanej w podejściu zorientowanym terytorialnie (place based-policy). 

 

 

 

 
Uwarunkowania instytucjonalne w operacyjnej konkretyzacji czynników rozwoju 
 
 Uwarunkowania instytucjonalne należy rozumieć jako: (a) zespół norm prawnych lub 

obyczajowych kształtujących pewne działania lub działalności, jak również jako (b) działanie 

lub zespół działań cechujących się pewnymi normami (Znamierowski, 1947/48; Ostrom, 

1986; North, 1990). Wpływ uwarunkowań instytucjonalnych na kształtowanie czynników 

rozwoju wykazuje silny związek z jakością kapitału społecznego, który w największym stopniu 

determinuje procesy rozwojowe (Amin 1999; Rodríguez-Pose 2013). Tradycyjnie są one 

związane z drugim ze wskazanych podejść i łączy się je z identyfikacją wyposażenia 

                                                           
30 Należy podkreślić, że nie jest to równoznaczne z negowaniem w tym dokumencie prawidłowości związanych 
z polaryzacją i dyfuzją procesów rozwojowych. Wskazując na konieczność wzmacniania rozwoju miast średniej 
wielkości autorzy Strategii podkreślają: „…jednocześnie wsparcie to przyczyni się do stabilizacji i przywracania 
roli tych miast jako ważnych centrów aktywności społecznej i gospodarczej w policentrycznym systemie 
osadniczym, i co za tym idzie, dyfuzji bodźców wzrostowych oraz „wydźwigania” podupadających obszarów 
z pułapek kryzysowych…” (Strategia na rzecz…, 2017, s.194). 
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instytucjonalnego danego terytorium oraz jego instytucjonalizacją wynikającą z nadania de 

iure określonych kompetencji i odpowiedzialności instytucjom sprawującym władztwo 

terytorialne (Chojnicki, 1996). Według Bolesława Domańskiego (1997) instytucje stanowią 

jeden z trzech zasadniczych poziomów analizy życia gospodarczego w przestrzeni, który 

pośredniczy między jednostkami (osobami) a ogólnymi strukturami społecznymi, 

politycznymi i ekonomicznymi. Ich funkcjonowanie warunkuje zatem zarówno poziom i 

warunki życia tych jednostek jak również kierunek, dynamikę oraz efekty funkcjonowania 

ogólnych struktur lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych.  

 Systematyzacja i badanie wpływu uwarunkowań instytucjonalnych w procesach 

rozwoju społeczno-gospodarczego ma swoją genezę w tradycyjnej ekonomii instytucjonalnej 

rozwijanej na początku XX wieku przez Thorsteina Veblena, Johna Rogersa Commonsa, Johna 

Batesa Clarka, która nawiązując do szkoły historycznej stanowiła formę sprzeciwu wobec 

ekonomi neoklasycznej. Jak stwierdza Krzysztof Stachowiak (2007) wyróżnieni autorzy 

stanowili dość zróżnicowaną grupę ekonomistów, których prace wiązał jednak wspólny 

mianownik związany z krytyką ekonomii ortodoksyjnej oraz wspólne postulaty wskazujące na 

potrzebę (Hodgson, 1998): skupienia się bardziej na działaniach zbiorowych a nie 

indywidualnych, preferencji podejścia ewolucyjnego nad mechanistycznym w ekonomii oraz 

zwiększenia roli empirycznej obserwacji w stosunku do dedukcyjnego rozumowania. Tadeusz 

Stryjakiewicz (2007) uważa, że nurt ten nie znalazł szerszego uznania w środowisku 

naukowym aż do lat 70. XX wieku, kiedy nastąpiło jego odrodzenia w zmienionej jednak 

formie. Główną przyczyną tego odrodzenia ponownie były przemiany jakie dokonywały się w 

koncepcjach teoretycznych ekonomii na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Ich zakres i rezultat 

został wzmocniony w konsekwencji oddziaływania nowych uwarunkowań społeczno-

gospodarczych związanych z wielkim kryzysem naftowym, negujących możliwość dalszego 

stosowania dotychczasowych podejść. Dwa nurty tych przemian miały szczególny wpływ na 

powstanie, jak ją określa Oliver Eaton Williamson (1975)31, nowej ekonomii instytucjonalnej. 

Pierwszy nurt wiąże się z odejściem od prymatu podejścia makroekonomicznego w 

wyjaśnianiu zjawisk społeczno-gospodarczych na rzecz większego wykorzystania podejścia 

                                                           
31 Obok Oliviera E. Williamsona najbardziej znanym przedstawicielem nurtu ekonomii instytucjonalnej jest 
Douglas C. North.  Więcej patrz m.in. Ratajczak (2005), Stachowiak (2007).  
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mikroekonomicznego, co skutkowało adaptacją wielu modeli i koncepcji na poziom 

regionalny i lokalny, a w przypadku nowej ekonomii instytucjonalnej prowadziło do odejścia 

od holizmu tradycyjnego instytucjonalizmu na rzecz podejścia indywidualistycznego. Drugi 

nurt wiąże się z nasileniem w tych nowych warunkach tendencji do syntezy32 często skrajnie 

różnych poglądów teoretycznych ekonomii w duchu poszukiwania lepszego wyjaśniania 

zmieniających się procesów społeczno-gospodarczych, co w przypadku nowej ekonomii 

instytucjonalnej skutkowało zmianą jej stosunku do teorii neoklasycznej. Jak pisze Jerzy 

Małysz (2003) nowa ekonomia instytucjonalna przestała być bezkompromisową alternatywą 

dla neoklasycznej ekonomii, jak to miało miejsce w przypadku tradycyjnego 

instytucjonalizmu, a stała się koniecznym jej uzupełnieniem. Jej podobieństwo do ujęcia 

tradycyjnego wiąże się z przedmiotem badań, który stanowią społeczne, gospodarcze i 

polityczne instytucje mające wpływ na życie codzienne a w szczególności na życie 

gospodarcze. Różnica w stosunku do ujęcia tradycyjnego wiąże się natomiast  z podejściem 

do identyfikacji i analizy tych instytucji odchodzącym od holizmu na rzecz prostego 

indywidualizmu metodologicznego, podkreślającego znaczenie celów, planów i działań 

indywiduów oraz takich zjawisk jak kultura korporacyjna, czy uczenie się organizacji 

(Stachowiak, 2007). W latach 80. XX wieku nurtem instytucjonalnym zainteresowali się 

również geografowie ekonomiczni, koncentrując swoją uwagę, jak stwierdza Tadeusz 

Stryjakiewicz (2007) na problemie tzw. wyposażenia instytucjonalnego (institutional 

endowment)33. Według Rona Martina (2000) podstawowym problemem instytucjonalnej 

geografii ekonomicznej jest wyjaśnienie wpływu struktur instytucjonalnych na procesy 

nierównomiernego i zróżnicowanego przestrzennie rozwoju gospodarczego i czynników 

determinujących te procesy. Przedmiotowe struktury instytucjonalne/instytucje postrzega 

się w geografii ekonomicznej i badaniach regionalnych jako zbiór reguł działań, który 

                                                           
32 Jest to wprost określane przez Thrainna Eggertssona (1990) jako próba dokonania nowej syntezy teoretycznej 
zmierzającej do uogólnienia teorii mikroekonomicznej przy zachowaniu podstawowych założeń neoklasycznych 
(stałości preferencji, racjonalności wyboru, równowagi), co nawiązuje do wcześniejszych tego typu działań, 
przykładowo odnoszących się do dorobku Johna R. Hicksa, Alvina H. Hansena i Paul A. Samuelsona związanego 
z syntezą ekonomii keynesowskiej z ekonomią neoklasyczną (dominujący nurt w ekonomii do lat 1970).  
33 Na gruncie geografii ekonomicznej nurt instytucjonalny poza Ronem Martinem rozwijali również Allen 
J.Scott, Michael Stroper, Ash Amin i Nigel Thrift. Więcej patrz m.in. Stachowiak (2007). 
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dominuje w gospodarce, i który jest zakorzeniony w lokalnych strukturach społecznych, 

charakteryzując się wyraźnym zróżnicowaniem przestrzennym (Krätke, 1999). 

 Podstawowymi pojęciami, na których opiera się orientacja instytucjonalna w 

ekonomii i geografii ekonomicznej są: instytucje i koszty transakcyjne.   

Instytucje stanowią wspomniane zbiory reguł zachowań społecznych, które strukturalizują 

bodźce wymiany pomiędzy ludźmi oraz wpływają na funkcjonowanie i efektywność 

gospodarek w długim okresie (North, 1990). W definiowaniu instytucji ważne jest ustalenie 

relacji pomiędzy pojęciem instytucji a pojęciem organizacji, z zachowaniem konkretnego 

rozróżnienia (Stachowiak, 2017). Instytucje są zbiorem reguł gry i postępowania, 

niekoniecznie spisanych i sformalizowanych, które determinują zachowania społeczne, a 

organizacje są zmaterializowanymi obiektami posiadającymi biura, personel, budżet, 

wyposażenie, a także w wielu przypadkach osobowość prawną (Young, 1994) (patrz tabela 

3). Należy jednak pamiętać, że instytucje mogą przybierać charakter formalny i nieformalny. 

Instytucje formalne to konstytucje, statuty, prawa oraz wszelkie regulacje określone przez 

władze, tworzące system regulacyjny państwa. Instytucje nieformalne to reguły percepcji 

świata determinowane przez tradycyjne wartości, normy postępowania, wiarę, 

doświadczenia, które przekazuje się z pokolenia na pokolenie jako fundament kultury danej 

grupy społecznej, cechujące się bardzo wyraźnym zróżnicowaniem przestrzennym (North 

1990, 1991). Gdy tymczasem organizacje nawiązują do klasycznego formalnego ich ujęcia 

przez Maxa Webera (1922, pol. wyd. 2002) utożsamiającego je z biurokracją, czyli 

porządkiem ludzi i rzeczy ułożonym według zasady celu i środków. Dzielą się one na 

materialne i niematerialne. Organizacje niematerialne stanowią zbiór relacji pomiędzy 

obiektami, który je porządkuje. Organizacje materialne stanowią natomiast zbiory obiektów 

uporządkowane za pomocą tych relacji (Stachowiak, 2017).  

Koszty transakcyjne bezpośrednio wiążą się ze wskazanymi powyżej zróżnicowaniami 

przestrzennymi uwarunkowań instytucjonalnych. Są to koszty określane przez Kennetha 

Arrowa jako koszty funkcjonowania gospodarki (cost of running the economic system), które 

 

Tabela 3 

Rodzaje instytucji i ich charakterystyki 
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Rodzaj instytucji Poziom System(y) 
Skala 

przestrzenna 
Przykład 

Asocjacyjne: instytucje jako 
mechanizmy ułatwiające nakazane 
lub dozwolone interakcje pomiędzy 
różnymi interesami publicznymi i 
prywatnymi 

wewnątrz- i 
międzyorganizacyjny, 
instytucjonalny 

gospodarczy, 
społeczny, 
polityczny 

wszystkie skale1 

sieci biznesu, grupy 
krewniacze, klasy społeczne, 
stowarzyszenia, grupy interesu 

Behawioralne: instytucje jako 
ustandaryzowane (tj. łatwo 
identyfikowalne) zwyczaje społeczne, 
przejawiające się w działaniu 
jednostek i grup jako 
odzwierciedlenie norm społecznych 

jednostkowy 
gospodarczy, 
społeczny, 
kulturowy 

lokalna, regionalna, 
krajowa2 

zwyczaje, artefakty, sposoby 
robienia określonych rzeczy, 
podzielane wierzenia, używane 
teorie, „to w jaki sposób się 
działa” 

Kognitywne: instytucje jako modele i 
konstrukty umysłowe lub definicje, 
przejawiające się przede wszystkim w 
tym, co społeczeństwo oczekuje od 
jednostek 

jednostkowy, 
społeczny 

społeczny, 
kulturowy 

lokalna, regionalna, 
krajowa3 

wartości społeczne i kulturowe 
przesądy, mądrość, „to jak 
powinno się działać” 

Regulacyjne: instytucje jako nakazy i 
zakazy 

jednostkowy, 
międzyorganizacyjny, 
społeczny 

gospodarczy, 
społeczny, 
polityczny 

lokalna, regionalna, 
krajowa, 
kontynentalna4 

pisanie i niepisane „reguły 
gry”; państwo jako twórca 
reguł, sędzia i egzekutor 
(enforcer) 
 

Konstytutywne (stanowiące): 
instytucje jako elementy ustalające 
granice relacji społecznych  

jednostkowy, 
międzyorganizacyjny, 
społeczny 

gospodarczy, 
społeczny, 
polityczny 

lokalna, regionalna, 
krajowa, 
kontynentalna, 
globalna 

Kolektywne działania 
inicjowane przez organizacje 
państwowe, firmy lub grupy 
obywateli; język; struktura 
praw własności; umowy i 
porozumienia, małżeństwo; 
rodzina 

1 Instytucje asocjacyjne są obecne we wszystkich skalach przestrzennych od lokalnej do globalnej. 
2 Generalnie w większych skalach występuje wyższy stopień różnorodności. Przesłanka pozwalającą zaliczyć skalę krajową w tym 
przypadku jest to, że jednostki w danym kraju podlegają tym samym regułom formalnym i funkcjonują w tym samym systemie 
politycznym. 
3 Przesądy i wartości społeczne, pomimo iż są często podzielane przez inne narody, są niemniej jednak „osłabiane” poza granicami 
skali krajowej. 
4 Liczba i wpływ instytucji są odwrotnie proporcjonalne do skali przestrzennej. 

 
Źródło: Parto (2005, s. 37 i 39), za Stachowiak (2007, s. 41).  

 

w modelach neoklasycznych z ich założenia nie były uwzględniane. Często odnosi się je do 

zjawiska tarcia w świecie zjawisk mechanicznych (Williamson, 1998). Jak stwierdza Tadeusz 

Stryjakiewicz (2007) są to koszty pozyskiwania i wymiany informacji, koszty zawierania i 

realizacji umów, koszty tworzenia i egzekucji prawa, koszty zarządzania publicznego, itp., 

których zróżnicowana wartość w różnych terytoriach staje się podstawą podejmowania 

decyzji lokalizacyjnych. Można je usystematyzować w trzech kategoriach (Małysz 2003, 

Stachowiak, 2007): (1) rynkowych kosztów transakcyjnych – związane z kosztami informacji i 

kosztami pertraktacji, (2) wewnątrzfirmowych kosztów transakcyjnych – związane z kosztami 

zatrudnienia, (3) publicznych kosztów transakcyjnych – związane z całościowymi kosztami 

formalnego i nieformalnego publicznego porządku danego systemu (np. koszty stworzenia 

porządku prawnego i zarządzania publicznego, oświaty i wychowania, sądownictwa, itp.) 
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oraz koszty funkcjonowania społeczeństwa (np. bieżące wydatki na ustawodawstwo, 

kształcenie, wymiar sprawiedliwości) (patrz tabela 4).  

 Aktualne badania nad uwarunkowaniami instytucjonalnymi procesów rozwojowych 

prowadzone na gruncie geografii ekonomicznej i regionalistyki odchodzą od jedynie ich 

tradycyjnego ujęcia łączącego je z identyfikacją wyposażenia instytucjonalnego danego 

terytorium oraz jego instytucjonalizacją. Współcześnie w określaniu wpływu uwarunkowań 

instytucjonalnych na kształtowanie czynników rozwoju akcentuje się bardziej traktowanie ich 

jako zbioru reguł gry i postępowania. Zgodnie z tym trendem większość autorów twierdzi za  

 

Tabela 4 

Koszty transakcyjne występujące w gospodarce 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Małysz (2003), za Stachowiak (2007, s.42).  

 

Douglassem Northem (1990, s. 477), że stanowią one „…the rules of the game in a society; 

(and) more formally, (as) the humanly devised constraints that shape human interaction…”  

Rodzaje kosztów Problem Rozwiązanie problemu 

Wewnątrzfirmowe koszty transakcyjne 
Koszty gromadzenia informacji Kompleksowość funkcjonowania firmy System informacji 

Koszty komunikacji Trudności z porozumiewaniem się System komunikacyjny 

Koszty zarządzania Niejasny podział zadań Hierarchia organizacji 

Koszty nadzorowania Oportunizm, zrywanie umów Systemy motywacyjne i kontrolne 

Koszty realizacji Niezrealizowane tytuły własności 
Szukanie porozumienia, włączanie osób 
trzecich 

Koszty transakcyjne użytkowania rynku 

Ex ante 
Koszty poszukiwania Brak kontaktu między sprzedawcą i nabywcą Reklama, pośredniczenie 

Koszty specyfikowania Nieokreślone cechy przedmiotu wymiany 
Porozumienie się co do właściwości, 
włączenie ekspertów 

Koszty gromadzenia informacji Nieprzejrzyste rynki Porównania cen nieaktywności 

Koszty prowadzenia pertraktacji Brak zgody co do cen i warunków 
Pertraktacje, opracowanie umowy, 
podpisanie umowy 

Ex post 

Koszty nadzorowania Niepewność co do spełnienia zobowiązania 
Kontrola, ustępstwa względem terminu i 
płatności, pomiar jakości 

Koszty realizacji Niezrealizowane tytuły własności 
Włączenie osób trzecich w celu 
wyegzekwowania roszczeń (sądy, rozjemcy) 

Koszty transakcyjne uprawiania polityki 
Koszty podejmowania decyzji Polityczny kompromis Delegowanie 

Koszty wiarygodnych związków Polityczna niepewność Struktury nadzorcze 

Koszty agencyjne (delegowania) Niedostateczna kontrola Przepisy regulujące postępowanie, sankcje 
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wykazując największy ich związek z jakością kapitału społecznego (Amin, 1999; Farole i inni, 

2011; Rodrígues-Pose, 2013; Rodríguez-Pose, Garcilazo, 2015). Według Rona Martina (2000) 

identyfikacja i analiza wpływu uwarunkowań instytucjonalnych dotyczących ich 

oddziaływania na czynniki determinujące przestrzenne zróżnicowania rozwoju społeczno-

gospodarczego powinna odbywać się w ramach pięciu problemów stanowiących przedmiot 

analizy instytucjonalnej geografii ekonomicznej (Stachowiak, 2008): 

  roli instytucji w rozwoju gospodarczym, zmierzającej do określenia znaczenia 

uwarunkowań instytucjonalnych dla poszczególnych aspektów funkcjonowania 

systemu gospodarczego w różnych skalach przestrzennych (wpływ ochrony praw 

obywatelskich, ochrony prawa własności, ochrony wolności gospodarczej i 

politycznej, ograniczenia korupcji, itp. na poprawę efektywności gospodarowania 

wynikającą z rosnącego stopnia przenikania się kultury i gospodarki oraz 

dostosowywania się do zmian, co w sposób szczególny uwidaczniający się na 

obszarach dotkniętych efektami radykalnej i wieloaspektowej transformacji, 

przykładowo Europa Środkowo-Wschodnia),  

 roli ewolucji gospodarki interpretowanej w kategoriach „zależności od ścieżki” i 

określenia wpływu uwarunkowań instytucjonalnych na historyczny przebieg zmian 

rozwojowych (wpływ społecznych i kulturowych determinant instytucji, zarówno 

historycznych, jak i współczesnych na przebieg procesów rozwojowych), 

 roli innowacji technologicznych w rozwoju regionalnym i lokalnym traktowanych jako 

czynnik endogeniczny, a w konsekwencji zależny od uwarunkowań społeczno-

kulturowych, determinowanych otoczeniem instytucjonalnym miejsca w którym on 

występuje i podlega przemianom (wpływ zróżnicowanych form lokalnych układów 

instytucjonalnych na tworzenie milieu, czyli środowiska sprzyjającego innowacjom, na 

które składają się: kultura przedsiębiorczości, sieci gospodarcze i ich stopień otwarcia 

na relacje z otoczeniem zewnętrznym, jednostki badawcze otwarte na współpracę z 

gospodarką oraz wsparcie organizacji), 

  roli kultury ekonomicznej stanowiącej ogół wytworów materialnych i intelektualnych 

działalności człowieka oraz zbiór wzorców postępowania stanowiący wyjściowy 
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czynnik budowy systemu instytucjonalnego gospodarki (wpływ specyficznych dla 

danego miejsca ram działalności gospodarczej, o charakterze przede wszystkich 

nieformalnym, wpływających na jej efektywność, którego znaczenie uwypukla się 

przede wszystkim na obszarach dotkniętych konsekwencjami radykalnej 

transformacji skutkującymi gwałtowną zmianą ram instytucjonalnych, które 

wymagają szybkiego dostosowania się instytucji do nowych wzorców, przykładowo 

Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku 

oraz transformacji integracyjnej pierwszej dekady XXI wieku).  

 roli regulacji społecznej w kształtowaniu kierunku i natężenia procesów akumulacji, 

opierającej się na kompleksowym powiązaniu zbioru relacji społecznych 

obejmującego normy, zwyczaje, prawo, działalność polityczną, działalność państwa i 

stanowienie prawa z funkcjonowaniem instytucji jako elementu tego zbioru (wpływ 

zmian sposobu działania formalnych instytucji odchodzących od funkcji dostarczyciela 

i koordynatora usług w kierunku funkcji kreatora zmierzającego do poszerzenia 

współuczestnictwa, a tym samym rozszerzenia struktur instytucjonalnych od 

formalnych do nieformalnych przy zwiększaniu partycypacji społecznej i ich znaczenia 

w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego).   

W konsekwencji uwarunkowania instytucjonalne stanowiące polityczną, gospodarczą i 

społeczno-kulturową naturę system społeczno-ekonomicznego danego terytorium stają się 

podstawowymi determinantami współczesnych procesów rozwojowych. Ich znaczenie 

wzrasta jeszcze bardziej w warunkach transformacji i globalizacji. Według Grzegorza Kołodki 

(2001) stają się one w tych uwarunkowaniach decydującymi w osiąganiu szybkiego i 

trwałego wzrostu oraz rozwoju. Z tego też względu tak ważnym jest kształtowanie w każdym 

terytorium środowiska instytucjonalnego dostosowanego do jego specyfiki i jego zasobów, 

które ma decydujące znaczenie dla skuteczności i efektywności procesów rozwoju. Wymaga 

to oddziaływania przede wszystkim na dwie kategorie czynników rozwoju będących de facto 

podstawowymi dla tworzenia i funkcjonowania instytucji. Są to, często postrzegane 

wspólnie, kapitał społeczny oraz kapitał ludzki, których jakość determinuje instytucjonalne 

uwarunkowania rozwoju (Farole i inni, 2011; Rodrígues-Pose, 2013; Rodríguez-Pose, 

Garcilazo, 2015). 
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 Potrzeba operacjonalizacji i ukierunkowania działań polityki regionalnej 

zmierzających do optymalnych warunków dla kształtowania instytucji oraz instytucjonalizacji 

procesów rozwojowych i na tej podstawie budowania jak najbardziej efektywnego 

środowiska instytucjonalnego, została zauważona już w ramach programowania i realizacji 

interwencji okresu 2007-2013. Jej powszechna konkretyzacja stała się jednak faktem pod 

koniec pierwszej dekady lat dwutysięcznych. Bardzo szczegółowo na ten problem zwrócił 

uwagę w swoim Raporcie, przytaczanym już wcześniej w niniejszym opracowaniu, Fabrizio 

Barca (2009). Jednym z fundamentów zaproponowanej przez niego reformy zarządzania 

polityką spójności była konieczność przeprowadzenia ewaluacji działania instytucji i 

instytucjonalizacji procesów rozwojowych. Wynikało to z faktu, że w przypadku niektórych 

obszarów UE, dotychczasowy wkład polityk spójności postrzegał on jako jej silną stronę 

zapewniającą: „…a contribution to institution-building, social capital formation and a 

partnership approach in many, though not all, regions, producing a lasting effect…”(Barca, 

2009, s. XV). Nie zmieniało to jednak faktu, że jak twierdził na większości obszarów UE 

niedoskonałości oraz wyraźne braki i ograniczenia instytucjonalne stanowiły poważne bariery 

rozwojowe. Wśród tych barier wyróżniał (Barca, 2009, s. XV-XVI): „…(1) a deficit in strategic 

planning and in developing the policy concept through the coherent adoption of a place-

based, territorial perspective, (2) a lack of focus on priorities and a failure to distinguish 

between the pursuit of efficiency and social inclusion objectives, (3) a failure of the 

contractual arrangements to focus on results and to provide enough leverage for the 

Commission and Member States to design and promote institutional changes tailored to the 

features and needs of places, (4) methodological and operational problems that have 

prevented both the appropriate use of indicators and targets – for which no comparable 

information is available - and a satisfactory analysis of “what works” in terms of policy 

impact,  (5) a remarkable lack of political and policy debate on results in terms of the well-

being of people, at both local and EU level, most of the attention being focused on financial 

absorption and irregularities…”. Przekaz płynący z Raportu Fabrizio Barci miał istotny wpływ 

na programowanie polityki wspólnotowych dla perspektywy 2014-2020, co znalazło swoje 

odzwierciedlenie zarówno na poziomie dokumentów europejskich, jak i krajowych.  
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Uszczegóławiając trzy cele Strategii Europa 2020 – strategii na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), która jest 

podstawowym dokumentem strategicznym Wspólnoty do roku 2020, Komisja Europejska na 

poziomie działań operacyjnych zaproponowała we Wspólnych Ramach Strategicznych 11 

celów tematycznych (Europejskie Fundusze…, 2015). Dziesięć z nich stanowiło 

uszczegółowienie trzech celów Strategii Europa 2020: inteligenty rozwój-rozwój 

zrównoważony-rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. W ich katalogu określono cel 10 – 

Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, który m.in. zalicza do 

kwalifikowanej interwencji bezpośredniej i pośredniej działania wzmacniające kapitał 

społeczny, determinujący rozwój nieformalnych instytucji. Do tego zbioru dodano jeszcze cel 

11 definiując go jako – Poprawa wydajności administracji publicznej, a tym samym dedykując 

go bezpośredniemu wzmocnieniu funkcjonowania instytucji formalnych. W ten sposób po 

raz pierwszy w programowaniu polityki spójności na poziomie Wspólnoty uwzględniono 

dedykowane priorytety inwestycyjne ukierunkowane na rozwój instytucji nieformalnych i 

formalnych. Co ważne, zwrócono również uwagę, że ich dobry stan, zwłaszcza w przypadku 

instytucji formalnych stanowi warunek wstępny dla poprawy skuteczności i efektywności 

interwencji polityki spójności. Podejmowane na poziomie unijnym ustalenia i operacyjna 

implementacja skutkowały ich szerokim uwzględnieniem w krajowej polityce regionalnej. 

Uwzględniając z jednej strony rekomendacje Raportu Fabrizio Barci (2009) i ich 

wykorzystanie w założeniach polityk wspólnotowych, a z drugiej strony mając na uwadze 

zmieniające się współczesne uwarunkowania procesów rozwojowych przybrały one formę 

swoistej triady będącej podstawą celów i priorytetów każdego dokumentu strategicznego. 

Triada ta obejmuje trzy elementy: konkurencyjność-spójność-sprawność. Konkurencyjność 

dedykowana jest obszarom silniejszym, w przypadku których interwencja polityki regionalnej 

powinna wzmacniać ich pozycję konkurencyjną zarówno w układzie międzyregionalnym, 

krajowym, jak i międzynarodowym. Spójność stanowi odpowiedź na potrzeby obszarów 

słabszych ekonomicznie i społecznie, których rozwój w dużym stopniu warunkowany jest ich 

uczestnictwem w regionalnym systemie przepływów i relacji funkcjonalnych. Sprawność 

bezpośrednio dotyczy instytucji i ich podstawowego wpływu na tempo i kierunek przemian 

społeczno-gospodarczych.  Zakres tych działań odnoszący się do instytucjonalizacji rozwoju i 
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rozwoju instytucjonalnego dobrze doprecyzowują zapisy Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego (2010, s. 1378-1379), w której zakłada się przeprowadzenie w Polsce do 

2020 r. procesu: „…modernizacji systemu zarządzania polityką rozwoju w Polsce, w kierunku 

usprawnienia koordynacji działań rozwojowych, zwiększenia współpracy między różnymi 

poziomami władz publicznych, a także zwiększenia aktywności społecznej w sferze polityki 

regionalnej. Szereg zaproponowanych działań w zakresie zarządzania w rezultacie zwiększy 

efektywność inwestycji publicznych i ułatwi synergię działań rozwojowych prowadzonych na 

określonym terytorium. Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań podnoszących jakość i 

usprawniających mechanizmy wdrażania polityki regionalnej i innych polityk publicznych o 

znaczącym oddziaływaniu terytorialnym, służących realizacji celów wspólnych dla poziomu 

krajowego i regionalnego, zapewni większe zaangażowanie innych podmiotów publicznych z 

udziałem podmiotów prywatnych…” Pomimo zmiany rządu założenia w przedmiotowym 

zakresie są utrzymane jako obowiązujące i uwzględnione w Strategii na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (2017), w ramach której przewiduje się koncentracje działań 

uwzględniając rozwój społeczny (w tym wsparcie instytucji nieformalnych), jak również 

poprawę sprawności państwa (w tym wzmocnienie instytucji formalnych). Ważny dowodem 

na realizację działań zmierzających do uporządkowania i wzmocnienia instytucji formalnych  

w Polsce stanowią trwające intensywnie parce nad nowymi regulacjami zakładającymi 

wprowadzenie do praktyki programowania i realizacji polityki rozwoju założeń planowania 

zintegrowanego (System Zarządzania…, 2017; Podsumowanie warsztatów…, 2018; 

Propozycje Zespołu…, 2018). Zakłada się, że podjęte działania przełamią ograniczenia 

funkcjonującego obecnie w Polsce dychotomicznego systemu planowania publicznego z 

trwale występującym podziałem na planowanie przestrzenne i planowanie społeczno-

gospdoarcze. Nie będzie to proces łatwy bowiem „…W praktyce zintegrowane myślenie o 

zarządzaniu rozwojem napotyka na liczne bariery wynikające z charakteru sektora 

publicznego, w szczególności hierarchiczności i sektorowości struktur organizacyjnych. 

Zdarza się, że planowanie społeczno-gospodarcze traktuje zagadnienia przestrzenne w 

marginalny sposób, jako niewygodne uwarunkowania albo nawet bariery. Czynniki 

przestrzenne są traktowane jako zmienne, które komplikują modele prognozowania 

procesów rozwoju i zdarza się, iż są w prognozach pomijane. Integrację w planowaniu 
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rozwoju komplikuje ponadto fakt, że zmiany w działalności wytwórczej ludzi i potrzebach 

społecznych zachodzą szybciej niż zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. Istnienie 

równolegle funkcjonujących systemów powoduje występowanie sprzeczności między sferą 

planowania przestrzennego i gospodarczego, zarówno na etapie procedowania, jak również 

realizacji. Dodatkowo, niespójne metody i złożoność analizowanych procesów powoduje, że 

te rozbieżności są jeszcze większe. Różnice między sferą planów przestrzennych i planów 

społeczno-gospodarczych, stanowią istotny kontekst dla warunków i możliwości 

integrowania obydwu systemów…” (W kierunku…, 2017). Zakres i jakość wprowadzonych 

zmian w/w zakresie będą determinowały uwarunkowania instytucjonalne w Polsce 

dotyczące funkcjonowania instytucji formalnych uczestniczących w programowaniu 

i realizacji polityki rozwoju.  

 

Nowe podejście – próba operacjonalizacji  
 
 Na podstawie powyższych ustaleń wstępna operacyjna konkretyzacja czynników 

rozwoju w podejściu zorientowanym terytorialnie opiera się na koncepcji kapitału 

terytorialnego i jego wykorzystaniu na poziomie lokalnym w układzie obszarów 

funkcjonalnych delimitowanych w granicach jednostek administracyjnych (patrz rycina 3). 

Zakłada się, że określenie czynników rozwoju regionalnego wymaga identyfikacji ich 

składowych na najniższym możliwym poziomie terytorialnym regionu, na którym tworzą one 

środowisko dla życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej. Od nich zależy 

bowiem poziom i warunki życia mieszkańców regionów oraz jego atrakcyjność jako miejsca 

lokalizowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Czynniki rozwoju regionu traktuje się 

bowiem jako wypadkową czynników rozwoju jego terytoriów składowych adaptując na 

poziom regionalny obowiązujące od początku przełomu XX i XXI wieku panujące na gruncie 

polityki regionalnej przeświadczenie, że rozwój obszarów większych jest efektem rozwoju ich 

składowych a nie odwrotnie. Fundamentem niniejszej propozycji jest, nawiązująca do  

 

Rycina 3 

Model operacyjnej konkretyzacji czynników rozwoju  
w implementacji polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie  
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Źródło: Opracowanie własne.  

 

założeń teorii rozwoju endogenicznego, koncepcja kapitału terytorialnego, który postrzega 

się jako bazowy dla rozwoju każdego obszaru (Camagni, 2008). Rozumie się go jako 

metaczynnik stanowiący wypadkową stanu, przemian i oddziaływania elementarnych 

czynników rozwoju budujących jego strukturę relacyjną. Struktura ta obejmuje zarówno 

relacje wiążące elementarne czynniki rozwoju, które domykają się w granicach danego 

terytorium i stanowią o wewnętrznej komplementarności kapitału terytorialnego, jak 

również relacje przestrzenne określające z jednej strony stopień domknięcia kapitału 

terytorialnego, a z drugiej strony jego oddziaływanie na bliższe i dalsze otoczenie34. Zbiór 

tych czynników, będący modyfikacją systematyzacji Pawła Churskiego (2008) obejmuje: 

kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał materialny, kapitał finansowy oraz innowacje. 

Komplementarne współwystępowanie i wzajemne przenikanie (w tym w formie relacyjnych 

aspektów identyfikowanych jako czynniki kapitałów) tak zdefiniowanego zbioru czynników 

tworzy specyficzne warunki dla inicjowania i przebiegu procesów rozwojowych 

poszczególnych obszarów. W procesach tych obok zasobów o charakterze domkniętym 

wewnętrznie, odpowiadających przede wszystkim za ekonomię/przestrzeń miejsc (space of 

places), bardzo istotne znaczenie posiadają te z nich, które ponadto przyjmują i/lub generują 

                                                           
34 Należy podkreślić, że kapitał terytorialny nie jest prostą sumą czynników rozwoju, a opiera się na ich 
wzajemnym przenikaniu oraz komplementarności tworzącej środowisko dla procesów rozwojowych.  
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dyfuzję procesów rozwojowych stanowiącą podstawę dla kształtowania się 

ekonomii/przestrzeni przepływów (space of flows) (Krugman, 1995; Hudson, 2004; Castells, 

2004). Dzięki procesom dyfuzji zachodzącym w ramach wewnętrznych relacji funkcjonalnych 

domykających się w granicach danego terytorium kształtuje się relacyjność kapitału 

terytorialnego determinowana wzajemnymi powiązaniami i zależnościami czynników 

rozwoju występujących w jego granicach. Dyfuzja procesów rozwojowych dotyczy jednak 

również relacji zewnętrznych. W ich konsekwencji z jednej strony terytorium oddziałuje na 

swoje bezpośrednie otoczenie, dla którego stanowi ono rdzeń/biegun rozwoju, a z drugiej 

strony przyjmuje ono oddziaływania zewnętrzne, najczęściej z nadrzędnych 

ośrodków/biegunów rozwoju, co bezpośrednio bazuje na efektach aglomeracji i 

prawidłowościach polaryzacji i dyfuzji rozwoju stanowiących ważny element koncepcji nowej 

geografii ekonomicznej (Krugman, 1991a; 199b; 1995, Krugman 2010). Kluczowe znaczenie 

dla przebiegu i efektów wskazanych prawidłowości posiada instytucjonalizacja rozwoju i 

rozwój instytucjonalny. Instytucjonalizacja rozwoju związana jest z tworzeniem i 

funkcjonowaniem instytucji koordynujących programowanie, realizację i ewaluację 

procesów rozwoju. Konkretyzują się one m.in. w formie struktur organizacyjnych 

administracji i instytucji publicznych. Rozwój instytucjonalny bazuje na normach, 

wartościach, modelach zachowań, reprezentowanych zarówno przez pojedynczych 

interesariuszy, jak i ich grupy charakteryzujące się zróżnicowanym poziomem 

sformalizowania organizacyjno-instytucjonalnego i różnym poziomem zakorzenienia 

(Williamson, 1975; 1985; North, 1990). Identyfikacja czynników rozwoju oraz planowanie i 

realizacja działań interwencyjnych ukierunkowanych na ich tworzenie i/lub wzmacnianie 

przy uwzględnieniu wskazanych prawidłowości powinno odbywać się w różnych przekrojach 

przestrzennych, w granicach określonych zasięgiem relatywnie silnych relacji funkcjonalnych. 

Tak rozumiany kapitał terytorialny i jego uwarunkowania są kształtowane zarówno przez 

spontaniczne zmiany rozwojowe, jak i sterowalne działania interwencyjne. Należy podkreślić, 

że interwencja rozwojowa realizowana z uwzględnieniem identyfikacji specyfiki czynników 

rozwoju tworzących kapitał terytorialny poszczególnych obszarów może być realizowana w 

praktyce jedynie w sytuacji zapewnienia pełnej samodzielności samorządów terytorialnych i 

wdrażaniu elastycznych instrumentów sterowania na szczeblu unijnym i krajowym. Wymaga 
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to tym samym pełnego wykorzystania koncepcji multilevel governance przy jednoczesnym 

poszanowaniu zasady „think globally, act locally”35 oraz ograniczeniu roli państwa oraz UE do 

działań koordynacyjno-kontrolnych. Wydaje się, że najlepszym narzędziem dla realizacji 

przedmiotowego planu jest idea zintegrowanego planowania rozwoju, opierająca się na 

oddolnym (bootom-up) modelu planowania strategicznego i przestrzennego dostosowanym 

do specyfik i potencjałów poszczególnych terytoriów. Implementacja przedstawionych 

założeń nie będzie łatwa, a w obecnym okresie zmasowanego ataku na polityke spójności w 

ramach toczącej się dyskusji politycznej na temat przyszłości Wspólnoty (White Paper…, 

2017) może stanowić prawdziwe wyzwanie. Jej skutecznemu wykorzystaniu nie sprzyjają 

również w Polsce uwarunkowania krajowe. Promowane przez rząd wzmacnianie roli 

państwa, w tym centralizacja wielu kompetencji realizowana pod hasłem ograniczania 

„rozdrobnienia instytucjonalnego” oraz przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu m.in. 

tzw. „korporacji samorządowych” stanowią najlepsze potwierdzenie obecnych tendencji 

politycznych (Morawiecki, 2017). Jednak pokonanie tych wyzwań, poprzez oczekiwaną przez 

wszystkich zmianę obecnych ram polityki spójności (Schneider, 2017), jak się wydaje może 

stanowić podstawowy warunek dla skuteczności działań interwencyjnych finansowanych z 

europejskich środków publicznych, a tym samym przyszłość polityki spójności po 2020 roku. 

Na tym tle w dalszej części niniejszego opracowania identyfikuje się specyfikę współczesnych 

przemian rozpatrywanych czynników rozwoju odbywającą się w warunkach silnego 

oddziaływania przenikających się megatrendów zmian społeczno-gospodarczych z 

uwzględnieniem założeń dotyczących ich tworzenia i wzmacniania zgodnie z koncepcją 

polityki regionalnej zorientowanej terytorialnie (place-based policy) i autorskiej propozycji 

ich szczegółowej operacjonalizacji.  

 

  

                                                           
35 Więcej patrz: Geedes (1915), Robertson, White (2002).  
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Wpływ współczesnych procesów i megatrendów rozwoju społeczno-
gospodarczego  na przemiany czynników rozwoju regionalnego 
 

W badaniach dotyczących przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-

gospodarczego jednym z ważniejszych wątków żywo dyskutowanym w literaturze 

przedmiotu jest kwestia przyczyn tego procesu. Pytanie o przyczyny, a więc o 

uwarunkowania, determinanty czy czynniki sprzyjające powstawaniu, a w zasadzie 

pogłębianiu lub niwelowaniu stopnia zróżnicowań społeczno-gospodarczych w przestrzeni 

wydają się mieć charakter fundamentalny (Chojnicki, 2007). Chodzi tu w pewnym sensie 

zarówno o ich wymiar ontologiczny jak i wymiar prakseologiczny. Pierwszy dotyczy 

rozpoznania istoty procesu przestrzennego różnicowania się rozwoju i mechanizmów, w tym 

czynników, nim rządzących. Drugi zaś wskazuje na podstawy praktycznego wykorzystania tej 

wiedzy w racjonalnym kształtowaniu tych procesów, w tym w oddziaływaniu kształtującym 

te czynniki. W tym kontekście kluczowe jest rozpoznanie istoty i efektów oddziaływania 

współczesnych procesów przemian społeczno-ekonomicznych wywołujących przestrzenne 

zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 

Ogólna charakterystyka megatrendów 
 

Wśród głównych przemian społeczno-ekonomicznych, określanych za Johnem 

Naisbitt’em (1982) megatrendami, które identyfikuje się jako podstawowe współczesne 

zewnętrzne uwarunkowania procesów rozwojowych wyróżnić należy: (1) transformację, (2) 

integrację gospodarczą, (3) globalizację oraz (4) postmodernizację.  

Syntetyczna charakterystyka wyróżnionych megatrendów, która uwzględnia ich 

konkretyzację definicyjną i przyczyny powstania przedstawia się następująco36. 

Transformacja w literaturze przedmiotu definiowana jest na wiele sposobów. Wśród nich 

wymienić można definicje bardzo ogólne i szerokie wywodzące się z pewnych obiektywnych 

tendencji, trendów czy megatrendów (Naisbitt, 1982; Harvey, 1989; Boeninger, 1991 

Sztompka, 1994; Pajestka, 1994; Toffler, Toffler, 1997; Kleer, 2008; Harvey, 2016) oraz 
                                                           
36 Więcej na temat charakterystyki współczesnych megatrendów społeczno-ekonomicznych stanowiących 
zewnętrzne uwarunkowanie przemian czynników rozwoju patrz: Churski i inni (2017), Churski (2018b), 
Herodowicz (2018). 
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bardziej szczegółowe i wąskie zorientowane np. na cel, cechy lub elementy składowe 

procesu transformacji (Rychard, 1993; Zieliński, 1993; Drewnowski, 1994; Blok, 2006). W 

najprostszym ujęciu transformacja wiąże się z procesem przejścia między dwoma stanami 

rzeczy. W rozważanym ujęciu przemian systemów społeczno-gospodarczych transformacja 

jest procesem przejścia z jednej cywilizacji do drugiej. Sytuacja ta nigdy nie jest procesem 

krótkotrwałym, a nowa cywilizacja narasta stopniowo. Wyróżnia się trzy główne cywilizacje: 

agrarną, przemysłową i postindustrialną (postmodernizacyjną, informatyczną) (Bell, 1974; 

Lyotard, 1979/1997; Toffler, Toffler, 1997; Kleer, 2008) oraz dużą liczbę cywilizacji 

pośrednich i ich kombinacji (łączących cechy różnych cywilizacji). Mechanizm transformacji 

zależny jest od trzech okoliczności: (1) przynależności (bądź nie) kraju i jego gospodarki do 

grupy pionierów nowej cywilizacji, (2) kombinacji typów procesów przemian – odgórne 

(proces sterowany, zaplanowany) czy oddolne (proces niesterowany, niezaplanowany), (3) 

stopnia występowania efektu naśladownictwa i imitacji prowadzonych wcześniej w innych 

krajach procesów transformacji (Kleer, 2008). Współczesny świat charakteryzuje się licznymi 

i różnorodnymi transformacjami, co w pewnym sensie oznacza, że wszystkie gospodarki są w 

ciągłym procesie transformacji, który zmierza do tego, aby ukształtować najbardziej 

elastyczny i efektywny system funkcjonowania tych gospodarek (InterAction Council, 1991). 

Zdania na temat trwania i zakończenia procesu transformacji są podzielone. Dominuje 

jednak pogląd, że w żadnym kraju i w żadnej gospodarce transformacja jako proces 

wieloaspektowy nie została zakończona (Kleer, 2008). Na proces ciągłej transformacji wpływ 

mają różne uwarunkowania związane z procesami cywilizacyjnymi (np. tworzenie gospodarki 

opartej na wiedzy) i transformacyjnymi w pozostałych częściach świata (związanych z 

procesami integracyjnymi i globalizacyjnymi). Wyróżnia się dwa ujęcia transformacji: szersze 

i węższe. Transformacja w ujęciu szerszym oznacza zmiany mające charakter całościowy, tj. 

ekonomiczne, instytucjonalno-polityczne, struktury społecznej i świadomościowe 

(kulturowe), które prowadzą do zmiany systemu wartości i systemu celów (Kleer, 2008, s. 

438). Przykładem transformacji w ujęciu szerszym jest transformacja systemowa zachodząca 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Pajestka, 1994; Woźniak, 2008; Jarmołowicz, 

Piątek, 2013). Z kolei transformacja w ujęciu węższym obejmuje zmiany mające charakter 

częściowy, zachodzące w obszarze ekonomicznym lub politycznym w obrębie jednego 
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systemu społeczno-politycznego. Zmianie ulegają systemy powiązań, charakter 

postępowania lub reguły gry pod wpływem przemian w porządku instytucjonalno-prawnym. 

Te zmiany transformacyjne nie naruszają lub nie muszą naruszać podstaw własnościowych 

systemu, np. tranzycja (Kleer, 2008, s. 438,  por.  Antoszewski, 1998, 2002; Huntington, 

1995; Kleer, 2002; Blok, 2006). W obrębie poszczególnych gospodarek, tj. w gospodarce 

socjalistycznej czy kapitalistycznej, można wyróżnić różne modele transformacji. Na 

rozwiązania modelowe mają wpływ specyficzne uwarunkowania związane z systemem 

społeczno-gospodarczym danej jednostki terytorialnej (państwa), które można utożsamiać z 

przyczynami transformacji. Wynikają one z wpływu uwarunkowań historycznych, tradycji i 

polityki, a także mniej lub bardziej rozwiniętych koncepcji utopijnych. Wśród licznych i 

różnorodnych transformacji wydzielić można trzy jej podstawowe rodzaje: (1) transformację 

integracyjną, której przyczyny związane są z powszechnym w II połowie XX wieku 

tworzeniem ugrupowań integracyjnych kształtujących warunki do wzrostu tempa postępu 

technicznego i rozwoju ekonomicznego. W ich rezultacie oddziaływanie i efekty postępu 

technicznego oraz rozwoju ekonomicznego współcześnie przestały domykać się do jednej 

gospodarki narodowej. Skutkuje to potrzebą uruchamiania procesów dostosowawczych, 

które uznaje się za zjawiska związane z integracyjnymi procesami transformacyjnymi, (2) 

transformację globalizacyjną u podłoża której znajdują się procesy globalizacji dominujące w 

gospodarce światowej co najmniej od lat 70. i 80. XX w. Poddane jej zostały wszystkie 

najbardziej rozwinięte gospodarczo państwa świata, w tym państwa Europy, a pod jej 

wpływem jest przeważająca liczba gospodarek narodowych i (3) transformację systemową, 

której przyczynami są głębokie zmiany w podstawach funkcjonowania ustroju państwa 

skutkujące zmianami systemu gospodarczego. W Europie transformacja systemowa 

najczęściej utożsamiana jest z procesem zmian zapoczątkowanym w końcu lat 80. XX w., 

którego przyczyną było załamanie się ustroju socjalistycznego (niska efektywność 

ekonomiczna, konfrontacja warunków życia społeczeństw z warunkami w krajach 

kapitalistycznych Europy Zachodniej). W tym przypadku transformacja systemowa stanowi 

przejście z systemu socjalistycznego do kapitalistycznego (Kleer, 2002; Fiedor, 2006; Wilkin, 

2006; Kleer, 2008; Ziółkowski, 2012). 
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Integracja gospodarcza w literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że integracja 

gospodarcza jest z jednej strony podstawowym efektem a z drugiej strony istotnym 

uwarunkowaniem współczesnego etapu rozwoju kapitalizmu. Większość autorów odnosi ten 

proces do poziomu stosunków międzynarodowych, a za podstawę w definiowaniu tego 

pojęcia przyjmuje poglądy Beli Balassego (1961). Twierdzi on, że integracja gospodarcza 

określa proces obejmujący zmiany w strukturze ekonomicznej danej grupy krajów w 

kierunku wytwarzania się jednolitej struktury ekonomicznej i w oparciu o nią jednolitego 

organizmu gospodarczego. Tak rozumiana integracja gospodarcza postrzegana jest jako 

proces ujednolicania polityk gospodarczych między państwami opierający się na częściowym 

zniesieniu taryfowych i pozataryfowych ograniczeń w handlu między nimi, dążąc do ich 

całkowitego wyeliminowania oraz wprowadzenia wspólnej polityki handlowej (Viner, 

Oslington, 2014). Nadrzędnym celem tego procesu jest obniżenie kosztów zarówno dla 

producentów i dystrybutorów dóbr, jak i dla klientów, co w dłuższej perspektywie stwarza 

warunki do zwiększenia produktywności, poprawia warunki dla prowadzenia działalności 

gospodarczej i skutkuje wzrostem poziomu życia mieszkańców integrujących się państw 

(Grossman, Oliver, 1986; Raue, Wieland, 2015). Na gruncie ekonomii pojęcie integracji 

pierwotnie wiązano z organizacją działalności gospodarczej rozpatrując je w podejściu 

mikroekonomicznym. W tym znaczeniu rozumie się ją dwojako: jako integrację horyzontalną 

i/lub integrację wertykalną. Pierwsza, bardzo powszechna w marketingu (Kotler, Keller, 

2002), dotyczy konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych działających w tym samym 

zakresie aktywności, które są skłonne zawierać umowy zmierzające do uruchamiania 

koncernów, karteli, fuzji celem osiągania lepszych wyników gospodarczych (Raue, Wieland, 

2015). Druga, znana od XIX wieku i opierająca się na propozycji Andrew Carnegie’a (Wall, 

1970) odnosi się do procesu poszerzania działalności i przejmowania przez jeden podmiot 

gospodarczy/spółkę całego łańcucha dostaw zmierzając do integracji producentów, 

dostawców i klientów w dążeniu do ograniczania kosztów całego procesu i podnoszenia jego 

jakości (Grossman, Oliver, 1986). Tak rozumiany proces integracji gospodarczej może w 

skrajnych przypadkach prowadzić do kształtowania się monopolu kontrolującego produkcję 

danego wyrobu, świadczenie danej usługi lub większość rynku dla danego łańcucha dostaw 

produktów lub usług. W dominującym współczesnym znaczeniu integracja gospodarcza 
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oznaczająca łączenie gospodarek poszczególnych państw w większe obszary po raz pierwszy 

została użyta na początku lat trzydziestych XX wieku (Machlup, 1977).  Tak rozumiany proces 

integracji gospodarczej dąży do wzrostu produktywności, który zakłada się osiągnąć poprzez 

lepszą kooperację odbywającą się „ponad granicami” krajów. W efekcie integracja 

gospodarcza stanowi proces odpowiadający na potrzeby związane z poprawą wyniku 

ekonomicznego prowadzonej działalności gospodarczej, który poprzez ograniczanie 

wszelkich barier i ograniczeń w wymianie handlowej prowadzi do tworzenia bloków 

ekonomicznych państw lub międzykontynentalnych stref współpracy i wolnego handlu. 

Poszukując przyczyn międzynarodowej integracji gospodarczej należy zwrócić uwagę 

zarówno na uwarunkowania ekonomiczne, jak i uwarunkowania polityczne. Uwarunkowania 

ekonomiczne związane są z prawidłowościami wynikającymi z dążenia do obniżania kosztów 

produkcji i wykorzystywania szans w tym zakresie, poprzez wykorzystanie korzyści 

komparatywnych i korzyści skali (Sullivan, Sheffrin, 2003; Zelenyuk, 2014). Integracja 

gospodarcza zapewnia zwiększanie rynku na którym funkcjonują podmioty gospodarcze i nie 

ogranicza jego  wielkości i struktury do uwarunkowań występujących w pojedynczym kraju. 

Zwiększanie rynku umożliwia zwiększanie skali produkcji, a to zgodnie z korzyściami skali 

prowadzi do obniżania kosztów jednostkowych i osiągania trwałych przewag 

konkurencyjnych. Uwarunkowania polityczne integracji można ilustrować wieloma 

przykładami, np. Unia Celna Niemiec (Zollverein) (1867),  liberalizacja wymiany handlowej 

wewnątrz Imperium Brytyjskiego, powojenna integracja gospodarcza państw Europy 

Zachodniej zapoczątkowana utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) 

doprowadzająca do dzisiejszej UE i największego na świecie obszaru wolnego handlu – 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (Byiers, Vankheukelom, 2014). Można 

stwierdzić, że w przypadku dominacji oddziaływania uwarunkowań ekonomicznych 

integracja gospodarcza jest instrumentem osiągania bezpośrednich celów ekonomicznych, a 

w przypadku dominacji oddziaływania uwarunkowań politycznych integracja gospodarcza 

stanowi instrument osiągania pośrednich celów politycznych, których realizacja odbywa się 

poprzez dążenie do realizacji bezpośrednich celów ekonomicznych. 

Integracja krajów i obywateli świata, dokonująca się w wyniku redukcji kosztów transportu i 

komunikacji oraz zniesienia barier granicznych, co umożliwia swobodny przepływ kapitału, 
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wiedzy i siły roboczej, prowadząc do umiędzynarodowienia procesów produkcji i świadczenia 

usług, postrzegana jest przez Josepha E. Stiglitza (2007), jako globalizacja. Według Autora 

(Stiglitz, 2007, s. 9) globalizacja to „integracja krajów i obywateli świata, dokonująca się w 

wyniku redukcji kosztów transportu i komunikacji oraz zniesienia barier granicznych, który to 

proces umożliwia swobodny przepływ kapitału, wiedzy i siły roboczej”. Co wraz z poglądami 

Davida Helda i innych (1999) oraz Ralfa Emmersa (2004), wskazującymi na fakt, że jest to 

proces gwałtownego pogłębiania się, poszerzania i przyspieszania globalnej współzależności 

(ekonomicznej, technologicznej, transportowej, komunikacyjnej) ludzi oraz 

umiędzynarodowienia procesu produkcji i świadczenia usług, sprawia, że jest to niezwykle 

istotne zjawisko dla kształtowania procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego. Z 

pewnością proces globalizacji w dużej mierze jest współzależny z procesem integracji 

gospodarczej. Według Jagdisha Bhagwati (2004, s. 3) na globalizację można patrzeć przez 

pryzmat „międzynarodowej ekonomii, wyrażającej się w integracji gospodarek 

poszczególnych krajów – poprzez międzynarodowy handel, zagraniczne inwestycje, 

ogólnoświatowe operowanie finansami, przepływ pracowników i technologii”. Tym samym 

globalizacja „przejawia się głównie we wzroście współzależności rynków i produkcji w 

większości krajów świata poprzez handel towarami i usługami, międzynarodowe przepływy 

kapitału oraz technologii. Wynikiem tych przepływów jest ukształtowanie się określonego 

międzynarodowego podziału pracy i specjalizacji produkcji” (Gwiazda, 1998, s. 11). Należy 

jednak podkreślić, że w ramach  globalizacji coraz częściej znaczenia nabiera nie tylko 

narastająca współzależność między państwami lub dużymi regionami ale przede wszystkim 

współzależność między korporacjami transnarodowymi, a także krajowymi, w tym małymi 

firmami. Ich współzależność jest już tak silna, że z jednej strony w pełni wykorzystuje 

istniejące warunki do integracji, a z drugiej strony wywiera znaczną presję na dalej idącą 

integrację we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego. O ile tak postępującą 

globalizację i integrację postrzega się zwykle za procesy pozytywne to nie można zapominać, 

że globalizacja wywołuje również następstwa negatywne, do których zalicza się m.in. 

tendencje do regionalizacji, czyli de facto do dezintegracji rynków. Tendencje te są 

konsekwencją narastania w warunkach pogłębiającej się globalizacji potrzeby ochrony 

własnej tożsamości politycznej, kulturowej i gospodarczej (Lubbe, 2010). Warto zauważyć, że 
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przenikające się procesy globalizacji i integracji w dużej mierze stanowią katalizator dla 

pozostałych istotnych przemian społeczno-ekonomicznych, w tym zmian  

postmodernizacyjnych oraz transformacyjnych. Zdaniem Grzegorza Kołodki (2001, s.21) 

globalizacja i transformacja to dwa równoległe, wzajemnie się przenikające i oddziałujące na 

siebie procesy. „Z jednej strony globalizacja była i jest ważnym katalizatorem 

posocjalistycznej transformacji, z drugiej natomiast nie byłoby tej globalizacji na tę skalę i o 

takiej dynamice, gdyby w procesie tym nie brał udziału do niedawna odrębny i zamknięty 

świat socjalistyczny.” Zatem można uznać transformację za istotny składnik, katalizator 

procesu globalizacji. Złożoność globalizacji utrudnia nie tylko jednoznaczne wskazanie jej 

genezy ale również ogranicza możliwości identyfikacji przyczyn tego procesu. Próbę ich 

wskazania podjął Tadeusz Stryjakiewicz (2007), który wyróżnił trzy główne kategorie 

uwarunkowań kształtujących globalizację, do których zaliczył: 1/zróżnicowanie przestrzenne 

podstawowych zasobów wytwórczych (ziemia i jej bogactwa, kapitał, praca – koszty pracy i 

wyposażenie społeczne), 2/ postęp w zakresie nowych technologii informacyjno-

komunikacyjnych („kompresja” czasu i przestrzeni – spadek znaczenia odległości jako bariery 

powiązań przestrzennych; wzrost roli mediów w kształtowaniu popytu i globalnych wzorców 

konsumpcji), 3/ politykę państw i zmiany sposobu regulacji gospodarki (deregulacja rynków 

finansowych, znaczenie ograniczeń w działalności międzynarodowych instytucji finansowych; 

liberalizacja handlu międzynarodowego; instytucjonalizacja procesów integracji 

gospodarczej). 

Ostatnim z omawianych megatrendów jest postmodernizacja. Jednoznaczne zdefiniowanie 

tego pojęcia na gruncie badań przestrzenno-ekonomicznych jest zadaniem trudnym z uwagi 

na próbę nazwania i zdefiniowania procesów dziejących się współcześnie w sposób 

dynamiczny i trudno przewidywalny. Dodatkowo pełne zrozumienie tego pojęcia wymaga 

odwołania się do postmodernizmu, a więc nurtu filozoficznego i zjawiska społeczno-

kulturowego reprezentowanych przez Jeana-Françoisa Lyotarda (1979/1997) czy Richard’a 

Rortiego (1989/2009). Szerszą dyskusję na temat postmodernizmu zarówno z perspektywy 

kulturowej jak i przestrzenno-ekonomicznej przeprowadzili m.in. Edward Soja (1989), 

Frederic Jameson (1992), David Harvey (1992), Zygmunt Bauman (1998), a ostatnio także 

Wiesław Maik (2016). Najprościej rzecz ujmując proces postmodernizacji jest niczym innym 
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jak zjawiskiem następującym po procesie modernizacji. Zatem jest tym co następuje po 

epoce nowoczesności i może być utożsamiane z ponowoczesnością (postnowoczesnością). 

Jean-François Lyotard (1979/1997) postmodernizm w znaczeniu gospodarczym utożsamia z 

postindustrializacją, w której wiedza jest dobrem użytkowym i globalnym narzędziem walki o 

władzę. Jeden z czołowych futurologów Alvin Toffler (1997) w procesach postmodernizacji 

upatruje swoją tzw. „trzecią falę”, która przejawia się usprawnieniem procesów decyzyjnych, 

uwzględnieniem głosu mniejszości, rosnącym zróżnicowaniem państw i społeczeństw oraz 

czasem informacji (społeczeństwa informacyjnego). Z kolei Anthony Giddens (1991) 

postmodernizację nazywa późną nowoczesnością (late modernity), która dla Davida Harveya 

(1990) stanowi jeden z etapów rozwoju kapitalizmu (rozpatrywanym w duchu 

marksistowskiego materializmu historycznego), co Frederic Jameson (1992) określa mianem 

„logiki późnego kapitalizmu”. Procesy postmodernizacyjne uwidoczniły się w drugiej połowie 

XX w., a ich przyczyn upatruje się w przemianach gospodarek krajów kapitalistycznych. 

Przejawiają się one rosnącym od lat 60’ XX w. udziałem pracowników umysłowych, 

przekraczającym udział pracowników fizycznych (Jencks, 1996) jak też stanowią odpowiedź 

na kryzys naftowy początku lat 70. XX w. objawiający się stagnacją gospodarczą i wysoką 

inflacją, czyli tzw. stagflacją (Harvey, 1990). Procesy postmodernizacyjne w gospodarce 

można traktować jako podkategorię procesów społecznych. Zdaniem Zygmunta Baumana 

(1988), w procesach postmodernizacyjnych można upatrywać przyczyn ukształtowania się w 

pełni odrębnej formacji społecznej, którą Daniel Bell (1974) określa mianem społeczeństwa 

postindustrialnego. Tezę taką potwierdzają Stephen Crook, Jan Pakulski i Zalcolm Waters 

(1992) zdaniem, których postmodernizacja stanowi m.in. proces wyłaniania się nowych form 

i struktur społecznych. Procesy postmodernizacyjne cechuje sytuacja, w ramach której 

dominacja industrializmu zostaje zastąpiona prymatem cywilizacji informatycznej i 

informacyjnej, przemysły ciężkie (zwane umownie „brudnymi”) – przemysłem opartym na 

nowych technologiach, kult ciężkiej pracy fizycznej dominacją pracy intelektualnej, produkcja 

przemysłowa traci na znaczeniu na rzecz sfery usług, klasa robotnicza ustępuje miejsca 

zarówno liczebnością, jak i znaczeniem społecznym – klasie „białych kołnierzyków”: 

inżynierów, menedżerów, pracowników sfery usług, z kolei główną rolę w społecznym 
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wytwarzaniu bogactwa odgrywa działalność naukowa i sprzężona z nią sfera praktycznego 

zastosowania zaawansowanych technologii (Szahaj, 2004). 

 

Wpływ megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy  
 
Cechą charakterystyczną oddziaływania opisanych megatrendów jest ich 

zróżnicowanie, zarówno co do czasu wystąpienia i trwania, jak i co do mechanizmu, co 

determinuje specyfikę procesów rozwojowych na poszczególnych obszarach. Jest to 

szczególnie widoczne w przypadku Europy, która podzielona politycznie w drugiej połowie 

XX w. rozwijała się w warunkach funkcjonowania różnych ustrojów politycznych i różnych 

modeli gospodarczych. Relacje między wyróżnionymi współczesnymi przemianami 

społeczno-ekonomicznymi w przypadku Europy przedstawia rycina 4.  

Zarówno kraje Europy Zachodniej jak i Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej 

rozpoczęły proces odbudowy swoich gospodarek. Przy czym te pierwsze w dużej mierze 

realizowały proces odbudowy w duchu kapitalistycznej modernizacji (przy pomocy m.in. 

Stanów Zjednoczonych – tzw. Plan Marshalla). Z kolei te drugie, rezygnując nie do końca 

suwerennie z oferowanej pomocy, rozpoczęły budowę własnego systemu polityczno-

ekonomicznego, opartego na hegemonii ZSRR, w postaci socjalistycznego modelu gospodarki 

nakazowo-rozdzielczej. W tym momencie oddziaływanie współczesnych przemian społeczno-

ekonomicznych wyraźnie i na wiele dekad zróżnicowało Europę. W kapitalistycznych 

gospodarkach krajów zachodnioeuropejskich po około 10-15 latach szybkiego wzrostu 

powojennej modernizacji rozpoczął się proces pogłębiającej się integracji gospodarczej tych 

krajów. Wraz z nim od lat 60. XX w. rozpoczął się równolegle proces ich transformacji 

społeczno-gospodarczej. Transformacja ta miała charakter światowy i była odpowiedzią na 

globalne przekształcenia gospodarek kapitalistycznych wynikające z malejącej roli 

tradycyjnego przemysłu na rzecz usług i przemysłów zaawansowanych technologii. Tym 

samym kraje Europy Zachodniej w latach 70. i 80. XX w. w globalizującym się świecie kroczyły 

drogą „logiki późnego kapitalizmu”, a więc w ich gospodarkach i społeczeństwach wyraźnie 

zauważalne były procesy postmodernizacyjne. Na tym tle kraje bloku wschodniego w 

minimalnym stopniu brały udział w tego rodzaju przemianach społeczno-ekonomicznych. 
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Izolacja polityczno-gospodarcza państw socjalistycznych sprawiła, że gospodarki tych krajów 

nie przeszły przeobrażeń strukturalnych i nie kształtowały się w wyniku gry rynkowej. Niemal  

 

Rycina 4 

Główne przemiany społeczno-ekonomiczne w Europie 

  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

do końca lat 80. XX w. gospodarki krajów socjalistycznych funkcjonowały w znacznym 

„oderwaniu” od globalnych procesów społeczno-ekonomicznych. Dopiero transformacja 

ustrojowa przełomu lat 80. i 90. XX w. sprawiła, że systemy gospodarcze tych krajów 

wkroczyły na drogę przemian. Transformacja ta uruchomiła intensywne procesy przemian 

jednocześnie o charakterze modernizacyjnym jak postmodernizacyjnym. Dodatkowo 

gospodarki byłych krajów socjalistycznych stanęły przed koniecznością konkurencji 

wolnorynkowej z silnymi i dojrzałymi (często zintegrowanymi) gospodarkami 
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kapitalistycznymi o charakterze globalnym, co jeszcze bardziej zintensyfikowało przemiany 

modernizacyjno-postmodernizacyjne. Dzięki „ekspresowej” adaptacji i transformacji wiele 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej relatywnie szybko (około 15 lat od upadku systemu 

socjalistycznego) rozpoczęło proces integracji gospodarczej z krajami Europy Zachodniej. 

Niemniej jednak różnice w przebiegu i formie współczesnych procesów społeczno-

ekonomicznych nadal są bardzo wyraźne. Stanowią one istotne źródło zróżnicowań 

społecznych i gospodarczych w układach regionalnych oraz krajowych Europy. Trzy (a w 

niektórych dziedzinach niemal cztery) dekady różniące gospodarki krajów 

zachodnioeuropejskich i środkowoeuropejskich w przebiegu przemian 

postmodernizacyjnych, integracji gospodarczej oraz globalnej współpracy i konkurencji 

sprawiają, że przebieg współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych jak i ich charakter 

są bardzo zróżnicowane (odmienna struktura gospodarki, różna jakość kapitału ludzkiego i 

społecznego, dekapitalizacja kapitału materialnego itp.). Tym samym należy pamiętać, że w 

tak silnie zróżnicowanych uwarunkowaniach trudno np. adaptować modele rozwoju 

wypracowane w krajach Europy Zachodniej na gruncie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Przy tak istotnych zróżnicowaniach, ale już w dużej mierze przy znacznej integracji 

gospodarczej i w warunkach globalizacji, trudno przewidzieć skutki perturbacji 

gospodarczych w postaci kryzysu czy nawet spowolnienia gospodarczego. 

Najważniejsze efekty oddziaływania współczesnych megatrendów na rozwój zarówno 

w układzie krajów Europy Zachodniej jak i Środkowo-Wschodniej, rozpatrywać można w 

dwóch podstawowych wymiarach: gospodarczym i społecznym (patrz tabela 5). W 

przypadku transformacji efekty jej odziaływania na rozwój przedstawiono w odniesieniu do 

wcześniej wymienionych trzech jej rodzajów: integracyjnej, globalizacyjnej, zachodzących w 

Europie Zachodniej i systemowej obserwowanej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Zachodząca w latach 60. i 70. XX w. transformacja w krajach Europy Zachodniej związana 

była z procesem przejścia z jednej cywilizacji do drugiej, w tym przypadku z cywilizacji 

przemysłowej do postindustrialnej bez zmiany systemu społeczno-gospodarczego i  
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Tabela 5 

Efekty oddziaływania megatrendów w wymiarach gospodarczym i społecznym 

EF
EK

TY
 O

D
D

ZI
A

ŁY
W

A
N

IA
 

TRANSFORMACJA INTEGRACJA GLOBALIZACJA POSTMODERNIZACJA 
I. Wymiar gospodarczy /gospodarka 
wolnorynkowa/ 

 stabilizacja i liberalizacja gospodarki  

 prywatyzacja gospodarki 

 reprywatyzacja gospodarki 

 restrukturyzacja gospodarki 

 postindustrializacja, 

 rozwój usług i instytucji otoczenia 
biznesu 

 napływ kapitału zagranicznego i 
rozwój firm z kapitałem 
międzynarodowym 

 bezrobocie 

 „szara strefa” 

 polaryzacja społeczna 

 pauperyzcja 

 masowa emigracja ludzi młodych 
 

II. Wymiar społeczny /polityczny/: 
demokratyzacja życia społecznego i politycznego  

 tworzenie demokratycznych zasad 
ustrojowych i prawa 

 społeczeństwo obywatelskie 

  system wielopartyjny,  

 dekoncentracja i decentralizacja 
władzy,  

 rządowo-samorządowy układ 
administracyjny 

I. Wymiar gospodarczy: 

 międzynarodowa wymiana handlowa  

 przyspieszenie zmian gospodarczych 
poprawiających efektywność  

 postępująca specjalizacja  

 napływ bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ)  

 zwiększenie poziomu inwestycji w 
tym dostęp do zewnętrznych 
funduszy publicznych  

 napływ nowych technologii i rozwój 
GOW  

 zwiększenie poziomu zatrudnienia i 
mobilności siły 

 pułapka średniego wzrostu  
 

II. Wymiar społeczny:  

 zmiany demograficzne obejmujące 
kapitał ludzki  

 zmiany społeczne obejmujące kapitał 
ludzki i kapitał społeczny  

 standaryzacja funkcjonowania 
administracji 

 dostęp do środków funduszy unijnych 

 problemy strukturalne na rynku pracy 

I. Wymiar gospodarczy: 

 dominacja sektora finansowego w 
polityce globalnej i krajowej, 

 prywatyzacja 

 automatyzacja produkcji, 

 rozwój technologii komunikacyjnej (w 
tym ICT), 

 delokalizacja produkcji, 

 nowe formy organizacji produkcji (np. 
outsourcing), 

 restrukturyzacja gospodarki 
(dominacja sektora usługowego), 

 rozwój handlu światowego wskutek 
liberalizacji polityk handlowych, 

 polaryzacja rozwoju gospodarczego  

 zwiększona mobilność siły roboczej 
(„drenaż mózgów”) 

 przepływy bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ), 
 

II. Wymiar społeczny: 

 rozwój czynników politycznych, 
kulturowych i instytucjonalnych 
sprzyja wykorzystaniu globalizacji w 
procesie dościgania krajów lepiej 
rozwiniętych przez mniej rozwinięte, 

 konwergencja instytucji pod 
wpływem globalizacji będzie 
dotyczyła w największym stopniu 
instytucji formalnych  

 demokratyzacja 

 wzrost świadomości ekologicznej, 

 homogenizacja świata, zanikanie 
specyfiki kulturowej. 

I. Wymiar gospodarczy: 

 postindustrializacja, 

 mała przedsiębiorczość, 

 elastyczna produkcja przemysłowa 
(elastyczna: technologia, organizacja 
produkcji, praca), 

 rosnąca wymiana międzynarodowa 

 wzrost znaczenia ICT 

 wzrost mobilności kapitału ludzkiego 

 wzrost znaczenia specjalizacji 
 

II. Wymiar społeczny: 

 nowy reżim akumulacji – szybko 
zmieniające się zwyczaje 
konsumpcyjne – konsumpcja 
indywidualna 

 elastyczny system akumulacji – 
stabilna relacja między konsumpcją a 
produkcją – model konsumpcji 

 wzrost znaczenia norm i instytucji 
społecznych w regulowaniu systemu 
akumulacji, 

 rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego 

 menedżerskie zarządzanie publiczne 

Źródło: Opracowanie własne. 
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prowadziła do przemian w wymiarach gospodarczym i społecznym (Bell, 1974; Lyotard, 

1979/1997; Toffler, Toffler, 1997). Efekty transformacji integracyjnej w wymiarze 

gospodarczym dotyczą m.in.: powstawania nowych obszarów współpracy i wspólnot 

interesów w postaci międzynarodowej wymiany handlowej, przyspieszenia zmian 

gospodarczych poprawiających efektywność, postępującej specjalizacji czy napływu 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W wymiarze społecznym efekty transformacji 

integracyjnej związane są ze zmianami demograficznymi obejmującymi kapitał ludzki i kapitał 

społeczny czy ze standaryzacją funkcjonowania administracji. Efektami transformacji 

globalizacyjnej w wymiarze gospodarczym są m.in.: powstawanie i rozwój korporacji 

międzynarodowych jako podmiotów tego procesu, autonomizacja systemu finansowo-

bankowego, przyspieszenie postępu technicznego. W wymiarze społecznym efekty 

transformacji dotyczą m.in. demokratyzacji społeczeństwa, wzrostu świadomości 

ekologicznej czy homogenizacji świata i zanikania specyfiki kulturowej. Transformacja 

systemowa zapoczątkowana w krajach Europy Środkowo-Wschodniej również wiązała się z 

przejściem z cywilizacji przemysłowej do postindustrialnej oraz dodatkowo z przejściem z 

systemu socjalistycznego do kapitalistycznego. Transformacja ta skutkująca powrotem 

socjalistycznej Europy Środkowo-Wschodniej do bloku państw demokratycznych, których 

system społeczno-gospodarczy opierał się na założeniach mieszanej gospodarki rynkowej 

uruchomiła w jej regionach procesy głębokich zmian zachodzących pod jednoczesnym 

oddziaływaniem wszystkich wskazanych megatrendów, tj. procesów globalizacyjnych, 

integracyjnych i postmodernizacyjnych, co skutkowało daleko idącymi konsekwencjami 

gospodarczymi  i społecznymi, których rezultaty nie zawsze były pozytywne. Efektami 

transformacji systemowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej są: stabilizacja i 

liberalizacja gospodarki, reprywatyzacja i prywatyzacja gospodarki, restrukturyzacja 

gospodarki, postindustrializacja i rozwój usług oraz napływ kapitału zagranicznego. Wymiar 

gospodarczy transformacji systemowej wiąże się również z pewnymi negatywnymi efektami, 

takimi jak: zjawisko bezrobocia, polaryzacja społeczna czy pauperyzacja. Wymiar społeczny 

transformacji systemowej związany jest przede wszystkim z demokratyzacją życia 

politycznego i społecznego i obejmuje takie efekty jak: tworzenie demokratycznych zasad 
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ustrojowych i prawa, powstanie społeczeństwa obywatelskie i systemu wielopartyjnego, 

dekoncentrację i decentralizację władzy oraz rządowo-samorządowy układ administracyjny. 

Efekty gospodarcze i społeczne procesu międzynarodowej integracji w 

rozpatrywanym układzie geograficznym i przyjętym do analizy okresie zmian uznać należy za 

podstawowe dla przemian rozwojowych państw i regionów europejskich (Bożyk, Misala, 

2003). Ich specyfika bezpośrednio wiąże się ze wskazanymi uwarunkowaniami historycznymi 

i w konsekwencji różnym mechanizmem implementacji integracji gospodarczej, co 

doprowadziło w początkowej jej fazie do zasadniczych  różnic przestrzennych w poziomie  i 

charakterze rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych terytoriów dzisiejszej Unii 

Europejskiej (Bożyk, 2008). Kraje Europy Zachodniej po 1945 r. podlegały intensywnym 

procesom integracyjnym, które miały charakter  dobrowolny, często inicjowany w modelu 

integracji międzynarodowej, prowadzącym do różnych form integracji ponadnarodowej. Ich 

genezą i podstawą, zwłaszcza w początkowych fazach procesu, był wolny rynek i wolny 

handel, które jeżeli proces integracji ewaluował na wyższe poziomy, były stopniowo 

uzupełniane zasadami rynku regulowanego, wypracowywanymi przez umawiające się strony. 

W ten sposób w Europie Zachodniej powstało bardzo wiele zinstytucjonalizowanych form 

integracji gospodarczej, poczynając od Unii Celnej Beneluxu (1947), poprzez  Wspólnoty 

Europejskie (WE), obejmujące Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) (1952), 

Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) (1958) oraz Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej (EURATOM) (1952), poprzez Europejską Strefę Wolnego Handlu (EFTA) (1960), aż 

po dzisiejszą Unię Europejską (UE) (1993). Wspólną cechą procesów integracyjnych, które 

doprowadziły do powołania tych organizacji była ich pełna demokratyzacja tworząca warunki 

dla wypracowania wspólnoty celów i działań. Całkowicie odmiennie integracja gospodarcza 

zachodziła w Europie Środkowo-Wschodniej.  Dominacja polityczna ZSRR w bloku państw 

socjalistycznych przekładała się również na ograniczenie swobody w sferze gospodarczej. 

Integracja w tych warunkach miała charakter w pełni narzucony politycznie, a jej 

instytucjonalną konkretyzacją był powołana z inicjatywy Józefa Stalina Rada Wzajemnej 

Pomocy Gospodarczej (RWPG) (1949). Jej utworzenie i funkcjonowanie opierało się na z góry 

określonych ramach integracji ponadnarodowej bazującej na zasadach rynku regulowanego, 

kontrolowanego politycznie, ze skrajnie ograniczoną swobodą podejmowania wprowadzania 
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zmian i podejmowania decyzji przez umawiające się strony, z wyjątkiem ZSRR. Celem RWPG 

było „koordynowanie” procesów integracji gospodarczej państwa socjalistycznych. W ten 

sposób w krajach członkowskich RWPG narzucono radziecki model rozwoju gospodarczego 

funkcjonujący w warunkach centralnie sterowanej, socjalistycznej gospodarki niedoborów. 

Wskazane prawidłowości doprowadziły do zasadniczych różnic w strukturach gospodarczych 

obu części Europy, determinując różny punkt ich startu u progu drugiej fali procesów 

integracyjnych, która związana była z przełomem ustrojowo-systemowym lat 90., a 

następnie poszerzeniem UE. Wówczas w wyniku przemian politycznych skutkujących 

transformacją ustrojowo-gospodarczą państwa Europy Środkowo-Wschodniej wkroczyły na 

ścieżkę intensywnych procesów integracji, które odbywały się równoległe z głębokim i 

wieloaspektowym procesem transformacji przy jednoczesnym oddziaływaniu nowych jak dla 

tych gospodarek procesów globalizacji i postmodernizacji. W sposób spontaniczny 

uruchomiło to następujące prawidłowości. Państwa o wyższym poziomie rozwoju (Europa 

Zachodnia) skłonne były do poszerzenia procesów integracji gospodarczej w celu 

uzyskiwania przewag konkurencyjnych z punktu widzenia państwa i/lub ugrupowania 

integracyjnego (UE) poprzez implementację innowacji technologicznych i organizacyjnych, co 

dzięki współpracy w ramach ugrupowań integracyjnych może być szybsze, wymagające 

mniejszych nakładów oraz dalej idące niż w przypadku działań podejmowanych przez 

pojedyncze państwa. W przypadku państw o niższym poziomie rozwoju (Europa Środkowo-

Wschodnia) podstawową przyczyną uruchamiania procesów integracji gospodarczej była 

potrzeba wzbudzenia i przyspieszenia rozwoju gospodarczego zmniejszająca skalę 

dywergencji. Skutkuje to utrzymującymi się, w omawianym układzie geograficznym, 

zróżnicowaniami efektów międzynarodowej integracji gospodarczej, zwłaszcza w jej aspekcie 

regionalnym, które można rozpatrywać w układzie korzyści, przybierających większą skalę w 

Europie Zachodniej, oraz zagrożeń częściej spotykanych w Europie Środkowo-Wschodniej, 

porządkując je w dwóch wymiarach: gospodarczym i społeczny  (Budnikowski 2006; Pietrzyk, 

2009; Rising…, 2006; Milleville, 2009; Nowak, 2006)37. W wymiarze gospodarczym są one 

związane z: 

                                                           
37 Więcej na temat powiązania i zróżnicowania geograficznego efektów/przejawów/następstw regionalnej 
integracji gospodarczej z jej podstawami teoretycznymi patrz m.in. Longi,  Nijkamp (2007), Hosny (2013), 
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 kreacją handlu wynikającą z liberalizacji wymiany międzynarodowej i skutkującą 

zwiększeniem dochodów i popytu na rynku wewnętrznym,  

 korzyściami związanymi z poprawą jakości środowiska dla prowadzenia działalności 

gospodarczej, co sprzyja dyfuzji wiedzy i technologii prowadząc do:   

o przyspieszenia zmian gospodarczych wykorzystujących różnice w poziomie 

rozwoju państw i regionów ugrupowań integracyjnych (skutkujące 

zwiększaniem napływu BIZ, nowych technologii, migracji pracowników, itp.), 

o poprawy efektywności będącej konsekwencją nasilenia konkurencji, 

o postępującej specjalizacja wykorzystującej rosnące korzyści komparatywne i 

korzyści skali, a w konsekwencji obniżającej koszty jednostkowe i 

zapewniającej lepszą alokację zasobów prowadzącą do poprawy stopu 

zwrotu, 

o napływem BIZ stanowiącym konsekwencje poprawy bezpieczeństwa i 

stabilności inwestycji 

o zwiększeniem poziomu inwestycji poprzez poszerzenie kapitału o inwestycje 

zagraniczne skutkujące przewyższeniem wartości inwestycji w stosunku do 

wartości oszczędności, 

o napływem nowych technologii i rozwojem GOW wynikającym ze zwiększonej 

mobilności środków produkcji: wiedzy, kapitału, towarów (w tym technologii), 

w tym napływu BIZ, 

 zwiększeniem poziomu zatrudnienia i mobilności siły roboczej wynikającym z 

występujących różnic stanu rynku pracy, w tym wysokości wynagrodzeń,  

 pułapką średniego wzrostu, spowodowaną specjalizacją słabszych ekonomicznie 

obszarów w prostych działalnościach i budowaniem przewagi konkurencyjnej na 

relatywnie niższych kosztach pracy. 

W wymiarze społecznym dotyczą one szeroko rozumianych uwarunkowań instytucjonalnych 

i odnoszą się do : 

                                                                                                                                                                                     
Marinov  (2014). 
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 zmian społecznych obejmujących kapitał ludzki i społeczny, wynikających z 

wzrastających wymogów rynku pracy wywołanych zmianą zasad jego funkcjonowania 

(nowe sposoby organizacji pracy i zarządzania kapitałem ludzkim), 

 standaryzacji funkcjonowania administracji skutkującej poprawą jakości 

uwarunkowań instytucjonalnych, 

 tworzenia dostępu do środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

stanowiący konsekwencję akcesji do Unii Europejskiej. 

 kreacji nowych problemów strukturalnych na rynku pracy, spowodowanych 

odpływem pracowników do lepiej płatnych stanowisk pracy, wzrostem bezrobocia i 

obniżeniem płac, co stanowi konsekwencję importu towarów i usług z krajów o 

kosztowej przewadze komparatywnej, 

 strukturalnych zmian na rynku pracy zmuszających pracowników do dostosowania się 

do odbywających się zmian związanych ze wzrostem popytu na umiejętności miękkie 

(soft skills) a likwidacją stanowisk pracy wymagających podstawowych umiejętności i 

kompetencji, które migrują do krajów o kosztowej przewadze komparatywnej, 

W odniesieniu do globalizacji jej efekty w wymiarze gospodarczym rozpatruje się 

najczęściej z uwzględnieniem następujących przejawów: wzrost handlu światowego, wzrost 

przepływów BIZ, dynamiczny rozwój sfery usługowej, wzrost dominacji sektora finansowego 

w gospodarce światowej, a także wzrost znaczenia innowacji technicznych oraz 

organizacyjnych. Obok przejawów globalizacji w wymiarze gospodarczym należy zwrócić 

uwagę również na oddziaływanie tego procesu w wymiarze społecznym. W tym zakresie 

najczęściej wskazuje się na homogenizację świata, mobilność przestrzenną  ludności oraz 

wzrost znaczenia uwarunkowań instytucjonalnych w procesach rozwojowych. Rozpatrując 

przestrzenne różnice procesu globalizacji w wymiarze gospodarczym należy zwrócić uwagę, 

że rosnącą dywergencję rozwoju wynikającą z postępującej koncentracji handlu na rynku 

globalnym, która prowadzi do coraz większej dominacji krajów wysoko rozwiniętych nad 

pozostałymi państwami, ale w małym stopniu dotyczy to państw europejskich. W Europie 

bowiem, a zwłaszcza w UE nie dochodzi do istotnego wzrostu dywergencji na poziomie 

krajowym. Co więcej, kraje Europy Środkowo-Wschodniej notują konwergencję rozwojową 
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w stosunku do państw członkowskich Europy Zachodniej i postrzegane są jako „the trade 

champions” (Gill, Sugawara, 2013) charakteryzując się przy tym rosnącym poziomem 

otwartości swoich gospodarek. Co prawda w tym samym czasie, zwłaszcza w okresie po 

ostatnim kryzysie światowym, systemy gospodarcze krajów Europy Południowej stają się 

bardziej zamknięte i kurczą się, co jednak na pewno nie jest determinowane jedynie 

konsekwencjami postępującej globalizacji. Z drugiej strony wzrost umiędzynarodowienia 

handlu skutkuje zwiększonymi przepływami BIZ. Ich specyfika charakteryzowana w układzie 

Europa Zachodnia i Europa Środkowo-Wschodnia, polega na tym, że głównym kierunkiem 

inwestycji jest kierunek z zachodu na wschód. Wynika on z różnic w potencjale 

gospodarczym oraz geografii lokalizacji największych korporacji. W krajach zachodnich 

zlokalizowane są główne siedziby korporacji transnarodowych, które inwestując za granicą 

tworzą swoje filie m.in. w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Efekty tej ekspansji 

gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej nie zawsze są pozytywne, a jej pełne 

wykorzystanie stanowi wyzwanie, zwłaszcza na obszarach o niższym poziomie rozwoju 

społeczno-ekonomicznego (Porter, 2002). Europa różnicuje się również pod względem 

zaawansowania stopnia restrukturyzacji gospodarki przejawiającej się w rosnącej dominacji 

działalności usługowych, typowych dla pogłębiającej się globalizacji. Szczególne znaczenie 

posiadają te kategorie działalności usługowej, które w dużym stopniu opierają się na 

innowacyjności. Pomimo dokonującego się postępu w nowych państwach członkowskich 

dystans dzielący Europę Zachodnią i Środkowo-Wschodnią w zakresie rozwoju usług high-

tech pozostaje wciąż niezwykle istotny (Skórska, 2015). Obok usług o wysokim nasyceniu 

wiedzą restrukturyzacja gospodarki odbywająca się pod wpływem globalizacji cechuje się 

dynamicznym rozwojem, umiędzynarodowieniem i zmianą znaczenia usług finansowych. 

Potwierdził to ostatni kryzys finansowy, który stał się z jednej strony swoistym 

weryfikatorem identyfikującym stopień powiązania gospodarek krajowych z gospodarką 

światową, a z drugiej strony uwidocznił istotne różnice między Europą Zachodnią i Europą 

Środkowo-Wschodnią. W szczególnie dotkliwy sposób kryzys finansowy objawił się w krajach 

wysokorozwiniętych, do których zaliczają się kraje Europy Zachodniej, charakteryzujące się 

dużymi udziałami w światowym popycie (Mitręga-Niestrój, 2012). Sytuacja w Europie 

Środkowo-Wschodniej była bardziej skomplikowana. Przykładowo, Państwa Nadbałtyckie 
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odczuły skutki kryzysu w formie najostrzejszej w całej Unii. Co wynikało m.in. z faktu że ich 

niewielki rynek wewnętrzny był i jest w dużej mierze uzależniony od uwarunkowań 

egzogenicznych, w tym kapitału innych państw (Golawska-Witkowska i inni, 2015; 

Markiewicz, 2011). Węgry natomiast w 2010 r. doświadczyły ataku spekulacyjnego ze strony 

rynków grożących degradacją węgierskiego długu do tzw. obligacji śmieciowych. Na tym tle 

jedynie Polska i Czechy stosunkowo łagodnie doświadczyły skutków kryzysu, co świadczyło o 

relatywnie słabszym uzależnieniu ich gospodarek od rynku światowego. Globalizacja w 

wymiarze gospodarczym skutkuje również wzmocnieniem rozwoju innowacji technicznych. 

Podział Europy w tym zakresie również jest niezwykle wyraźny. Uwidaczniają to chociażby 

różnice w poziomie nakładów na działalność badawczo-rozwojową, które w krajach 

zachodnich są stosunkowo wysokie, natomiast w krajach wschodnich  zdecydowanie niższe.  

Pierwszym z rozważanych przejawów globalizacji w wymiarze społecznym jest zanikanie 

specyfiki kulturowej. Homogenizacja kultury na poziomie europejskim polega na 

stopniowym przejmowaniu przez społeczeństwa wschodnioeuropejskie wzorców 

reprezentowanych przez mieszkańców Europy Zachodniej (Goliszek, 2014). W zakresie 

mobilności przestrzennej można wskazać na specyfikę procesów migracyjnych zachodzących 

w różnych częściach UE. W zachodnich państwach członkowskich, obserwuje się dodatnie 

saldo migracji, szczególnie od momentu upadku komunizmu z krajów Europy Środkowo-

Wschodniej, co dało ich mieszkańcom możliwość swobodnej emigracji w poszukiwaniu 

lepszych warunków życia. W związku z tym naturalnym jest, że w słabszych gospodarczo 

krajach, które wstąpiły do UE po 2004 r., obserwuje się ujemne salda migracji, mające 

niestety znamiona drenażu mózgów i przejawiające się spadkiem liczby mieszkańców oraz 

starzeniem się społeczeństwa na tym obszarze (Nowotnik, 2011). Na te prawidłowości 

nakłada się nowa fala ruchów migracyjnych. Zasila ona obie rozpatrywane części Europy. 

Państwa Europy Zachodniej są celem masowych ruchów migracyjnych z Bliskiego Wschodu i 

Afryki. Presja tego rodzaju ruchów migracyjnych w stosunku do państw Europy Środkowo-

Wschodniej jest mniejsza. Wynika to zarówno z barier politycznych wprowadzonych w tych 

krajach, jak i mniejszej ich atrakcyjności ekonomicznej jako miejsc docelowych migracji 

ekonomicznych. Kraje te jednak zasilane są w nowej fali ruchów migracyjnych 

zwiększającymi się grupami migrantów ze Wschodu, którzy „kolonizują” UE od jej 
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wschodnich krańców postępując w kierunku państw Europy Zachodniej. Do przejawów 

globalizacji w wymiarze społecznym zalicza się również wzrost znaczenia uwarunkowań 

instytucjonalnych. Można się spodziewać, że globalizacja w długim okresie czasu sprzyjać 

będzie ujednolicaniu instytucji, co będzie stanowi wprost konsekwencje wcześniej 

omówionego zjawiska homogenizacji świata. Z tego względu najprawdopodobniej kraje 

Europy Środkowo-Wschodniej w większym stopniu będą przejmowały zachodnioeuropejskie 

wzorce instytucjonalne, niż będzie to miało miejsce w kierunku odwrotnym. Nie wszystkie z 

nich, ze względu na istotne różnice w zasobach ludzkich i społecznych tych dwóch części UE, 

będzie można jednak zaadaptować na zasadzie prostej imitacji (Stachowiak, 2007, 2009).   

Podstawowymi wymiarami gospodarczymi procesów postmodernizacyjnych są: 

postidustrializacja, a więc proces spadku udziału i roli przemysłu (zwłaszcza przemysłu 

ciężkiego) w procesie akumulacji kapitału (głównie na rzecz usług i przemysłu związanego ze 

sferą nowoczesnych technologii, a więc przejście od fordyzmu do postfordyzmu); wzrost 

znaczenia nowoczesnych technologii w wytwarzaniu kapitału skutkujący elastyczną 

technologią, organizacją produkcji i formami zatrudnienia oraz postępującą specjalizacją; 

wzrost znaczenia sektora MSP przy jednoczesnym wzroście mobilności kapitału ludzkiego i 

rosnącej wymianie międzynarodowej. Z kolei w wymiarze społecznym procesy 

postmodernizacyjne (w odróżnieniu od prądów postmodernistycznych) przejawiają się 

wzrostem znaczenia norm i instytucji społecznych istotnych z punktu widzenia reżimu 

akumulacji (sposobu podziału wytworzonej wartości) i systemu regulacji życia 

gospodarczego. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia szybko zmieniających się 

zwyczajów konsumpcyjnych (stabilna relacja między produkcją a konsumpcją) i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego (odpowiedni udział w konsumpcji wytworzonej wartości). 

Przestrzenne zróżnicowanie procesów postmodernizacyjnych w wymiarze 

gospodarczym w Europie uwidacznia się wyraźnie między dwoma blokami państw: 

kapitalistycznym (zachodnioeuropejskim) oraz postsocjalistycznym (środkowo-

wschodnioeuropejskim). Procesy postmodernizacyjne w krajach Europy Zachodniej 

uwidoczniły się po procesie transformacji w latach 60 i 70. XX w., a wyraźnie zarysowały w 

kolejnych dwóch dekadach. Poziom zmian w tych krajach ze względu na występujące w nich 

różnice społeczne, polityczne i kulturowe przebiegał z różną intensywnością, głównie w 
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wyniku postępującej od lat 50. XX w. integracji gospodarczej i politycznej. Kraje Beneluksu, 

ówczesne RFN oraz Francja i Włochy skupione były w EWWS, EWEA, a następnie w EWG 

(tzw. Wspólnoty Europejskie – WE). Do WE w latach 70. XX w. przystąpiły Dania, Irlandia i 

Wielka Brytania, a w latach 80. XX. relatywnie słabsze gospodarki Europy Południowej – 

Grecja, Portugalia, Hiszpania. Kraje WE wspólnie dążyły do wzrostu efektywności 

ekonomicznej oraz poprawy poziomu i warunków życia. Tym samym intensywniej 

przekształcały swoje systemy społeczno-gospodarcze dopasowując je do bieżącej sytuacji 

globalnej. Poza WE pozostawała Szwajcaria, Austria oraz pozostałe kraje skandynawskie 

(Norwegia, Szwecja, Finlandia i Islandia). Jednakże wszystkie te kraje uczestniczyły w 

przemianach postmodernizacyjnych, zaczęto restrukturyzować gospodarki w kierunku 

zmniejszenia roli przestarzałego przemysłu ciężkiego, rosła rola nowoczesnych technologii i 

usług, co skutkowało zwiększeniem elastyczności tych gospodarek. Dodatkowo wrosła 

wymiana handlowa i współzależność gospodarcza i społeczno-kulturowa zarówno w 

wymiarze europejskim jak i światowym (Harvey, 1985, 1996, 2010; Wallerstein, 1996, 2004; 

Dicken, 2015). W państwach postsocjalistycznych procesy postmodernizacyjne (podobnie jak 

i modernizacyjne) uruchomione zostały zmianami związanymi z transformacją ustrojową 

przełomu lat 80 i 90. XX w. Upadek socjalistycznego systemu gospodarczego i odejście od 

gospodarki centralnie sterowanej na rzecz gospodarki wolnorynkowej uruchomiły procesy 

postmodernizacyjne i niejako „otworzyły” te kraje na procesy integracyjne i globalizacji. 

Podobnie jak w przypadku krajów zachodnioeuropejskich procesy te przebiegały z różną 

intensywnością i z różnymi efektami. Wynikało to z jednej strony z uwarunkowań społeczno-

kulturowych jak i dotychczasową organizacją gospodarek socjalistycznych i systemem 

regulacji, a z drugiej strony z przyjętego modelu transformacji. Dodatkowym elementem 

potęgującym procesy postmodernizacyjne zarówno w zakresie skali jak i wielkości efektów 

była wielkość kraju (jego gospodarki) oraz struktura gałęziowa. W mniejszych i relatywnie 

zdywersyfikowanych gospodarkach (np. Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria czy Słowenia, 

Chorwacja i Estonia) procesy te przebiegały nieco szybciej niż w gospodarkach większych 

i/lub silnie uzależnionych od zapóźnionego technologicznie przemysłu (np. Polska, Rumunia, 

Litwa, Łotwa). Niemniej jednak wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej z początkiem 

lat 90. XX w. stanęły przed wyzwaniem liberalizacji gospodarczej, urynkowienia gospodarki i 

http://forsed.amu.edu.pl/


PROJEKT NARODOWEGO CENTRUM NAUKI (NCN, NR 2015/19/B/HS5/00012): 
Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego  

regionów mniej rozwiniętych 
http://forsed.amu.edu.pl  

76 | S t r o n a  
 

Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2018. Współczesne wyzwania przemian czynników rozwoju regionalnego 
w warunkach podejścia zorientowanego terytorialnie. 02/2018 - Working Paper of FORSED Project. Zakład Analizy Regionalnej. 
Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Poznań.  
 

rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, koniecznością „nadrobienia” zaległości 

technologicznych i organizacyjnych. Dodatkowo kraje te musiały odbudować, lub zbudować 

od podstaw, społeczeństwo obywatelskie, stworzyć normy i instytucje regulujące sferę 

społeczną i gospodarczą. W celu podjęcia realnej konkurencji gospodarczej kraje te musiały 

odbudować i zmodernizować w relatywnie krótkim czasie kapitał materialny, ludzki i 

społeczny, przy wsparciu kapitału finansowego i innowacji z krajów zachodnich, co 

przyczyniło się do pewnego rodzaju „neokolonizacji” gospodarczej i społeczno-kulturowej 

tych państw. Jednakże w wyniku tych procesów kraje te wykazywały się (i nadal wykazują 

się, zwłaszcza dzięki pozytywnym efektom integracji europejskiej) ponadprzeciętnym 

względem krajów Europy Zachodniej tempem przemian postmodernizacyjnych. W przypadku 

Polski procesy postmodernizacyjne wyraźnie zarysowały się po fazie „terapii szokowej” tzw. 

Planu Balcerowicza. Należy pamiętać, że pierwsza dekada „wolności” oznaczała 

zastępowanie  socjalistycznego systemu regulacji opierającego się na własności państwowej i 

centralnym planowaniu (Chojnicki, 1993; Kołodko, 2001). Z kolei okres przedakcesyjny do 

UE, a zwłaszcza  poakcesyjny sprawił, że zarysowały się w Polsce wyraźne tendencje do 

hiperróżnicowania się struktury systemów społecznych (w tym hiperutowarowienie i 

hiperracjonalizacji). Dodatkowo system akumulacji ma typowy dla gospodarek 

kapitalistycznych charakter intensywny. Obecnie w Polsce procesy postmodernizacyjne mają 

zbliżony charakter do procesów w krajach Europy Zachodniej, jednakże należy pamiętać o 

odmiennych uwarunkowaniach, w których te procesy się rodziły i przebiegały w początkowej 

fazie. Tym samym kształt i charakter tych procesów choć podobny w swej strukturze, to z 

pewnością przynoszący nieco odmienne skutki dla kształtowania i funkcjonowania systemu 

społecznego. 

 

Przedstawione megatrendy (transformacja, integracja gospodarcza, globalizacja i 

postmodernizacja) odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu współczesnych procesów 

rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym czynników rozwoju regionalnego. Trudno jednak 

analizować indywidualny wpływ każdego z nich jako, że oddziałują one wspólnie w postaci 

wiązki (zewnętrznej, w stosunku do procesów endogenicznych), przenikając się wzajemnie, a 

ich wpływ jest zróżnicowany w czasie i przestrzeni. Niełatwo jest stwierdzić, że określone 
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zmiany społeczne czy gospodarcze (a nawet, chociaż w mniejszym stopniu, polityczne i 

kulturowe) są jedynie konsekwencją jednego z omawianych procesów. Stąd też na działanie 

tych megatrendów koniecznie należy patrzeć w sposób łączny, wręcz synergiczny. Bowiem 

zachodzące z mniejszą lub większą intensywnością procesy transformacji wzmacniane są 

procesami integracji gospodarczej i globalizacji oraz skutkują zróżnicowanym zakresem 

przemian postmodernizacyjnych. Taka percepcja konieczna jest tym bardziej, że wielu 

badaczy procesy te niejednokrotnie rozpatruje w nieco innej konfiguracji (Dicken, 2015). 

Systematyzacja ich wpływu na kształtowanie czynników rozwoju regionalnego pokazująca 

konsekwencję dla ich przemian bazująca na szerokich i szczegółowych studiach 

literaturowych (Churski i inni, 2017b) znajduje swoje zastosowanie w ich operacyjnej 

kwantyfikacji, co jest przedmiotem ustaleń kolejnej części niniejszego opracowania. 

 

 

Operacyjna konkretyzacja czynników rozwoju regionalnego w nowych 
uwarunkowaniach polityki spójności  
 

Operacyjna konkretyzacja czynników rozwoju regionalnego uwzględniająca nowe 

uwarunkowania polityki spójności prowadzona jest w przyjętym w niniejszym opracowaniu 

układzie pięciu czynników: kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał materialny, kapitał 

finansowy oraz innowacje, przy wykorzystaniu wyników wcześniejszych ustaleń. 

Postępowanie badawcze obejmuje cztery zasadnicze etapy. W pierwszym etapie określa się 

zakres definicyjny każdego czynnika, dokonując konkretyzacji jego rozumienia i sposobów 

identyfikacji. W drugim etapie bazując na syntezie wyników przeprowadzonych ustaleń 

wskazuje się na specyfikę znaczenia danego czynnika w ich konkretyzacji zgodnej z 

podejściem zorientowanym terytorialnie (patrz rycina 5). Celem trzeciego etapu jest 

wskazanie najważniejszych prawidłowości dotyczących przemian danego czynnika w 

warunkach  

 

Rycina 5 

Algorytm operacyjnej konkretyzacji czynników rozwoju 
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Źródło: Opracowanie własne.  
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Czynniki lokalizacji w 
tym różne 

przestrzenne formy 
organizacji 
działalności 

Efekty aglomeracji 
(agglomeration 

economies) 
wykorzystujące 

mechanizmy: sharing, 
matching, learning 

Przepływy wiedzy 
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(networks effects) 

zakładające rosnącą 
użyteczność zasobów i 

dóbr 

Niedopasowanie przestrzenne (spatial matching) wskazujące na potrzebę 
podejmowania interwencji zorientowanej terytorialnie 

Motywacje kapitału do działań ukierunkowanych terytorialnie (equality motivations for place-based policies) 

PRAWIDŁOWOŚCI PRZEMIAN CZYNNIKA ROZWOJU 
W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA MEGATRENDÓW 

TRANSFORMACJA 

POSTMODERNIZACJA 

INTEGRACJA GOSPODARCZA 

GLOBALIZACJA 

REDEFINICJA I OPERACJONALIZACJA CZYNNIKÓW ROZWOJU 
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oddziaływania megatrendów przemian społeczno-gospodarczych. Czwarty, ostatni i  

najważniejszy, etap ukierunkowany jest na sformułowanie rekomendacji dotyczących 

sposobu i zakresu wskaźnikowania rozpatrywanych zmieniających się czynników rozwoju 

regionalnego z uwzględnieniem konieczności identyfikacji ich roli w procesach rozwojowych 

odbywających się i sterowanych zgodnie z podejściem zorientowanym terytorialnie (place-

based policy) oraz przy oddziaływaniu wymiaru gospodarczego i społecznego analizowanych 

megatrendów. Proponowana redefinicja i operacjonalizacja czynników rozwoju prowadzona 

jest przy zwróceniu uwagi na konieczność identyfikacji ich znaczenia w programowaniu i 

realizacji interwencji publicznej uwzględniającej wskazane wcześniej podstawowe 

operacyjne wyróżniki paradygmatu polityki regionalnej ukierunkowanej terytorialnie (place-

based policy) obejmujące (patrz rycina 6): 

 specyfikę poszczególnych terytoriów definiowanych funkcjonalnie, 

 wspieranie rozwoju oddolnego „bottom up”,  

 dostosowanie interwencji publicznej do szczegółowych kontekstów terytorialnych 

oraz powiązań przestrzennych między nimi, w sposób uwzgledniający zebraną i 

usystematyzowaną wiedzę na temat preferencji mieszkańców, podmiotów lokalnych 

oraz ich otoczenia. 

które powinny być uwzględniane na etapie planowania tych działań. Przyjmuje się, że 

interwencja publiczna uwzględniająca powyższe specyfiki powinna być ukierunkowana na 

wzmocnienie triady: kapitał terytorialny – dyfuzja rozwoju – rozwój instytucji, prowadząc do 

wystąpienia w jej ramach sprzężeń tworzących warunki dla trwałego rozwoju. 

Identyfikowane w ten sposób czynniki, a następnie planowane działania sprzyjające ich 

tworzeniu i wzmacnianiu mają doprowadzić do osiągnięcia masy krytycznej (critical mass), 

która mogłaby wywrzeć trwały wpływ na zmiany rozwojowe na poziomie lokalnym i 
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Rycina 6 

Specyfika interwencji publicznej polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie  
 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

regionalnym, a w konsekwencji krajowym i europejskim. Prezentowana rekomendacja 

dotyczy zarówno wskaźników bazujących na zasobach publicznych baz danych, jak również 

na informacjach możliwych do pozyskania przy wykorzystaniu technik ankiety i wywiadu, 

umożliwiających bezpośrednie pozyskanie danych ilościowych i jakościowych w drodze 

badań terenowych. Sprzyja to, zgodnie ze stosowaną na gruncie badań społecznych metodą 

triangulacji danych, ograniczeniu błędu pomiaru, a w konsekwencji poprawia rzetelność i 

trafność wnioskowania. Na podstawie tak zebranego katalogu danych konstruuje się 

wskaźniki empiryczne i wskaźniki inferencyjne będące miernikami pewnych własności (cech) 

realnych charakteryzujących rozpatrywane czynniki rozwoju (Czyż, 2016). Konstrukcja 

geograficznej bazy informacji opiera się na następujących założeniach wstępnych 

determinujących celowy dobór wskaźników opisujących czynniki i subczynniki rozwoju 

społeczno-ekonomicznego (Churski i inni, 2018): 

1. Czynniki oraz subczynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego (patrz tabela 6) 

traktowane są jako obiekty konceptualne, niedostępne bezpośredniemu postrzeganiu 

(Bunge 2006, Czyż 2016), które można jednak identyfikować za pomocą wskaźników 

statystycznych, 

MASA KRYTYCZNA ZAPEWNIAJĄCA TRWAŁY ROZWÓJ (CRITICAL MASS) 

Funkcjonalna specyfika 
terytorium 

Funkcjonalna specyfika 
terytorium 

Funkcjonalna specyfika 
terytorium 

KAPITAŁ TERYTORIALNY DYFUZJA ROZWOJU ROZWÓJ INSTYTUCJI 
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2. Wskaźniki wykorzystane w celu identyfikacji czynników i subczynników powinny 

obejmować pełne serie czasowe dla lat 2004-2015, 

3. Czynniki i subczynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego powinny być 

identyfikowane na każdym rozpatrywanym poziomie przestrzennym przy pomocy 

takiego samego zestawu wskaźników dążąc, w miarę możliwości determinowanych 

dostępnością danych, do uwzględnienia wszystkich występujących na danym 

poziomie jednostek: 

a. poziom państw członkowskich UE – 28 państw,  

b. poziom regionów państw członkowskich UE – 276 regionów,  

c. poziom regionów Polski – 16 województw, 

d. poziom powiatów Polski – 380 powiatów, 

e. poziom gmin Polski – 2478 gmin.  

4. Zestawy wskaźników wykorzystane w analizie na poszczególnych poziomach 

przestrzennych mogą być odmienne, pod warunkiem że wykorzystane wskaźniki 

odzwierciedlają cechy opisywanych przez nie czynników i subczynników.  

5. W miarę możliwości, wynikających z ograniczeń w dostępie do danych, każdy czynnik  

oraz subczynnik powinien być opisywany podobną liczbą wskaźników, co ograniczy 

statystyczne („sztuczne”) podnoszenie znaczenia jednego czynnika względem innych,   

6. Zasadniczym źródłem danych są publiczne bazy administrowane przez urzędy 

statystyczne UE oraz Polski.  

 

Tabela 6 
Czynniki i subczynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

 

Czynniki Subczynniki 

KAPITAŁ LUDZKI 

 sytuacja ludnościowa 

 stan zdrowia 

 mobilność 

 kwalifikacje i umiejętności 

 stan rynku pracy  

KAPITAŁ 
SPOŁECZNY 

 aktywność społeczna 

 działalność organizacji pozarządowych, organizacji i stowarzyszeń lokalnych 

 przedsiębiorczość 

 dysfunkcje społeczne 

KAPITAŁ  zasoby naturalne i stan środowiska przyrodniczego 
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Czynniki Subczynniki 

MATERIALNY  infrastruktura techniczna 

 infrastruktura społeczna 

KAPITAŁ 
FINANSOWY 

 sytuacja finansowa przedsiębiorstw, ludności i administracji publicznej 

 stan i struktura usług finansowych  

 wielkość i struktura absorpcji europejskich  środków publicznych 

 zewnętrzne przepływy kapitału finansowego 

INNOWACJE 
 innowacyjność 

 środowisko innowacyjne 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Kapitał ludzki 

 

 Kapitał ludzki obejmuje tą część zasobów ludzi, która aktywnie lub potencjalnie 

uczestniczy w działalności społecznej i gospodarczej ze względu na posiadane wiedzę, 

umiejętności i kwalifikacje. Kapitał ludzki ma charakter osobowy i jest w dużym stopniu 

warunkowany indywidualnymi cechami osobniczymi, zarówno o charakterze fizycznym, jak i 

psychicznym. Jego stan i przemiany determinowane są zarówno sytuacją stałych 

mieszkańców danego terytorium jak i przepływami zewnętrznymi związanymi z ruchami 

migracyjnymi o różnym zasięgu oraz zróżnicowanych przyczynach. Znaczenie kapitału ludzki, 

jako czynnika determinującego współczesne  procesy rozwoju regionalnego bazuje przede 

wszystkim na jego wymiarze jakościowym a nie tradycyjnie eksponowanym wymiarze 

ilościowym (Smith, 1954, Ricardo, 1957). Wymiar jakościowy kapitału ludzkiego tworzy zasób 

wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz zdrowia i witalności mieszkańców zamieszkujących 

dane terytorium (Drucker, 1992; 1999;  Domański, 1993; Bleicher, Berthel, 2002; Chojnicki, 

Czyż, 2006, Czapiński, 2008). Charakteryzujący się dobrą kondycją zdrowotną mieszkańcy 

wyposażeni w wiedzę naukową i umiejętności oraz potrafiący dzięki swoim kompetencjom 

wykorzystać je w codziennych aktywnościach, stanowią podstawę procesów rozwoju na 

każdym poziomie przestrzennym na obecnym etapie kształtowania się relacji gospodarczych 

i społecznych zachodzących w warunkach współczesnego kapitalizmu kognitywnego (Harvey, 

1990; Boutang, 2012). Interwencja publiczna ukierunkowana na wzmacnianie tej wiedzy i 

umiejętności, pomimo jej specyfiki związanej z długookresowym charakterem, warunkuje 
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kształtowanie się przewag konkurencyjnych tworzonych na bazie kreatywności i 

innowacyjności mieszkańców. Terytoria charakteryzujące się wysokim poziomem wiedzy i 

umiejętności, osiągają w kolejnych okresach relatywnie szybki wzrost, natomiast obszary o 

niskim potencjale kapitału ludzkiego rozwijają się wolniej i są terenami o niższym poziomie 

konkurencyjności i innowacyjności (Herbst, 2007; Poniatowska-Jaksh, 2009; Bartnik, 2016).  Z 

punktu widzenia przebiegu procesu rozwojowego i znaczenia poszczególnych jego czynników 

kapitał ludzki jest ważniejszym niż kapitał społeczny czynnikiem rozwoju w obszarach 

relatywnie uboższych. Podkreśla się jednak, że po przekroczeniu pewnego progu zamożności 

decydujące znaczenia dla dalszego rozwoju nabiera kapitał społeczny (Czapiński, 2011). 

Stopień wykorzystania kapitału ludzkiego określa stan rynku pracy. Należy pamiętać, że 

kapitał ludzki może podlegać deprecjacji. Może ona mieć charakter biologiczny wynikający z 

negatywnych tendencji demograficznych, skutkujących rosnącym udziałem mieszkańców 

niezdolnych z powodów zdrowotnych do wykonywania pracy. Może ona również mieć 

charakter ekonomiczny wynikający z zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania lokalnego 

rynku pracy prowadzących do rosnącej ponad poziom frykcyjny nierównowagi podażowej 

(bezrobocie). Może w końcu być to również deprecjacja moralna, stanowiąca najczęściej 

konsekwencję dwóch pierwszych skutkująca dezaktualizacją nabytej wiedzy i umiejętności 

oraz często trwałym wykluczeniem społecznym (Makowski, 2000; Kowalski, 2010; Pollak, 

2013; Węziak-Białowolska, Kotowska, 2014). Uwzględniając powyższe założenia i 

prawidłowości przyjmuje się, że identyfikacja kapitału ludzkiego powinna odbywać się z 

uwzględnieniem następujących pięciu jego subczynników: sytuacja ludnościowa, stan 

zdrowia, mobilność, kwalifikacje i umiejętności, oraz stan rynku pracy (Churski i inni, 2017b).  

 Kapitał ludzki, jako czynnik rozwoju odgrywa szczególne znaczenie w konkretyzacji 

czynników rozwoju zgodnej z podejściem zorientowanym terytorialnie i związanymi z nim 

mechanizmami zmian. Mieszkańcy terytorium ze swoją wiedzą, umiejętnościami i 

kompetencjami determinują zarządzanie, zagospodarowanie i użytkowanie  przestrzeni. 

Specyfika kształtowania i ewolucji demograficznych uwarunkowań struktury kapitału 

terytorialnego stanowi dodatkowy element podkreślający prymat jakościowego wymiaru 

kapitału ludzkiego nad jego wymiarem ilościowym. Zróżnicowane przestrzennie potrzeby 

wymuszają przygotowanie dostosowanej elastycznej oferty edukacyjnej, zwiększającej 
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możliwość uruchamiania produkcji zintegrowanych towarów i usług dostosowanych z jednej 

strony do kontekstu terytorialnego, a z drugiej strony do często zmieniającej się sytuacji 

rynkowej. Sprzyja to poprawie zatrudnialności mieszkańców i ogranicza niepełne 

wykorzystanie kapitału ludzkiego. Zmniejsza to prawdopodobieństwo wykluczenia 

społecznego, stanowiąc jednocześnie podstawę dla kształtowania atrakcyjności lokalizacyjnej 

sprzyjającej powstawaniu efektów aglomeracji. Wysoka jakość kapitału ludzkiego w dużym 

stopniu określa możliwość ich wzmacniania i poszerzania determinując charakter i zakres 

mechanizmów dzielenia się (sharing), dopasowywania (matching) i uczenia (learning). Obok 

stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji o jakości kapitału ludzkiego decydują jego 

własności demograficzne związane zarówno z ruchem naturalnym, jak i ruchem 

wędrówkowym ludności, w zakresie których obserwowane powszechnie negatywne trendy 

uzasadniają konieczność podejmowania interwencji finansowanej ze środków publicznych. 

Dobrze wykształcony kapitał ludzki  stanowi warunek rozwoju jego szeroko rozumianej 

mobilności, która pozwala rozwijać się nowym formom zatrudnienia przyczyniając się do 

optymalizacji alokacji zasobów ekonomicznych oraz zapewniając szybkie dostosowywane się 

rynków pracy w warunkach zmieniającego się charakteru dostępności (accessibility), która 

nie ogranicza się już jedynie do wymiaru przestrzennego i nabiera charakteru 

funkcjonalnego. Tym samym zdolność do podejmowania różnych form zdalnej pracy, w tym 

przy wykorzystaniu outsourcingu i offshoringu zmniejsza stopień występujących 

niedopasowań przestrzennych (spatial mismatch) wymagających programowania i realizacji 

interwencji publicznej zorientowanej terytorialnie (place-based policy). Kapitał ludzki 

determinuje również motywacje mieszkańców i podmiotów gospodarczych do działań 

zorientowanych terytorialnie (place-based policy) wpływając na zmniejszanie 

prawdopodobieństwa występowania negatywnych zjawisk i zachowań związanych z 

ryzykiem niewłaściwej alokacji utrzymującej lub zwiększającej poziom zróżnicowań. 

Zmniejsza on również zagrożenie związane z ukształtowaniem się  kultury uzależnienia od 

pomocy (dependency culture) i faworyzowania osób oczekujących na rentę wsparcia (rent-

seekers) kosztem innowatorów.  

 Kapitał ludzki jak każdy inny czynnik rozwoju podlega wieloaspektowemu 

oddziaływaniu megatrendów przemian społeczno-ekonomicznych. Ich oddziaływanie można 
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i należy rozpatrywać dychotomicznie z uwzględnieniem ich pozytywnych i negatywnych 

następstw. Wśród pozytywnych konsekwencji należy wskazać wzrost poziomu wykształcenia 

poprzez upowszechnienie szkolnictwa wyższego oraz szerokiej oferty kursów i szkoleń 

oferowanych w ramach kształcenia przez całe życie, stanowiących konsekwencje 

elastycznego dostosowywania się zasobów pracy do dynamicznie zmieniających się potrzeb 

strony popytowej rynku pracy. Stanowi to podstawę przemian transformacyjnych oraz 

postmodernizacyjnych charakterystycznych na obecnym etapie rozwoju kapitalizmu 

kognitywnego. Obserwuje się również zasadnicze zwiększenie znaczenia elastycznych form 

zatrudnienia, w tym pracy zdalnej opartej na outsourcingu i offshoringu, które sprzyjają 

zwiększeniu stopnia zrównoważenia rynku pracy oraz poprawie efektywności wykorzystania 

endogenicznych zasobów pracy, do czego przyczynia się, dzięki rosnącej integracji 

gospodarczej i globalizacji,  również upowszechnienie BIZ. Cechą charakterystyczną 

obecnych przemian kapitału ludzkiego jest wzrost jego ruchliwości. Mobilność tego czynnika 

wynikająca ze znaczących zmian postrzegania bliskości w efekcie oddziaływania integracji i 

globalizacji, prowadzi bowiem z jednej strony do optymalizacji zaspokajania potrzeb 

lokalnego popytu na prace i zwiększa stopień pełnego wykorzystania lokalnych zasobów 

pracy, a z drugiej strony może skutkować „drenażem mózgów” i odpływem 

najwartościowszych mieszkańców w sposób trwały obniżających konkurencyjność kapitału 

terytorialnego danego obszaru. Do jednoznacznych negatywnych konsekwencji 

oddziaływania megatrendów na kapitał ludzki należy występujące bardzo często w skali 

lokalnej niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb lokalnych rynków pracy, które 

stanowi konsekwencji negatywnych tendencji demograficznych przy jednoczesnym 

negatywnym oddziaływaniu uwarunkowań stymulujących drenaż tych rynków. W skali 

globalnej konsekwencją ich oddziaływania jest zaznaczające się coraz wyraźniej odchodzenie 

od familizmu prowadzące do zwiększania liczby rozwodów, zmniejszania liczby zawieranych 

małżeństw, oraz wyraźnie zaznaczającej się spadkowej tendencji w zakresie wielkości 

dzietności.  

 Należy podkreślić, że kapitał ludzki jako podstawowy czynnik rozwoju stanowi 

również podstawowe uwarunkowanie kształtujące specyfikę interwencji publicznej w 

podejściu zorientowanym terytorialnie (place-based policy), jak również determinuje 
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sprzężenia zwrotne w triadzie kapitał terytorialny - dyfuzja rozwoju - rozwój instytucji. 

Mieszkańcy terytorium wraz ze swoją wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w 

zasadniczy sposób wpływają na specyfikę funkcjonalną danego obszaru. Cechy osobowe 

mieszkańców warunkują również możliwość wystąpienia i zakres inicjatyw lokalnych 

budujących rozwój oddolny. Są one również podstawowym elementem tworzącym 

konteksty terytorialne i w oczywisty sposób preferencje mieszkańców. Należy przyjąć, że 

kapitał ludzki jest elementarnym składnikiem kapitału terytorialnego, a jego ilość i jakość 

determinuje charakter tego kapitału i jego potencjał rozwojowy. Biorąc pod uwagę fakt, że 

dyfuzja rozwoju oraz instytucjonalizacja, jak również rozwój instytucjonalny opierają się na 

ludziach, czynnik kapitału ludzkiego należy postrzegać jak podstawowy w kształtowaniu tych 

procesów i współczesnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego. Poprawa stanu 

i struktury kapitału ludzkiego może być wspierana wielowymiarową i długookresową 

interwencją publiczną. Powinna ona być ukierunkowana na: 

 poprawę trendów ruchu naturalnego (wielkość urodzeń) i wędrówkowego (napływ 

migracyjny) ludności (efekt synergii z kapitałem społecznym) zmniejszających stopień 

obciążenia demograficznego i wzmacniających kondycję demograficzną kapitału 

terytorialnego, 

 poprawę dostępu do usług osobistych (efekt synergii z pozostałymi czynnikami 

rozwoju, a zwłaszcza z kapitałem materialnym), a zwłaszcza zdrowotnych, w tym 

wyspecjalizowanych przy wykorzystaniu ICT zapewniającą wzrost jakości kapitału 

terytorialnego,  

 poprawę poziomu i warunków życia (efekt synergii z pozostałymi czynnikami rozwoju, 

a zwłaszcza z kapitałem materialnym) wpływających na ograniczenie odpływu 

migracyjnego wzmacniającą konkurencyjność kapitału terytorialnego,  

 wzmocnienie lokalnych instytucji w przygotowaniu, wdrożeniu i konsekwentnej 

realizacji programów opieki na dzieckiem oraz programów kształcenia (efekt synergii 

z kapitałem społecznym), zapewniających dostęp do zróżnicowanej i najwyższej 

jakościowo oferty edukacyjnej,  
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 poprawę wyposażenia infrastrukturalnego oraz bazującej na nim dostępności 

przestrzennej (efekt synergii z kapitałem materialnym), zapewniających mobilność 

kapitału ludzkiego bez jego trwałego odpływu, determinujących zakres i zasięg dyfuzji 

efektów rozwojowych,   

 wzmocnienie lokalnych instytucji w działaniach zmierzających do uelastycznia 

lokalnego rynku pracy poprzez maksymalizację wykorzystania własnych zasobów 

(kształcenie przez całe życie)(efekt synergii z kapitałem społecznym), a także otwarcie 

rynku na oddziaływanie zewnętrzej podaż pracy.  

Uwzględniając całość powyższych ustaleń w tabeli 7 przedstawia się propozycję  

operacjonalizacji czynnika kapitału ludzkiego oraz jego wskaźnikowanie uwzględniające 

rozpatrywane poziomy przestrzenne oraz zakres i okres analizy.   

 

Tabela 7 

Operacjonalizacja i wskaźnikowanie czynnika kapitału ludzkiego  

Subczynnik Wskaźnik 

sy
tu

ac
ja

 lu
d

n
o

śc
io

w
a 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

gęstość zaludnienia [os/km2] 

wskaźnik obciążenia demograficznego [%] 

przyrost naturalny [‰] 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

wskaźnik obciążenia demograficznego [%] 

przyrost naturalny [‰] 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

gęstość zaludnienia [os./km2] 

wskaźnik urbanizacji [%] 

udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w populacji [%] 

udział ludności w wieku produkcyjnym w populacji [%] 

udział ludności w wieku poprodukcyjnym w populacji [%] 

wskaźnik obciążenia demograficznego [%] 

liczba urodzeń na 1000 osób [‰] 

liczba zgonów na 1000 osób [‰] 

przyrost naturalny na 1000 osób [‰] 

wskaźnik dzietności 

małżeństwa na 1000 os. [‰] 

rozwody na 1000 os. [‰] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

gęstość zaludnienia [os./km2] 

wskaźnik urbanizacji [%] 

udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w populacji [%] 

udział ludności w wieku produkcyjnym w populacji [%] 

udział ludności w wieku poprodukcyjnym w populacji [%] 

wskaźnik obciążenia demograficznego [%] 

liczba urodzeń na 1000 osób [‰] 

liczba zgonów na 1000 osób [‰] 

przyrost naturalny na 1000 osób [‰] 
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Subczynnik Wskaźnik 

małżeństwa na 1000 ludności [‰] 

rozwody na 1000 ludności [‰] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

gęstość zaludnienia [os./km2] 

udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w populacji [%] 

udział ludności w wieku produkcyjnym w populacji [%] 

udział ludności w wieku poprodukcyjnym w populacji [%] 

wskaźnik obciążenia demograficznego [%] 

liczba urodzeń na 1000 osób [‰] 

liczba zgonów na 1000 osób [‰] 

małżeństwa na 1000 ludności w ‰ 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Jakie i dlaczego samorząd terytorialny stosuje lokalne instrumenty zachęt prokreacyjnych, prorodzinnych, w tym 
rozwija usługi opieki nad dzieckiem? Jeżeli nie to dlaczego? 

2. Jakie są pozytywne i negatywne cechy osobowe wyróżniające mieszkańców? W jaki sposób próbuje się je 
wzmacniać/ograniczać wykorzystując w procesach rozwoju? Czy działalność lokalnych organizacji społecznych 
wspiera te działania? 

3. Czy w gminie obserwuje się zbyt niski wskaźnik urodzeń lub zbyt wysoki wskaźnik odpływu migracyjnego? Jeżeli 
tak to jakie aktywności podejmuje się celem dostosowania do wyzwań z nich wynikających? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jaka jest ocena mieszkańców, ich struktury wiekowej, stanu zdrowia, kwalifikacji i umiejętności? Czy mieszkańcy 
mogą stanowić silną podstawę dla procesów rozwoju lokalnego? 

2. Czy samorząd lokalny skutecznie działa na rzecz poprawy sytuacji ludnościowej? 

3. Jaka jest ocena działań samorządu terytorialnego w zakresie kreowania postaw prokreacyjnych, prorodzinnych, w 
tym opieki nad dzieckiem? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Jaka jest ocena dostępu do instrumentów zachęt prokreacyjnych, prorodzinnych, w tym usług opieki nad 
dzieckiem (nie dotyczy rządowych instrumentów ogólnopolskich, takich jak 500+)? Jakie potrzeby występują nadal 
w tym zakresie? 

2. Czy w gminie obserwuje się zbyt niski wskaźnik urodzeń lub zbyt wysoki wskaźnik odpływu migracyjnego? Co jest 
jej przyczyną? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Czy mieszkańcy mają wystarczający dostęp do usługi opieki nad dzieckiem? Czy obecny stan pozwala na ich 
swobodną aktywność zawodową? Czy obecna sytajca wymaga zmian? Jeżeli tak, to jakich? 

2. Czy struktura mieszkańców według wieku stanowi ograniczenie dla funkcjonowania lokalnego rynku pracy? Jeżeli 
tak, to jakie aktywności należy podjąć aby zmienić niekorzystny stan? 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

st
an

 z
d

ro
w

ia
 

brak wskaźników* 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

brak wskaźników* 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

zgony z powodu nowotworów na 100 tys. os. 

personel medyczny (pielęgniarki, położne) na 10 tys. os. 

lekarze na 10 tys. mieszkańców 

lekarze dentyści na 10 tys. mieszkańców 

nowe zachorowania na choroby weneryczne na 10 tys. mieszkańców 

łóżka w szpitalach na 10 tys. mieszk. 

zarejestrowani w poradniach  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców 

zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności 

zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców 

leczeni w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) na 10 tys. mieszkańców 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

zgony z powodu nowotworów na 100 tys. 

zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności 

lekarze na 10 tys. mieszkańców 

lekarze dentyści na 10 tys. mieszkańców 

personel medyczny na 10 tys. (pielęgniarki, położne) 

łóżka w szpitalach na 10 tys. mieszk. 

ludność na 1 aptekę 
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Subczynnik Wskaźnik 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

ludność na 1 aptekę 

przychodnie na 10 tys. ludności 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Czy stan zdrowia mieszkańców stanowi wyzwanie dla samorządu lokalnego? Jakie działania podejmuje się w celu 
jego poprawy?  

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jaka jest dostępność oraz jakość usług opieki zdrowotnej? Czy w tym zakresie należałoby podjąć działania 
korekcyjne? Jeżeli tak, to jakie?  

2. Jaka jest dostępność oraz jakość usług opieki nad osobami w wieku podeszłym? Czy w tym zakresie należałoby 
podjąć działania korekcyjne? Jeżeli tak, to jakie? 

3. Jak w skali od 1 do 5 ocenia Pani/Pan stan zdrowia mieszkańców swojej gminy? (1 – stan najgorszy, 5 – stan 
najlepszy) 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Czy dostęp do placówek ochrony zdrowia w pełni odpowiada potrzebom? Jakie są najważniejsze braki w tym 
zakresie? Czy podejmowane działania są wystarczające? 

2. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat ankietowana osoba korzystała z usług specjalistycznej poradni medycznej? a/ w 
miejscu zamieszkania b/ poza miejscem zamieszkania 

3. Jaka jest opinia na temat aktywności władz samorządu terytorialnego zapewniających poprawę warunków życia 
mieszkańców? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Czy stan zdrowia mieszkańców utrudnia ich pełną i efektywną aktywność zawodową? Jeżeli tak, to jakie działania 
należy podjąć w celu jego poprawy? 

2. Jak często pracownicy korzystają ze zwolnień lekarskich (L4)?  

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

m
o

b
iln

o
ść

 

udział osób biorących udział w szkoleniach pow. 25 roku życia w ogóle populacji w wieku pow. 25 lat [%] 

saldo migracji [‰] 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

saldo migracji [‰] 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców 

saldo migracji wewnętrznych [‰] 

saldo migracji zagranicznych [‰] 

saldo migracji na pobyt czasowy w os. wew. i zew. [‰] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

saldo migracji na pobyt stały ludności w wieku produkcyjnym na 10 tys. osób w wieku produkcyjnym 

udział szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu [%] 

uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów 

saldo migracji wewnętrznych [‰] 

saldo migracji zagranicznych [‰] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

saldo migracji wewnętrznych [‰] 

saldo migracji zagranicznych [‰] 

saldo migracji na pobyt stały ludności w wieku produkcyjnym na 10 tys. osób w wieku produkcyjnym 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Czy gmina ma problem z odpływem mieszkańców , zwłaszcza w wieku produkcyjnym,? Jakie są tego przyczyny? 
Jakie działania zaradcze są podejmowane w tym zakresie? 

2. Czy i dlaczego samorząd terytorialny przygotował i wdraża lokalny plan transportu publicznego? Jeżeli tak to jaki 
jest jego zakres? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Czy gmina ma problem z odpływem mieszkańców, zwłaszcza w wieku produkcyjnym? Jakie są tego przyczyny? 
Jakie działania zaradcze są podejmowane, a jakie powinny być podjęte w tym zakresie? 

2. Jaka jest dostępność komunikacyjna gminy? Czy stanowi ona szansę czy zagrożenie dla jej rozwoju? Czy obecna 
sytuacja wymaga podjęcia działań interwencyjnych? Jeżeli tak, to kto i jakie działania powinien podjąć?  

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Czy gmina ma problem z odpływem mieszkańców, zwłaszcza w wieku produkcyjnym? Jakie są tego przyczyny? 
Jakie działania zaradcze należy podjąć aby przeciwdziałać temu zjawisku? 
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Subczynnik Wskaźnik 

2. Jaka jest dostępność do usług zlokalizowanych poza gminą (macierz dostępności)? Czy czas i koszt dojazdu są 
akceptowalne? Jeżeli nie, to jakie działania interwencyjne należałoby podjąć w pierwszej kolejności? 

3. Jaka jest dostępność do miejsc pracy na terenie gminy? Czy ilość liczba i struktura miejsc pracy odpowiada 
potrzebom mieszkańców? 

4. Jaka jest dostępność do miejsc pracy zlokalizowanych poza gminą (macierz dostępności)? Czy czas i koszt dojazdu 
są akceptowalne? Jeżeli nie, to jakie działania interwencyjne należałoby podjąć w pierwszej kolejności? 

5. Czy w miejscowości osoby ankietowanej lub jej pobliżu powstają nowe osiedla mieszkaniowe? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Czy poziom wykształcenia mieszkańców odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy? Jeżeli nie, to jakie działania 
korekcyjne należy podjąć? 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

kw
al

if
ik

ac
je

 i 
u

m
ie

ję
tn

o
śc

i 

udział osób z wykształceniem wyższym w populacji aktywnej zawodowo [%] 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

brak wskaźników* 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

zdawalność egzaminów maturalnych w stosunku do średniej krajowej 

studenci uczelni wyższych na 10 tys. mieszkańców 

absolwenci uczelni wyższych na 10 tys. mieszkańców 

słuchacze studiów podyplomowych i doktoranci na 1000 mieszkańców 

absolwenci liceów ogólnokształcących w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych [%] 

zatrudnieni w BiR na 1000 osób aktywnych zawodowo 

udział osób w BiR w ludności aktywnej zawodowo [%] 

udział osób w BiR w pracujących ogółem [%] 

współczynnik skolaryzacji netto licea ogólnokształcące 

udział ludności z wykształceniem wyższym w wieku 15-64 

udział ludności z innym wykształceniem niż wyższe w wieku 15-64 

udział osób w wieku 25-64 dokształcających się 

dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadgimnazjalnych na 10 tys. mieszkańców 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

absolwenci liceów ogólnokształcących w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych [%] 

dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadgimnazjalnych na 10 tys. mieszkańców 

współczynnik skolaryzacji netto w gimnazjach 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

brak wskaźników* 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Czy poziom wykształcenia mieszkańców stanowi wyzwanie dla samorządu lokalnego? Jakie działania podejmuje się 
 w celu jego poprawy? 

2. Czy samorząd terytorialny dokonał identyfikacji profilu kwalifikacji i umiejętności mieszkańców? Czy na tej 
podstawie prowadzi politykę przyciągania inwestorów? Jeżeli tak to na czym ona polega? Czy w tym zakresie 
wykorzystuje  się współpracę z organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Proszę wymienić 3-5 pozytywnych i 3-5 negatywnych cech społeczności lokalnej. Czy stanowią one bardziej szanse 
czy bardziej zagrożenie dla poprawy poziomu i warunków życia? Czy wymagają interwencji władz i organizacji 
społecznych? Jeżeli tak to jakich? 

2. Czy dostęp do placówek edukacyjnych w pełni odpowiada potrzebom? Jakie są najważniejsze braki w tym 
zakresie? Czy podejmowane działania są wystarczające? 

3. Czy po zakończeniu edukacji osoba ankietowana brała udział w studiach podyplomowych/kursach/szkoleniach? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Jakie są pozytywne i negatywne cechy osobowe wyróżniające mieszkańców? Czy są one ich silną czy słaba stroną 
jako pracowników? Jakie działania podejmuje się lub należy podjąć aby zmienić obecny stan? 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

st
an

 r
yn

ku
 

p
ra

cy
 

stopa bezrobocia [%]  

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

stopa bezrobocia [%]  

liczba zatrudnionych na 1000 os. [‰]  

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

udział zatrudnionych w usługach (struktura zatrudnienia wg 3 sektorów gospodarki [%]) 

stopa bezrobocia rejestrowanego [%] 
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Subczynnik Wskaźnik 

bezrobotni pow. 1 roku w ogóle bezrobotnych [%] 

udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym w ogóle bezrobotnych [%] 

liczba utworzonych miejsc pracy na 100 mieszkańców 

poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących 

pracujący na 1000 ludności 

współczynnik aktywności zawodowej 1 kwartał [%] 

wskaźnik zatrudnienia 1 kwartał [%] 

wskaźnik zatrudnienia osób 18-59/64 

udział zatrudnionych w rolnictwie (struktura zatrudnienia wg 3 sektorów gospodarki [%]) 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

stopa bezrobocia rejestrowanego [%] 

udział długotrwale bezrobotni w ogóle bezrobotnych [%] 

udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym w ogóle bezrobotnych 

udział wypadków w pracy ogółem (Polska=100) 

pracujący na 1000 ludności 

udział osób zatrudnionych w rolnictwie [%] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

stopa bezrobocia rejestrowanego w % 

pracujący na 1000 osób 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Jak ocenia się stan lokalnego rynku pracy w kontekście pełnego wykorzystania lokalnych zasobów pracy? Czy 
obecna sytuacja wymaga podejmowania działań interwencyjnych przez samorząd lokalny? Jeżeli tak to jakich i 
dlaczego? 

2. W jakim stopniu stan lokalnego rynku pracy jest kreowany dojazdami do pracy mieszkańców poza teren gminy, a 
w  jakim stopniu przyjazdami pracowników z innych gmin? Jaka jest ocena tego stanu? Czy wymaga on zmian? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jak ocenia się stan lokalnego rynku pracy w kontekście pełnego wykorzystania lokalnych zasobów pracy? Czy 
obecna sytuacja wymaga podejmowania działań interwencyjnych przez samorząd lokalny? Jeżeli tak to jakich i 
dlaczego? W jakim stopniu organizacje społeczne mogą wspierać te aktywności? 

2. W jakim stopniu stan lokalnego rynku pracy jest kreowany dojazdami do pracy mieszkańców poza teren gminy, a 
w  jakim stopniu przyjazdami pracowników z innych gmin? Jaka jest ocena tego stanu? Czy wymaga on zmian? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Czy lokalny rynek pracy zapewnia wynagrodzenia zapewniające satysfakcjonujący poziom i warunki życia? W jakim 
stopniu dojazdy do pracy mieszkańców poza teren gminy wynikają z potrzeby dostępu do lepiej płatnych miejsc 
pracy? Czy fakt dojazdu do pracy obniża poziom i warunki życia? Jakie działania korekcyjne są potrzebne? 

2. Czy w pobliżu miejsca zamieszkania (czas dojazdu do 30 minut) można znaleźć satysfakcjonującą i dobrze płatną 
pracę? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Czy gmina ma problem z odpływem mieszkańców, zwłaszcza w wieku produkcyjnym? Jakie są tego przyczyny? Czy 
są podejmowane skuteczne działania zaradcze w tym zakresie? 

2. Czy dostępność komunikacyjna gminy zapewnia realizację wszystkich powiązań kooperacyjnych (macierz 
kooperacji)?  Jeżeli nie, to jakie działania należy podjąć? 

3. Czy lokalny rynek pracy wymaga działań na rzecz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i w konsekwencji 
przyciągania nowych podmiotów? 

4. Czy dojazdy do pracy obniżają jakość pracownika? Jakie aspekty są w tym zakresie decydujące?  

5. W jakim stopniu stan lokalnego rynku pracy jest kreowany dojazdami do pracy mieszkańców poza teren gminy, a 
w  jakim stopniu przyjazdami pracowników z innych gmin? ( lub z zagranicy). Jaka jest ocena tego stanu? Czy 
wymaga on zmian? 

6. Czy ankietowany przedsiębiorca miał problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na 
terenie gminy i gmin ościennych? 

7. Czy ankietowany przedsiębiorca rozważał lub skorzystał z możliwości zatrudnienia obcokrajowców (np. 
Ukraińców)? 

* brak wskaźników wynika z niespełnienia przez zasoby statystyki publicznej przyjętych w przedmiotowej propozycji założeń wstępnych 
konstrukcji geograficznej bazy informacji, zwłaszcza w odniesieniu do okresu obserwacji: 2004-2015 (ciągłość obserwacji) oraz przyjętego 
układu jednostek przestrzennych (kompletność obserwacji). 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kapitał społeczny 
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 Kapitał społeczny obejmuje normy, wartości, aktywność społeczną i zrozumienie 

zapewniające współpracę wewnątrz i między grupami społecznymi. Bazując na 

umiejętnościach i kompetencjach mieszkańców posiada stały i silny związek z kapitałem 

ludzkim. Jego wyróżnikiem jest jednak relacyjność. O ile kapitał ludzki ma charakter 

osobowy, to kapitał społeczny ma charakter relacyjny i stanowi podstawę kulturowo-

organizacyjną jego funkcjonowania (Woolcock, 1998; Komorowski, 2010). Tworzą go normy, 

wartości, aktywność społeczną i zrozumienie zapewniające współpracę wewnątrz, tzw. 

„kapitał wiążący” (bonding social capital) i między grupami społecznymi, tzw. „kapitał 

pomostowy” (bridging social capital) (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Putnam, 1995; 

Fukuyama, 1997, Portes, 1998; Lin, 2001; Sztompka, 2007; 2016; Czapiński, 2008, Działek, 

2011). Kapitał społeczny stwarza warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz w istotny 

sposób sprzyja „zakorzenianiu” (embeddedness) przedsiębiorstw wpływając na 

konkurencyjność i zjawisko tzw. „lepkości” regionu (stickiness). Stan tego czynnika i jego 

przemiany zależne są m.in. od stopnia otwartości regionu na otoczenie zewnętrzne, w tym 

zdolności „uczenia się przez działanie” (learning by doing). Miejsce i rola kapitału 

społecznego w strukturze czynników rozwoju regionalnego systematycznie wzrasta. Wynika 

to z systematycznego zwiększania się znaczenia jakościowych uwarunkowań rozwoju (Molle, 

Capellin, 1988). Jest to również konsekwencją rosnącej roli polityki intraregionalnej, w tym 

bazującej na podejściu oddolnym do rozwoju (bootom-up) oraz rozpoznaniu kontekstów i 

preferencji tworzących specyfiki terytorialne realizowanej w warunkach gospodarki 

przepływów bazującej na dobrze rozwiniętych sieciach ułatwiających negocjacje, 

obniżających koszty transakcyjne i sprzyjających dyfuzji wiedzy, które tworzą fundament dla 

stałej współpracy w ramach przykładowo „potrójnej helisy” – (triple helix) (Etzkowitz, 

Leydesdorf, 1997; Etzkowitz, 2002) lub „poczwórnej helisy” – (quadruple helix) (Capello, 

Caragliu, Nijkamp, 2009). Rosnące znaczenie tego czynnika podkreślają, także zaznaczające 

się w coraz bardziej wyraźny sposób relacje przyczynowo-skutkowe jakie zachodzą między 

procesami rozwojowymi a uwarunkowaniami instytucjonalnymi kształtowanymi w dużym 

stopniu przez stan i zmiany kapitału społecznego (Amin, 1999; Herbst, 2007; Rodríguez-Pose, 

2013). Nie można zapominać, że kapitał społeczny może również skutkować negatywnymi 
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zjawiskami. Nadmierna rola kapitału wiążącego prowadzi do amoralnego familizmu czyli 

prymatu dobra partykularnego nad dobrem wspólnym, a zbyt duża rola kapitału 

pomostowego sprzyja wykorzenieniu społecznemu i skrajnemu indywidualizmowi (Guiso, 

Sapienza, Zingales, 2008; Zarycki, 2008; Sztompka, 2016). Kapitał społeczny w zakresie jego 

operacjonalizacji proponuje uszczegóławiać się z uwzględnieniem następujących 

subczynników: aktywność społeczna, działalność organizacji pozarządowych, organizacji i 

stowarzyszeń, przedsiębiorczość, dysfunkcje społeczne (Churski i inni, 2017b).  

 Kapitał społeczny poprzez swoje stałe i powszechnie podkreślane w literaturze 

przedmiotu relacje z kapitałem ludzkim charakteryzuje się z nim wieloma cechami 

wspólnymi, zarówno w zakresie znaczenia w kształtowaniu mechanizmów i prawidłowości 

typowych dla podejścia zorientowanego terytorialnie, jak i zmian odbywających się pod 

wpływem oddziaływania megatrendów przemian społeczno-gospodarczych, oraz specyfiki 

interwencji publicznej odbywającej się w tych uwarunkowaniach. Jakość relacyjnego kapitału 

społecznego staje się warunkiem brzegowym dla rozwoju mechanizmów zmian rozwojowych 

typowych w warunkach interwencji publicznej podejmowanej zgodnie z podejściem 

zorientowanym terytorialnie (place-based policy). Kompetencje mieszkańców do współpracy 

wewnątrz (wiążący - bonding social capital) i między (pomostowy - bridging social capital) 

grupami społecznymi stanowią podstawę dla kształtowania tych mechanizmów. Z jednej 

strony wysoka jakość kapitału społecznego wzmacnia konkurencyjność terytorium stanowiąc 

ważny czynnik lokalizacji i „zakorzeniania” (embeddedness) sprzyjający równolegle 

rozwojowi nowych form przestrzennej organizacji działalności gospodarczej. Z drugiej strony 

kapitał społeczny jest podstawowym czynnikiem determinującym przepływy wiedzy 

(knowledge spillover) oraz wzmacniającym efekty sieciowe (networks effects) wykorzystujące 

mechanizmy dzielenia się (sharing), dopasowywania (matching) i uczenia (learning). Należy 

pamiętać, że bazuje on na samoorganizacji społeczeństwa ułatwiającej rozwój działalności 

gospodarczej, nawiązywanie współpracy, wymianę wiedzy i promowanie zachowań 

innowacyjnych, co ma szczególne znaczenie na poziomie lokalnym w kształtowaniu spójności 

i komplementarności kapitału terytorialnego. W ten sposób kapitał społeczny a zwłaszcza 

wzmacnianie jego jakości odgrywa istotną rolę w ograniczaniu stopnia niedopasowań 

przestrzennych stanowiących barierę dla optymalnego przebiegu procesów rozwojowych. 
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Należy postrzegać go również jako podstawowy dla kreowania motywacji kapitału do działań 

ukierunkowanych terytorialnie (equity motivations for place-based policies), co ma swój 

wyraz m.in. poprzez akumulację kapitału społecznego przedsiębiorstw odbywającą się 

poprzez podejmowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 

(corporate social responsibility - CSR). Zmniejsza to stopień niedopasowań i zróżnicowań 

rozwojowych, zapewniając relatywnie lepszą sytuacje ekonomiczną i zwiększając 

konkurencyjność oraz odporność na zjawiska kryzysowe.  

 Oddziaływanie megatrendów przemian społeczno-gospodarczych na zmiany czynnika 

kapitału społecznego podobnie jak w przypadku kapitału ludzkiego przynosi zarówno 

pozytywne, jak i negatywne następstwa. Wśród tych pierwszych do najważniejszych należy 

upowszechnienie oraz zwiększenie roli formalnej i nieformalnej partycypacji społecznej w 

procesie decyzyjnym, a tym samym w kształtowaniu tempa i kierunku zmian rozwojowych. 

Postmodernizacyjne przemiany gospodarki odbywające się w warunkach nasilającej się 

integracji gospodarczej i globalizacji w tym kontekście wzmacniają znaczenie kapitału 

społecznego w katalogu czynników rozwoju. W uwarunkowaniach tych dochodzi bowiem do 

wzrostu znaczenia samoorganizacji społeczeństwa przejawiającej się w jej 

zinstytucjonalizowanych i niezinstytucjonalizowanych  formach. W tych okolicznościach 

obserwuje się rozszerzenie wachlarza instytucjonalnego, w którym rosnącą rolę odgrywają 

organizacje pozarządowe o zasięgu globalnym, krajowym i lokalnym. Towarzyszy temu 

rosnąca decentralizacja władzy i upowszechnienie partycypacji społecznej, która jest 

rezultatem zarówno oddolnego i spontanicznego zaangażowania społecznego, jak i  

zmieniających się regulacji prawnych. Jej przyczyny różnicują się jednak przestrzennie 

wykazując, bardzo istotny związek z rozkładem zróżnicowania jakości kapitału społecznego. 

Obserwowane przemiany i ich prawidłowości podkreślają podstawową rolę kapitału 

społecznego w determinowaniu przestrzennym współczesnych procesów rozwojowych. 

Oddziaływania megatrendów, w tym przede wszystkim transformacji gospodarki, prowadzą 

do wzrostu udziału MŚP w strukturze gospodarki. Ich funkcjonowanie determinowane jest 

natomiast poziomem i charakterem przedsiębiorczości, która w dużym stopniu uzależniona 

jest od jakości kapitału społecznego. Obok wskazanych pozytywnych następstw 

oddziaływania megatrendów trzeba też zwrócić uwagę na ich negatywny wpływ na kapitał 

http://forsed.amu.edu.pl/


PROJEKT NARODOWEGO CENTRUM NAUKI (NCN, NR 2015/19/B/HS5/00012): 
Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego  

regionów mniej rozwiniętych 
http://forsed.amu.edu.pl  

95 | S t r o n a  
 

Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2018. Współczesne wyzwania przemian czynników rozwoju regionalnego 
w warunkach podejścia zorientowanego terytorialnie. 02/2018 - Working Paper of FORSED Project. Zakład Analizy Regionalnej. 
Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Poznań.  
 

społeczny. W tym zakresie najważniejsze związane są ze wzrostem anomii społecznej 

będącej konsekwencją rosnącej presji ekonomicznej wynikającej z postępującej 

komercjalizacji życia. Prowadzi to w konsekwencji do prymatu interesu partykularnego nad 

społecznym. Przedmiotowy trend charakterystyczny jest dla obecnego 

postmodernizacyjnego etapu rozwoju kapitalizmu i jego upowszechnia w wyniku 

oddziaływania integracji gospodarczej i globalizacji.  

 Specyfika kapitału społecznego tworzonego przez relacje międzyludzkie stanowi 

prawdziwe wyzwanie dla skutecznej interwencji publicznej wykorzystującej specyfikę 

programowania i realizacji działań polityki spójności w podejściu zorientowanym 

terytorialnie (place-based policy). Wymaga ona bowiem działań zaprogramowanych w 

rezultacie obiektywnie rozpoznanego stanu i zmian (evidence-based policy) trudno 

mierzalnych zjawisk społecznych oraz ich konsekwentnej realizacji w perspektywach 

długookresowych. Spełnienie tych założeń stanowi warunek brzegowy dla kształtowania 

sprzężeń zwrotnych w triadzie kapitał terytorialny - dyfuzja rozwoju - rozwój instytucji 

zapewniających trwały rozwój. Ma to szczególne znaczenie w obecnym okresie 

pojawiających się zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania kapitału społecznego 

wynikających z nasilających się tendencji do anomii społecznej. Znaczenie kapitału 

społecznego dla procesów rozwojowych można porównać do roli podstawowego spoiwa 

łączącego kapitał terytorialny, budującego jego specyfikę funkcjonalną, oraz 

determinującego prawdopodobieństwo wystąpienia i zakres inicjatyw lokalnych 

stanowiących fundament dla rozwoju oddolnego. Siła i charakter kapitału terytorialnego w 

dużym stopniu wpływa na konteksty terytorialne i w zasadniczy sposób kształtuje 

preferencje mieszkańców, zwłaszcza w ich wymiarze społecznym rozpatrywanym w różnych 

skalach (sąsiedzkiej, lokalnej, regionalnej). Tym samym stan i jakość kapitału społecznego 

wraz z wcześniej omówionym kapitałem ludzkim tworzą podstawę dla rozwoju kapitału 

terytorialnego determinującego tempo i kierunek zmian w ramach procesu rozwoju 

endogenicznego. Kapitał społeczny poprzez swój relacyjny charakter warunkuje również 

zasięg i zakres dyfuzji procesów rozwojowych. Ma także podstawowe znaczenie dla 

instytucjonalizacji rozwoju oraz rozwoju instytucjonalnego. Tym samym interwencja 

publiczna wzmacniająca kapitał społeczny, prowadząc do wieloaspektowego wzmocnienia  
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sprzężeń zwrotnych w triadzie kapitał terytorialny – dyfuzja rozwoju – rozwój instytucji, 

sprzyja osiąganiu „masy krytycznej” (critical mass) zapewniającej osiąganie trwałego rozwoju 

danego terytorium i jego otoczenia. Powinna ona być ukierunkowana na: 

 uzupełnianie, wzmacnianie i rozbudzanie kompetencji społecznych mieszkańców 

(efekt synergii z kapitałem ludzkim) zapewniających spójność i komplementarność 

kapitału terytorialnego, 

 tworzenie warunków dla rozwoju instytycjonalnego prowadzącego do wzrostu 

aktywności mieszkańców (efekt synergii z kapitałem ludzkim) zwłaszcza w zakresie 

wzmacniania kompetencji do współpracy wewnątrz (wiążący – bonding social capital) 

i między (pomostowy – bridging social capital) grupami społecznymi, 

 tworzenie i aktywizację istniejących organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, wraz z 

ukierunkowaniem ich działań na potrzeby społeczności lokalnej (efekt synergii z 

kapitałem ludzkim), wzmacniające instytucjonalizacje rozwoju,  

 poprawę warunków funkcjonowania i stymulację współpracy w ramach „poczwórnej 

helisy” (quadruple helix) obejmującej sektor naukowy, sektor gospodarczy, sektor 

publiczny, w tym administrację oraz społeczeństwo (efekt synergii z pozostałymi 

czynnikami rozwoju), sprzyjające wzmacnianiu komplementarności kapitału 

terytorialnego, sprawności instytucjonalizacji rozwoju, oraz zakresu i zasięgu dyfuzji 

efektów rozwojowych,  

 promowanie inkubacji i funkcjonowania przedsiębiorczości przy wykorzystaniu takich 

instrumentów jak: start up’y, inkubatory, parki, klastry, zintegrowane usługi 

otoczenia biznesu (efekt synergii z czynnikiem innowacji), ulgi i preferencje 

podatkowe, sprzyjające poprawie instytucjonalizacji rozwoju oraz dyfuzji jego 

efektów, 

 ograniczanie stopnia wykluczenia poprzez aktywizację i włączenie społeczne w 

miejsce pomocy socjalnej (efekt synergii z kapitałem ludzkim), poprawiające jakość 

kapitału terytorialnego.  
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 Mając na uwadze powyższe prawidłowości w tabeli 8 proponuje się następującą 

operacjonalizację czynnika kapitału społecznego oraz jego wskaźnikowanie uwzględniające 

rozpatrywane poziomy przestrzenne oraz zakres i okres analizy.   

 

Tabela 8 

Operacjonalizacja i wskaźnikowanie czynnika kapitału społecznego 

Subczynnik Wskaźnik 

ak
ty

w
n

o
ść

 s
p

o
łe

cz
n

a 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

brak wskaźników* 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

brak wskaźników* 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

frekwencja w wyborach samorządowych, do Sejmu RP, do Parlamentu Europejskiego (Polska=100) [%] 

udział przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników, kierowników oraz specjalistów w radach gmin i miast na 
prawach powiatu [%] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

frekwencja w wyborach samorządowych [%] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

brak wskaźników* 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Jaka jest ocena kompetencji mieszkańców w zakresie samoorganizacji oraz współpracy między i wewnątrz grup 
społecznych? Czy ich wzmocnienie wymaga dedykowanych działań? Jakie działania są podejmowane/planuje się 
podjąć? 

2. Czy władze wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, sektor gospodarczy, 
sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo? Co ułatwia a co przeszkadza takiej współpracy? 

3. Czy mieszkańcy aktywnie uczestniczą w konsultacjach społecznych organizowanych przez urząd? W jakich 
najczęściej? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jaka jest ocena samorządu terytorialnego w zakresie wspierania aktywności organizacji społecznych i wzmacniania 
kompetencji mieszkańców w zakresie samoorganizacji oraz współpracy między i wewnątrz grup społecznych? 
Jakich aktywności brakuje?  

2. Czy aktywności organizacji społecznych wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor 
naukowy, sektor gospodarczy, sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo? Co ułatwia a co 
przeszkadza w takiej współpracy? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Jaki jest poziom kompetencji mieszkańców w zakresie nawiązywania współpracy między sobą oraz z innymi 
społecznościami i instytucjami? Czy można go traktować jako pozytywną cechę wyróżniającą gminę? Jeżeli nie, to 
dlaczego? 

2. Jaka jest ocena  samorządu terytorialnego i organizacji społecznych w zakresie wspierania aktywności i 
kompetencji  mieszkańców w zakresie samoorganizacji oraz współpracy między i wewnątrz grup społecznych? 
Jakich aktywności brakuje?  

3. Czy aktywności władz i organizacji społecznych wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor 
naukowy, sektor gospodarczy, sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo? Co ułatwia a co 
przeszkadza takiej współpracy? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Jaka jest ocena kompetencji mieszkańców w zakresie samoorganizacji oraz współpracy między i wewnątrz grup 
społecznych? Jakich aktywności brakuje?  

2. Czy aktywności władz i organizacji społecznych wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor 
naukowy, sektor gospodarczy, sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo? Co ułatwia a co 
przeszkadza takiej współpracy? 

3. Czy przedsiębiorcy włączają się aktywnie we współprace w ramach tzw. poczwórnej helisy? Jakie działania należy 
kreować, jakie wzmacniać, a jakich unikać? 

4. Jak przedsiębiorcy oceniają postawę zatrudnionych mieszkańców w stosunku do swojej pracy? Czy są punktualni, 
ambitni, kreatywni, pracowici?  

d z i a ł a l n o ś ć  o r g a n i z a c j i  p o z a r z ą d o w y c h ,  o r g a n i z a c j i  i  s t o w a r z y s z e ń  l o k a l n y c h
 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 
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Subczynnik Wskaźnik 

brak wskaźników* 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

brak wskaźników* 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

fundacje, stowarzyszenia, organizacje na 1000 osób 

stosunek nowo zarejestrowanych organizacji do wyrejestrowanych organizacji na 10 tys. osób 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

fundacje, stowarzyszenia., organizacje na 1000 os. 

nowo zarejestrowane organizacje na 10 tys. os. 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

fundacje, stowarzyszenia, organizacje na 1000 os. 

nowo zarejestrowane organizacje na 10 tys. osób  

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Czy władze wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, sektor gospodarczy, 
sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo? Co ułatwia a co przeszkadza takiej współpracy? 

2. Jaka jest ocena aktywności organizacji społecznych? Jakie działania należy kreować, jakie wzmacniać, a jakich 
unikać? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jaka jest ocena aktywności organizacji społecznych? Jakie działania należy kreować, jakie wzmacniać, a jakich 
unikać? 

2. Jakie są największe sukcesy w działalności organizacji społecznych? 

3. Na jakie przeszkody napotykają organizacje społeczne w swojej działalności? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Jaka jest ocena  samorządu terytorialnego i organizacji społecznych w zakresie wspierania aktywności i 
kompetencji mieszkańców w zakresie samoorganizacji oraz współpracy między i wewnątrz grup społecznych? 
Jakich aktywności brakuje?  

2. Czy aktywności władz i organizacji społecznych wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor 
naukowy, sektor gospodarczy, sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo? Co ułatwia a co 
przeszkadza takiej współpracy? 

3. Czy aktywność organizacji społecznych zaspokaja potrzeby mieszkańców? Jakie działania należy kreować, jakie 
wzmacniać, a jakich unikać? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Czy aktywności władz i organizacji społecznych wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor 
naukowy, sektor gospodarczy, sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo? Co ułatwia a co 
przeszkadza takiej współpracy? 

2. Czy przedsiębiorcy korzystali ze wsparcia organizacji społecznych lub czy przedsiębiorcy posiadali wkład w 
działalność organizacji społecznych? Jaka jest ocena współpracy z organizacjami społecznymi? 

p
rz

ed
si

ęb
io

rc
zo

ść
 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

udział osób zatrudnionych w Science and  Technology w populacji aktywnej zawodowo [%] 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

udział osób z wykształceniem wyższym w populacji aktywnej zawodowo [%] 

udział naukowców i inżynierów w ogóle populacji [%] 

Wartość Dodana Brutto  na 1 zatrudnionego (jako wskaźnik efektywności pracy) [EUR/os.] 

wskaźnik aktywności zawodowej [%] 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. lud 

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 

podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 

podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON 

udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora medycznego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 

udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 

wartość globalnej produkcji rolnej na 1 ha użytków rolnych w zł 

wartość Dodana Brutto na 1 pracującego 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. lud 

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 
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Subczynnik Wskaźnik 

podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 

podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON 

udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora medycznego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 

udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. lud 

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 

podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 

podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

udział podmiotów wyrejestrowanych  w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON 

udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora medycznego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 

udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Jak kompetencje mieszkańców kształtują poziom przedsiębiorczości? Czy w tym zakresie konieczna jest 
interwencja władz? Jeżeli tak, to jaka? 

2. Czy mobilność mieszkańców poprawia czy obniża poziom przedsiębiorczości? Czy poprawa przedsiębiorczości 
wymaga mobilności? Dlaczego?  

3. Czy podejmowane są działania wzmacniające pozyskiwanie i utrzymywanie inwestorów na terenie gminy? Jeżeli 
tak, to jaki mają charakter? 

4. Czy samorząd terytorialny tworzy warunki dla przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie m.in. start up’ów, 
inkubatorów, parków, klastrów, zintegrowanych usług otoczenia biznesu, ulg i preferencji podatkowych? Jeżeli, 
tak to w jakim zakresie i z jakim rezultatem?  Jeżeli nie, to dlaczego? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jak kompetencje mieszkańców kształtują poziom przedsiębiorczości? Czy w tym zakresie konieczna jest 
interwencja władz? Jeżeli tak, to jaka? Czy sytuację w tym zakresie może poprawić aktywność organizacji 
społecznych? Jeżeli tak, to w jaki sposób?  

2. Czy mobilność mieszkańców poprawia czy obniża poziom przedsiębiorczości? Czy poprawa przedsiębiorczości 
wymaga mobilności? Dlaczego?  

3. Jaka jest ocena roli kapitału społecznego dla zakorzenienia na terenie gminy przedsiębiorców? Czy obecna sytuacja 
wymaga interwencji? Jeżeli tak, to jakiej i dlaczego? 

4. Czy organizacje społeczne wzmacniają tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie 
 m.in. start up’ów, inkubatorów, parków, klastrów, zintegrowanych usług otoczenia biznesu, ulg i preferencji 
podatkowych? Jeżeli, tak to w jakim zakresie i z jakim rezultatem?  Jeżeli nie, to dlaczego? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Czy mieszkańcy wykazują szczególne predyspozycje w kierunku przedsiębiorczości? Czy w tym zakresie konieczna 
jest  interwencja władz oraz wsparcie organizacji samorządowych? Jeżeli tak, to w jakiej formie i zakresie?  

2. Czy mobilność mieszkańców poprawia czy obniża kompetencje mieszkańców w zakresie współpracy? Dlaczego?  

3. Jaka jest ocena roli kompetencji związanych ze współpracą między mieszkańcami i między nimi a otoczeniem 
gminy dla zakorzenienia na terenie gminy przedsiębiorców? Czy obecna sytuacja wymaga interwencji? Jeżeli tak, 
to jakiej i dlaczego? 

4. Czy jest potrzeba tworzenia warunków dla powstawania start up’ów, inkubatorów, parków, klastrów, 
zintegrowanych usług otoczenia biznesu, oraz udzielania ulg i preferencji podatkowych, w celu poprawiania 
warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej? Jeżeli, tak to w jaki sposób i w jakim zakresie?  Jeżeli nie, to 
dlaczego? 

5. Czy mieszkańcy podejmowali próbę założenia własnej działalności gospodarczej? Jeśli tak, to z jakim skutkiem? 

6. Co jest największą przeszkodą w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Jak kompetencje mieszkańców kształtują poziom przedsiębiorczości? Czy w tym zakresie konieczna jest 
interwencja władz i wsparcie organizacji społecznych? Jeżeli tak, to w jakiej formie i w jakim zakresie?  

2. Czy mobilność mieszkańców poprawia czy obniża poziom ich kapitału społecznego? Dlaczego?  

3. Jaka jest ocena roli kapitału społecznego dla zakorzenienia na terenie gminy przedsiębiorców? Czy obecna sytuacja 
wymaga interwencji? Jeżeli tak, to jakiej i dlaczego? 
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Subczynnik Wskaźnik 

4. Czy władze i organizacje społeczne wystarczająco wzmacniają tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 
poprzez wykorzystanie m.in. start up’ów, inkubatorów, parków, klastrów, zintegrowanych usług otoczenia 
biznesu, ulg i preferencji podatkowych? Jeżeli, tak to w jakim zakresie i z jakim rezultatem?  Jeżeli nie, to dlaczego 
i jakie działania należy podjąć? 

5. Co było motywacją do rozpoczęcia prowadzenia własnej firmy? 

d
ys

fu
n

kc
je

 s
p

o
łe

cz
n

e 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

udział zagrożonych ubóstwem w ogóle populacji [%] 

udział osób popełniających przestępstwa w populacji powyżej 16 roku życia [%] 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

udział długotrwale bezrobotnych w ogóle bezrobotnych [%] 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

samobójstwa na 10 tys. mieszkańców 

przestępstwa ogółem stwierdzone na 1000 mieszkańców 

wskaźnik zagrożenia ubóstwem [%] (minimum egzystencji) 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

liczba przestępstw na 1000 mieszkańców 

zatrzymania osób nietrzeźwych na 10 tys. mieszkańców 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

brak wskaźników* 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Czy na terenie gminy koncentrują się dysfunkcje społeczne? Jeżeli tak, to o jakim charakterze? Czy poziom 
dysfunkcji społecznych wpływa na poziom przstępczości na terenie gminy? 

2. Jakie instrumenty stosuje się do ograniczania dysfunkcji społecznych i stopnia wykluczenia społecznego? 

3. Czy na terenie gminy występują osoby i podmioty wykazujące uzależnienie od pomocy publicznej? Jakie działania 
podejmuje się w celu zmiany ich stanowiska?  

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jakie są najważniejsze  dysfunkcje społeczne na terenie gminy? Jakie są ich przyczyny? 

2. Jakie instrumenty należy stosować, a jakie stosuje się do ograniczania dysfunkcji społecznych i stopnia wykluczenia 
społecznego? 

3. Czy na terenie gminy występują osoby i podmioty wykazujące uzależnienie od pomocy publicznej? Jeżeli tak, to 
jaka jest przyczyna tej sytuacji?  

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Jakie są najważniejsze  dysfunkcje społeczne na terenie gminy? Jakie są ich przyczyny? 

2. Jaki instrumenty należy stosować, a jaki stosuje się do ograniczania dysfunkcji społecznych i stopnia wykluczenia 
społecznego? 

3. Czy na terenie gminy występują osoby i podmioty wykazujące uzależnienie od pomocy publicznej? Jeżeli tak, to 
jaka jest przyczyna tej sytuacji?  

4. Czy w sąsiedztwie zamieszkania obserwuje się przejawy dysfunkcji społecznych (dewastacja mienia publicznego, 
agresja, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych)? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Jakie są najważniejsze  dysfunkcje społeczne na terenie gminy? Jakie są ich przyczyny? 

2. Jaki instrumenty należy stosować, a jaki stosuje się do ograniczania dysfunkcji społecznych i stopnia wykluczenia 
społecznego? 

3. Czy na terenie gminy występują osoby i podmioty wykazujące uzależnienie od pomocy publicznej? Jeżeli tak, to 
jaka jest przyczyna tej sytuacji?  

4. Czy kiedykolwiek przedsiębiorca był zmuszony do zwolnienia pracownika np. ze względu na problem alokoholowy 
i/lub agresywne zachowanie w miejscu pracy? 

* brak wskaźników wynika z niespełnienia przez zasoby statystyki publicznej przyjętych w przedmiotowej propozycji założeń wstępnych 
konstrukcji geograficznej bazy informacji, zwłaszcza w odniesieniu do okresu obserwacji: 2004-2015 (ciągłość obserwacji) oraz przyjętego 
układu jednostek przestrzennych (kompletność obserwacji). 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kapitał materialny 
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 Kapitał materialny obejmuje dobra materialne mające najczęściej charakter środków 

trwałych, które stanowią podstawę dla prowadzenia każdego rodzaju działalności 

gospodarczej. W skład kapitału materialnego wchodzą wszystkie  zasoby środowiskowe oraz 

antropogeniczne których występowanie oraz wzajemne powiązanie stanowi podstawę 

kształtowania warunków do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Często podkreśla 

się, że kapitał materialny w dużej części stanowi własność publiczną (rodzaj dobra 

publicznego – czystego lub mieszanego/niedoskonałego) i stanowi podstawę wszystkich 

innych działań społecznych i gospodarczych (Nijkamp, 1984; 1986). Jego wielkość, przemiany 

i jakość zależą od sektora publicznego oraz od sektora prywatnego mających zarówno 

charakter lokalny jak i zewnętrzny. Należy pamiętać, że wielkość i struktura kapitału 

materialnego mogą być w dużym stopniu kształtowane poprzez oddziaływania zewnętrzne, 

zwłaszcza przy wykorzystaniu z jednej strony instrumentów polityki interregionalnej, a z 

drugiej strony np. przez BIZ. Relatywne zmniejszanie się roli kapitału materialnego we 

współczesnych uwarunkowaniach procesów rozwoju wynika z faktu dużego stopnia 

nasycenia terytoriów wyposażeniem infrastrukturalnym, w obliczu czego nie ilość 

infrastruktury ale jej jakość oraz stan środowiska przyrodniczego determinowany rosnącą 

antropopresją stają się najważniejszymi elementami tego czynnika. Co prawda nie można tej 

tendencji uogólniać, na co zwracają uwagę założenia koncepcji rozwoju endogenicznego 

(Amin, Thrift, 1992; McCann, Varga, 2015), pamiętając również o konsekwencjach 

uwarunkowań historycznych dobrze usystematyzowanych w koncepcji rozwoju zależnego od 

ścieżki (path dependency) (Gwosdz, 2014), które podkreślają znaczenie zróżnicowań 

rozwojowych i ich przyczyn. Wynika z nich potrzeba indywidualnego rozpatrywania czynnika 

kapitału materialnego i jego roli w procesach rozwoju w zależności od aktualnego poziomu 

rozwoju danego terytorium. W ten sposób potwierdza się powszechnie wskazywana 

prawidłowość podkreślająca większe znaczenie czynnika kapitału ludzkiego i kapitału 

społecznego niż kapitału materialnego na obszarach relatywnie silnych ekonomicznie i 

społecznie, przy odwrotnej zależności charakterystycznej dla obszarów relatywnie słabszych. 

Nie wolno przy tym zapominać, że rozwój kapitału materialnego, zwłaszcza w zakresie 

infrastruktury technicznej skutkuje wzrostem kosztów stałych wynikających z jego 

eksploatacji. W związku z tym skala inwestycji dotycząca rozwoju kapitału materialnego 
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zawsze musi być na wstępie weryfikowana analizą przyszłego popytu na jego użytkowanie. 

W przeciwnym razie skutkuje negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z 

przeinwestowania, które są dobrze znane i prezentowane w literaturze przedmiotu 

(Crescenzi,  Rodríguez-Pose, 2012). Uszczegółowiona operacjonalizacja kapitału 

materialnego powinna obejmować następujące subczynniki: zasoby naturalne i stan 

środowiska przyrodniczego, infrastrukturę techniczną, infrastrukturę społeczną (Churski i 

inni, 2017b). 

 Wskazany zakres definicyjny oraz cechy charakterystyczne kapitału materialnego 

wskazują na jego zróżnicowaną rolę w kształtowaniu mechanizmów rozwojowych 

charakterystycznych dla podejścia zorientowanego terytorialnie. Zróżnicowane to 

determinowane jest poziomem rozwoju danego terytorium. W przypadku obszarów dobrze 

rozwiniętych, a w konsekwencji charakteryzujących się wysokim nasyceniem ilości i jakości 

kapitału materialnego zapewniającej wysoką spójność terytorialną należy mówić o 

mniejszym wpływie tego czynnika na kształtowanie procesów rozwojowych w 

rozpatrywanym podejściu. W tym przypadku większego znaczenia nabierają jego aspekty 

środowiskowe niż infrastrukturalne. Jakość środowiska staje się bowiem ważnym elementem 

kształtującym atrakcyjność lokalizacyjną w działalnościach o wysokim nasyceniu wiedzą, 

angażujących osoby o najwyższych kwalifikacjach. W przypadku obszarów słabszych 

ekonomicznie, a zwłaszcza tych które wykazują cały czas deficyty infrastrukturalne stan tego 

czynnika uznać należy za nadal bardzo ważny. Wpływa on bowiem na kształtowanie 

atrakcyjności lokalizacyjnej, determinuje możliwości powstawania nowych form organizacji 

przestrzennej działalności gospodarczej, a także wzmacnia efekty aglomeracji 

(agglomeration economies). Kapitał materialny tworzy też szkielet infrastrukturalny 

stanowiący podstawę dla kształtowania warunków dla rozwoju efektów sieciowych 

(networks effects), w tym także przepływów wiedzy (knowledge spillover), zmieniających i 

rozszerzających znaczenie bliskości (proximity). Tak postrzegane cechy kapitału materialnego 

mogą wpływać na zmniejszanie stopnia niedopasowań przestrzennych (spatial mismatch) w 

warunkach interwencji realizowanej w podejściu zorientowanym terytorialnie (place-based 

policy), co w przedmiotowym zakresie częściej i na większą skalę obserwuje się na obszarach 

słabszych ekonomicznie. Jego aspekty środowiskowe mogą natomiast stanowić ważne 
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uwarunkowanie wpływając na motywacje kapitału do działań ukierunkowanych terytorialnie 

(equity motivations for place-based policies), co ma miejsce zdecydowanie częściej w 

przypadku działalności o wyższym nasyceniu wiedzą i w dużym stopniu wpływa na 

ograniczanie nierówności rozwojowych.  

 Kapitał materialny w umiarkowanym stopniu podlega oddziaływaniom przemian 

megatrendów społeczno-gospodarczych. Ich wpływ, podobnie jak wskazano powyżej w 

zakresie oddziaływania na mechanizmy rozwojowe charakterystyczne dla podejścia 

zorientowanego terytorialnie, uzależniony jest w bardzo dużym stopniu od poziomu rozwoju 

danego terytorium. Na pewno przenikająca się wzajemnie wiązka oddziaływań 

rozpatrywanych megatrendów sprzyja poprawie stopnia wyposażenia terytoriów w kapitał 

materialny oraz wpływa na poprawę jego jakości. Transformacja wpływa na poprawę 

warunków środowiskowych kształtując kierunek i zakres restrukturyzacji gospodarki. 

Postmodernizacja zwraca uwagę na konieczność poprawy wyposażenia infrastrukturalnego 

zapewniającego spójność terytorium sprzyjającą zwiększaniu elastyczności jego adaptacji do 

zmian rynkowych. Zwraca również uwagę na konieczność podnoszenia poziomu i warunków 

życia z jednej strony poprzez dążenie do wzmacniania uwarunkowań środowiskowych, a z 

drugiej strony poprzez poprawę dostępu do usług osobistych. Integracja gospodarcza i 

globalizacja z jednej strony stwarzają warunki dla rozwoju jakości kapitału materialnego, 

zwłaszcza w zakresie technologii ICT oraz dokapitalizowania kapitału materialnego poprzez 

inwestycje i wykorzystanie zasobów zewnętrznych w stosunku do terytorium, przykładowo 

przy wykorzystaniu BIZ. Z drugiej strony stwarzają zagrożenie możliwością implementacji 

starszych technologii w obszarach słabiej rozwiniętych poprzez nie zawsze etyczne 

zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych. Zwracają one również uwagę na 

konieczność minimalizacji luki technologicznej między obszarami silnymi i słabymi, której 

powiększanie może uniemożliwić kooperacje technologiczną związaną z wykorzystywaniem 

elementów kapitału materialnego o różnych parametrach technicznych. Oddziaływanie 

megatrendów społeczno-gospodarczych, podkreślające rosnącą globalizację relacji 

ekonomicznych i upowszechnienie w każdej skali przestrzennej wynikających z nich zagrożeń 

oddziaływania zmiennych w czasie cykli koniunkturalnych, zwraca uwagę na konieczność 
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obiektywnego szacowania nakładów inwestycyjnych w nowy i modernizowany kapitał 

materialny z uwzględnieniem kosztów jego eksploatacji.  

 Interwencja publiczna udzielana w celu wzmacniania i tworzenia kapitału 

materialnego w podejściu zorientowanym terytorialnie (place-based policy) musi, w sposób 

szczególny w stosunku do pozostałych czynników rozwoju, opierać się na obiektywnie 

rozpoznanych aktualnych i przyszłych potrzebach (evidence-based policy) danego terytorium. 

Wynika to z charakteru inwestycji w kapitał materialny, które wyróżniają się wysoką 

wartością nakładów oraz skrajnie niską możliwością ich zmiany ex-post lub adaptacji. W tych 

uwarunkowaniach niezwykle ważne jest oszacowanie obecnego i przyszłego popytu, które 

warunkować będą opłacalność danej inwestycji, która może być ważnym elementem 

stymulacji rozwoju kapitału terytorialnego i wzmacniania jego funkcjonalnej specyfiki. Może 

ona jednak w przypadku źle oszacowanego popytu i jego zmienności przyczynić się do 

ograniczenia procesów rozwojowych i stać się przyczyną negatywnego oddziaływania na 

pozostałe czynniki rozwoju, co ma miejsce w przypadku błędnych inwestycji realizowanych 

przy wsparciu łatwo dostępnych środków publicznych. Koszt ich utrzymania przy 

niewystarczającym popycie staje się dodatkowym obciążeniem a nie czynnikiem rozwoju 

terytorium. Nie bez znaczenia jest również charakter publicznej interwencji inwestycyjnej w 

kapitał materialny, wymagający wspierania inwestycji, które ukierunkowane są na tworzenie 

i wzmacnianie długookresowych efektów podażowych, a ograniczania tych związanych 

jedynie z krótkookresowymi efektami popytowymi. Wymiar środowiskowy kapitału 

materialnego jest ważnym elementem kształtującym specyfikę terytorium i wpływającym na 

preferencję mieszkańców. Wymiar techniczny kapitał materialnego tworzy infrastrukturalną 

podstawę dla spójności terytorialnej w ten sposób oddziałując na powstawanie i nasilanie się 

sprzężeń zwrotnych w triadzie kapitał terytorialny - dyfuzja rozwoju - rozwój instytucji 

zapewniających trwały rozwój. Jest ważnym uwarunkowaniem dla procesów dyfuzji rozwoju 

ułatwiając osiąganie „masy krytycznej” (critical mass) zapewniającej osiąganie trwałego 

rozwoju danego terytorium i jego otoczenia. Interwencja rozwojowa ukierunkowana 

powinna być na: 
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 zachowanie i poprawę stanu środowiska przyrodniczego (efekt synergii z pozostałami 

czynnikami rozwoju) zapewniającego wysoką konkurencyjność kapitału 

terytorialnego, 

 zrównoważoną eksploatację lokalnych zasobów naturalnych zapewniającą korzyści 

ekonomiczne bez negatywnych konsekwencji środowiskowych oraz społecznych 

(efekt synergii z pozostałami czynnikami rozwoju), co gwarantuje wzmacnianie 

komplementarności kapitału terytorialnego,  

 audyt i systemowe wzmacnianie infrastruktury technicznej w stopniu adekwatnym 

do aktualnego i prognozowanego popytu (efekt synergii z pozostałami czynnikami 

rozwoju), poprawiające komplementarność kapitału terytorialnego oraz tworzące 

warunki dla zwiększania zakresu i zasięgu dyfuzji rozwoju, 

 audyt i systemowe wzmacnianie infrastruktury społecznej w stopniu adekwatnym do 

aktualnego i prognozowanego popytu (efekt synergii z pozostałami czynnikami 

rozwoju), poprawiające konkurencyjność kapitału terytorialnego oraz tworzące 

warunki dla polepszenia jakości instytucjonalizacji rozwoju, 

 tworzenie możliwości dla przedsiębiorstw do poprawy jakości kapitału materialnego 

poprzez zwiększanie jakości środków trwałych dzięki dostępowi do instrumentów 

finansowych (synergia z kapitałem finansowym), w tym instrumentów zwrotnych, 

prowadzące do poprawy konkurencyjności kapitału terytorialnego, ale również 

wzmacniającej instytucjonalizację rozwoju, 

 kreację systemu programowania planów inwestycyjnych w zakresie kapitału 

materialnego finansowanych ze środków publicznych opierającego się na 

obiektywnie rozpoznanych aktualnych i przyszłych potrzebach (efekt synergii z 

pozostałami czynnikami rozwoju), odpornego na doraźne oddziaływania polityczne, 

świadczącego o wysokim standardzie jakościowym instytucjonalizacji rozwoju.  

 Podsumowując zaprezentowane ustalenia odnoszące się do czynnika kapitału 

materialnego, w tabeli 9 proponuje się sposób jego operacjonalizacji oraz wskaźnikowania 

uwzględniający rozpatrywane poziomy przestrzenne oraz zakres i okres analizy.   
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Tabela 9 

Operacjonalizacja i wskaźnikowanie czynnika kapitału materialnego 

 

Subczynnik Wskaźnik 
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UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

udział energii odnawialnej w ogóle źródeł energii [%] 

emisja gazów cieplarnianych [ekwiwalent CO2] 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

brak wskaźników* 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych [t/os.] 

emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych [t/km2] 

lesistość [%] 

udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [%] 

ładunki zanieczyszczeń (azot ogólny) w ściekach przemysłowych odprowadzonych do wód lub do ziemi [kg/rok] 

produkcja energii ze źródeł odnawialnych per capita [kWh/os.] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych [t/km2] 

emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych [t/km2] 

lesistość [%] 

udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [%] 

ładunki zanieczyszczeń (azot ogólny) w ściekach przemysłowych odprowadzonych do wód lub do ziemi [kg/rok] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

lesistość [%] 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Jaki jest stan środowiska przyrodniczego gminy? Czy jego zasoby i walory wzmacniają czy ograniczają procesy 
rozwoju lokalnego? Jakie działania interwencyjne są podejmowane w tym zakresie? 

2. Jaki jest stopień eksploatacji lokalnych zasobów naturalnych i horyzont czasowy ich ew. wyczerpania? Jakie 
działania są podejmowane w celu zapewnienia rekultywacji i ponownego zagospodarowania obszarów 
poeksploatacyjnych?  

3. Jak oceniania jest jakość podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego? 

4. Czy podejmowana jest współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie działań służących ochronie środowiska 
przyrodniczego? Jeśli tak, to czego dotyczą te działania i z jakimi jednostkami są one współrealizowane? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jaka jest ocena stanu środowiska przyrodniczego gminy? Czy jego zasoby i walory są skutecznie wzmacniane i/lub 
ograniczane przez władze w celu optymalizacji procesów rozwoju lokalnego? Jak należy ocenić podejmowane 
działania interwencyjne, które są podejmowane w tym zakresie? 

2. Czy stan środowiska przyrodniczego gminy może być traktowany jako czynnik przyciągający nowych mieszkańców i 
inwestorów? Jeżeli nie, to jakich działań wymaga osiągnięcie takiego stanu? 

3. Jakiego rodzaju działania dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego są podejmowane przez organizacje 
społeczne? Dlaczego akurat takie, a nie inne? 

4. Jak oceniania jest jakość podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Jaki jest stan środowiska przyrodniczego gminy? Czy jego stan poprawia czy pogarsza poziom życia? 

2. Jakiego rodzaju działania dotyczące ochrony środowiska są podejmowane na terenie gminy? 

3. Jaka jest ocena eksploatacji lokalnych zasobów naturalnych? Jeżeli jest taka potrzeba, to jakie zmiany należałoby 
wprowadzić w tym zakresie? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Jaki jest stan środowiska przyrodniczego gminy? Czy jego zasoby i walory wzmacniają czy ograniczają działalność 
gospodarczą? 

2. Jaki jest stopień eksploatacji lokalnych zasobów naturalnych i horyzont czasowy ich ew. wyczerpania? Czy stan w 
tym zakresie zwiększa ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej?  

3. Jaki jest stan zaplecza produkcyjnego lokalnych przedsiębiorców? Czy władze stosują ukierunkowane instrumenty 
 wsparcia przedsiębiorców umożliwiające im modernizację zwiększanie środków trwałych zgodnie z ich 
potrzebami produkcyjnymi?  

4. W jakim stopniu rozwój infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej poprawia dostępność do miejsc pracy 
i usług? Czy wzmacniane w ten sposób oddziaływania zewnętrzne wzmacniają czy osłabiają gminę 
(napływ/odpływ)? 
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Subczynnik Wskaźnik 

5. Czy władze wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, sektor gospodarczy, 
sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo do rozpoznawania potrzeb infrastrukturalnych 
mieszkańców i przedsiębiorców? 

6. Jaka jest skuteczność gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych środków publicznych na projekty infrastrukturalne? 
Jakie są przyczyny tej sytuacji? Proszę wymienić najważniejsze pozyskane i zrealizowane od 2004r. projekty 
infrastrukturalne (tabela). 

7. Jaka jest rentowność/stopień wykorzystania inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych z zewnętrznych 
środków publicznych?  
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UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

udział gospodarstw domowych z dostępem do Internetu [%] 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

gęstość autostrad [km/km2] 

nakłady brutto na środki trwałe [EUR/ 1 zatrudnionego] 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

długość sieci cieplnej przesyłowej [km] 

udział osób korzystających z kanalizacji w ogóle populacji [%] 

udział osób korzystających z instalacji gazowej w ogóle populacji [%] 

długość dróg krajowych i autostrad na 1000 km2 [km] 

telefoniczne łącza główne na 1000 ludności [szt.] 

linie kolejowe zelektryfikowane na 100 km2 [km] 

udział przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu w ogóle przedsiębiorstw [%] 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę 

liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na 100 tys. os. 

udział szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu w % 

uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

gęstość sieci cieplnej przesyłowej [km/km2] 

udział osób korzystających z kanalizacji w ogóle populacji [%] 

udział osób korzystających z instalacji gazowej w ogóle populacji [%] 

długość dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni na 100 km2 [km] 

% budynków z możliwością dostępu do Internetu 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

udział osób korzystających z kanalizacji w ogóle populacji [%]  

udział osób korzystających z instalacji gazowej w ogóle populacji [%]  

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Jaki jest stan infrastruktury technicznej? Jakie są najważniejsze potrzeby i braki w tym zakresie (ranking potrzeb – 
5 najważniejszych inwestycji)?  

2. Czy modernizację i rozwój infrastruktury technicznej poprzedzają audyty w zakresie aktualnego i prognozowanego 
popytu na jej wykorzystanie? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego ? 

3. Jaki jest stan zaplecza produkcyjnego lokalnych przedsiębiorców? Czy władze stosują ukierunkowane instrumenty 
 wsparcia przedsiębiorców umożliwiające im modernizację zwiększanie środków trwałych zgodnie z ich 
potrzebami produkcyjnymi?  

4. W jakim stopniu rozwój infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej poprawia dostępność do miejsc pracy 
i usług? Czy wzmacniane w ten sposób oddziaływania zewnętrzne wzmacniają czy osłabiają gminę 
(napływ/odpływ)? 

5. Czy władze wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, sektor gospodarczy, 
sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo do rozpoznawania potrzeb infrastrukturalnych 
mieszkańców i przedsiębiorców? 

6.  Jaka jest skuteczność gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych środków publicznych na projekty infrastrukturalne? 
Jakie są przyczyny tej sytuacji? Proszę wymienić najważniejsze pozyskane i zrealizowane od 2004r. projekty 
infrastrukturalne (tabela). 

7. Jaka jest rentowność/stopień wykorzystania inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych z zewnętrznych 
środków publicznych?  

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jaki jest stan infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez mieszkańców i przedsiębiorców? Jakie są 
najważniejsze  potrzeby i braki w tym zakresie (ranking potrzeb – 5 najważniejszych inwestycji)?  

2. Czy modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej są prowadzone zgodnie z właściwie rozpoznanymi 
potrzebami mieszkańców i przedsiębiorców? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to proszę podać 
przyczyny. 

3. Czy organizacje społeczne wspierają władze w zakresie rozpoznawania potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców i 
przedsiębiorców? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie proszę podać przyczyny? 
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Subczynnik Wskaźnik 

4. Czy gmina skutecznie korzysta z zewnętrznych środków publicznych, w tym środków Europejskich przeznaczonych 
na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej? Proszę wymienić najważniejsze pozyskane i zrealizowane od 
2004r. projekty infrastrukturalne (tabela).  

5. Jaka jest rentowność/stopień wykorzystania inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych z zewnętrznych 
środków publicznych? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Jaki jest stan i dostęp do infrastruktury technicznej? Jakie są najważniejsze potrzeby i braki w tym zakresie 
(ranking potrzeb – 5 najważniejszych inwestycji)?  

2. Czy modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej prowadzone przez władze są zgodne z potrzebami 
mieszkańców? 

3. Czy władze stosują ukierunkowane instrumenty wsparcia przedsiębiorców umożliwiające im modernizację i 
poprawę wyposażenia technicznego zgodnie z ich potrzebami produkcyjnymi?  

4. W jakim stopniu rozwój infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej poprawia dostępność do miejsc pracy 
i usług? Czy zmiany w tym zakresie skłaniają do pozostania czy zmiany miejsca zamieszkania? 

5. Czy władze właściwie rozpoznają potrzeby infrastrukturalne mieszkańców? Jakie zmiany należy podjąć w tym 
zakresie? 

6. Czy gmina pozyskuje środki europejskiej (i inne zewnętrzne) na projekty infrastrukturalne? Proszę wymienić 
najważniejsze pozyskane i zrealizowane od 2004r. projekty infrastrukturalne (tabela). 

7. Jaki jest stopień wykorzystania inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych z zewnętrznych środków 
publicznych? Czy odpowiadają one potrzebom lokalnym? 

8. Do której z sąsiadujących gmin najłatwiej jest dostać się za pomocą komunikacji publicznej (istnieje najwięcej 
połączeń)? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Czy stan infrastruktury technicznej ogranicza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej? Jakie są 
najważniejsze potrzeby i braki w tym zakresie (ranking potrzeb – 5 najważniejszych inwestycji)?  

2. Czy modernizację i rozwój infrastruktury technicznej poprzedzają audyty w zakresie aktualnego i prognozowanego 
popytu na jej wykorzystanie przeprowadzane przez władze? Jeżeli tak, proszę podać przykłady.  

3. Jaki jest stan zaplecza produkcyjnego lokalnych przedsiębiorców? Czy władze stosują ukierunkowane instrumenty 
wsparcia przedsiębiorców umożliwiające im modernizację zwiększanie środków trwałych zgodnie z ich potrzebami 
produkcyjnymi?  

4. W jakim stopniu rozwój infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej poprawia dostępność do miejsc pracy 
i usług? Czy wzmacniane w ten sposób oddziaływania zewnętrzne wzmacniają czy osłabiają gminę 
(napływ/odpływ)? 

5. Czy władze wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, sektor gospodarczy, 
sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo do rozpoznawania potrzeb infrastrukturalnych 
mieszkańców i przedsiębiorców? 

6. Jaka jest skuteczność gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych środków publicznych na projekty infrastrukturalne? 
Jakie są przyczyny tej sytuacji? Proszę wymienić najważniejsze pozyskane i zrealizowane od 2004r. projekty 
infrastrukturalne (tabela). 

7. Jaka jest rentowność/stopień wykorzystania inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych z zewnętrznych 
środków publicznych?  

 
8. Czy w ostatnim okresie dokonano inwestycji w środki trwałe przedsiębiorstwa? 

9. Czy istniejąca infrastruktura techniczna (np. drogowa) zapewnia wystarczające warunki współpracy z partnerami 
spoza gminy? 
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UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

brak wskaźników* 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

liczba łóżek w szpitalach [szt./100 tys. os.] 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

liczba klubów sportowych łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS [szt./1000 os.] 

ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) 
[os.] 

domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice [ob./1000 os.] 

ludność na 1 miejsce w teatrach i instytucjach muzycznych [os.] 

liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych [os.] 

zwiedzający muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców 

łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności 

licea ogólnokształcące dla młodzieży bez specjalnych [ob./1000 os.] 

liczba szkół wyższych [ob./10 tys. os.] 

ludność na 1 aptekę 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

udział szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu [%] 
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Subczynnik Wskaźnik 

uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów 

liczba klubów sportowych łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS na 10 tys. mieszkańców [szt.] 

ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) 
[os.] 

domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice na 10 tys. mieszkańców [ob.] 

liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych [os.] 

zwiedzający muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców 

uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) 
[os.] 

liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych [os.] 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Jaki jest stan infrastruktury społecznej? Jakie są najważniejsze potrzeby i braki w tym zakresie (ranking potrzeb – 5 
najważniejszych inwestycji)?  

2. Czy modernizację i rozwój infrastruktury społecznej poprzedzają audyty w zakresie aktualnego i prognozowanego 
popytu na jej wykorzystanie? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego ? 

3. Czy władze wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, sektor gospodarczy, 
sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo do rozpoznawania potrzeb infrastrukturalnych 
mieszkańców i przedsiębiorców? 

4. W jakim stopniu rozwój infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej poprawia dostępność do miejsc pracy 
i usług? Czy zmiany w tym zakresie skłaniają do pozostania czy zmiany miejsca zamieszkania? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jaki jest stan infrastruktury społecznej wykorzystywanej przez mieszkańców i przedsiębiorców? Jakie są 
najważniejsze  potrzeby i braki w tym zakresie (ranking potrzeb – 5 najważniejszych inwestycji)?  

2. Czy modernizację i rozwój infrastruktury społecznej są prowadzone zgodnie z właściwie rozpoznanymi potrzebami 
mieszkańców i przedsiębiorców? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to proszę podać przyczyny. 

3. W jakim stopniu rozwój infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej poprawia dostępność do miejsc pracy 
i usług? Czy zmiany w tym zakresie skłaniają do pozostania czy zmiany miejsca zamieszkania? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Jaki jest stan i dostęp do infrastruktury społecznej? Jakie są najważniejsze potrzeby i braki w tym zakresie (ranking 
potrzeb – 5 najważniejszych inwestycji)?  

2. Czy modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej prowadzone przez władze są zgodne z potrzebami 
mieszkańców? 

3. W jakim stopniu rozwój infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej poprawia dostępność do miejsc pracy 
i usług? Czy zmiany w tym zakresie skłaniają do pozostania czy zmiany miejsca zamieszkania? 

4. Czy respondent korzysta z infrastruktury społecznej zlokalizowanej poza granicami gminy? Jak często? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Czy stan infrastruktury społecznej ogranicza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej? Jakie są 
najważniejsze potrzeby i braki w tym zakresie (ranking potrzeb – 5  najważniejszych inwestycji)?  

2. Czy modernizację i rozwój infrastruktury społecznej poprzedzają audyty w zakresie aktualnego i prognozowanego 
popytu na jej wykorzystanie przeprowadzane przez władze ? Jeżeli tak, proszę podać przykłady.  

3. W jakim stopniu rozwój infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej poprawia dostępność do miejsc pracy 
i usług? Czy wzmacniane w ten sposób oddziaływania zewnętrzne wzmacniają czy osłabiają gminę 
(napływ/odpływ)? 

4. Czy władze wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, sektor gospodarczy, 
sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo do rozpoznawania potrzeb infrastrukturalnych 
mieszkańców i przedsiębiorców? 

5. Jaka jest skuteczność gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych środków publicznych na projekty infrastrukturalne? 
Jakie są przyczyny tej sytuacji? Proszę wymienić najważniejsze pozyskane i zrealizowane od 2004r. projekty 
infrastrukturalne (tabela). 

6. Jaka jest rentowność/stopień wykorzystania inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych z zewnętrznych 
środków publicznych?  

* brak wskaźników wynika z niespełnienia przez zasoby statystyki publicznej przyjętych w przedmiotowej propozycji założeń wstępnych 
konstrukcji geograficznej bazy informacji, zwłaszcza w odniesieniu do okresu obserwacji: 2004-2015 (ciągłość obserwacji) oraz przyjętego 
układu jednostek przestrzennych (kompletność obserwacji). 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Kapitał finansowy obejmuje całość wolnych środków finansowych, które mogą być 

przeznaczone na realizację nowych inwestycji społecznych, gospodarczych, prywatnych i 

publicznych powiększających kapitał materialny regionu oraz środki przeznaczane przez 

mieszkańców na prywatną konsumpcję zwiększającą popyt wewnętrzny. Kapitał finansowy 

opiera się w dużym stopniu na mechanizmie montażu źródeł włączając w nie zarówno środki 

własne, jak i instrumenty zwrotne oraz bezzwrotne. Niezmiennie stanowi on jeden z 

podstawowych czynników kształtujących procesy rozwoju. Jego znaczenie wrasta wraz ze 

zmieniającym się paradygmatem polityki regionalnej opierającym się na endogenizacji 

procesów rozwoju, w którym podkreśla się rolę dostępu do zasobów finansowych w dużym 

stopniu determinujących przebieg procesów rozwojowych (Molle, R.Cappellin, 1988; Amin, 

Thrift, 1992; McCann, Varga, 2015; Jewtuchowicz, 2016). Kapitał finansowy w dużym stopniu 

może być zasilany źródłami zewnętrznymi, które mogą na stałe (poprzez BIZ) lub czasowo 

(poprzez np. handel zagraniczny lub interwencje europejskich polityk publicznych) zwiększać 

jego wartość. Towarzyszy temu jednak wzrost ryzyka związany z konsekwencjami 

wystąpienia szoków zewnętrznych oraz uzależniania finansowego, w tym prowadzącego do 

braku samodzielności operacyjnej. Z jednej strony nie zmienia to faktu, że odegrał on bardzo 

ważną rolę w postępie technologicznym oraz budowaniu przewag konkurencyjnych 

zwłaszcza na etapie gwałtownego rozwoju innowacji finansowych, co miało miejsce od końca 

lat 70-tych XX wieku (Gemzik-Salwach, 2009) i stanowił jedno z głównych uwarunkowań 

stabilizacji gospodarczej świata przed kryzysem (Annual Reports of Governors…, 2017). Z 

drugiej strony przebieg i konsekwencje ostatniego kryzysu podkreśliły rolę kapitału 

finansowego i jego wrażliwość w warunkach w pełni usieciowanej gospodarki przepływów. 

Znalazło to swoje potwierdzenie w zróżnicowanym czasie i zakresie wystąpienia 

negatywnych konsekwencji recesji (szybszych i głębszych w obszarach wzrostu) (Churski, 

2014a), głębokim załamaniu popytu (skutkującym szczególnymi wyzwaniami rozwojowymi 

obszarów o wysokim stopniu specjalizacji) (Churski i inni, 2017a) oraz istotnej roli środków 

publicznych (stanowiących substytutu rynkowego kapitału finansowego pozwalający 

utrzymać wielkość popytu rynkowego w czasach kryzysu) (Churski, Perdał, 2016). 

Obserwowane tendencje podkreślają zmieniające się oddziaływanie kapitału finansowego na 
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procesy rozwoju społeczno-gospodarczego na każdym poziomie przestrzennym, zwracając 

uwagę na konieczność dywersyfikacji i uwzględniania w programowaniu interwencji 

ukierunkowanej na jego wzmacnianie specyfiki jego wrażliwości na zmiany globalnej 

koniunktury gospodarczej. Brak uwzględnienia tych prawidłowości może prowadzić do 

bardzo negatywnych i trwałych konsekwencji ekonomicznych i społecznych, czego dowodem 

jest przestrzenne zróżnicowanie poziomu i charakteru procesów rozwojowych. 

Uszczegółowiona operacjonalizacja kapitału finansowego powinna obejmować następujące 

subczynniki: sytuację finansową przedsiębiorstw, ludności i samorządu terytorialnego, stan i 

strukturę usług finansowych, wielkość i strukturę absorpcji europejskich środków 

publicznych, zewnętrzne przepływy kapitału finansowego (Churski i inni, 2017b). 

  Kapitał finansowy należy do czynników rozwoju, które w ostatnich latach podlegały 

wyjątkowym przemianom. Zakres tych przemian oraz znaczenie tego czynnika rozwoju w 

pełnym zakresie ukazały konsekwencje ostatniego światowego kryzysu gospodarczego 

zapoczątkowanego w 2008 r. Kapitał finansowy stanowi podstawę dla wzmacniania innych 

czynników rozwoju. Jego związki są szczególne silne i charakteryzują się wysokim 

determinizmem w relacji z kapitałem materialnym. Stanowi on ważne uwarunkowanie dla 

mechanizmów rozwojowych charakterystycznych dla podejścia zorientowanego terytorialnie 

w zasadniczym stopniu wpływając na wrażliwość i odporność kapitału terytorialnego na 

zmiany koniunktury globalnej. Zamożność i stabilność wzmacnia konkurencyjność czynników 

lokalizacji umożliwiając rozwój zróżnicowanych przestrzennych form organizacji działalności, 

które uzależnione są od sytuacji finansowej danego terytorium wpływając również na 

możliwość wystąpienia i siłę oddziaływania efektów aglomeracji (agglomeration economies). 

Kapitał finansowy odrywa też dużą rolę w rozwoju efektów sieciowych (networks effects) 

będąc w wielu przypadkach główną stymulantą ich powstawania dzięki napływowi BIZ i 

innych form kapitału zewnętrznego, które zwiększają użyteczność lokalnych zasobów i dóbr. 

Stan kapitału finansowego danego terytorium i jego wpływ na wrażliwość i odporność 

lokalnej gospodarki na zmiany koniunktury globalnej określa jego znaczenie w ograniczaniu 

niedopasowań przestrzennych (spatial mismatch) determinując również motywację kapitału 

do działań ukierunkowanych terytorialnie (equity motivations for place-based policies). 

Efekty światowego kryzysu finansowego ujawniły geografię tych prawidłowości w każdej 
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skali przestrzennej: państw, regionów oraz poszczególnych terytoriów lokalnych. Wskazują 

one m.in. na znaczenie dywersyfikacji źródeł napływu kapitału finansowego w czasach 

pogłębiającej się globalizacji oraz wpływ interwencji publicznej, zwłaszcza inwestycyjnej 

udzielanej w ramach polityki spójności, dla obniżania tempa spadku popytu rynkowego w 

okresach spowolnienia i recesji gospodarczej. Dywersyfikacja źródeł kapitału finansowego 

powinna uwzględniać zagrożenia wynikające z konsekwencji zwiększania stopnia otwartości 

gospodarki i w rezultacie wystawiania jej na oddziaływanie globalnych cykli 

koniunkturalnych. Interwencja publiczna pomimo jej niezaprzeczalnych pozytywnych 

oddziaływań na stronę popytową rynku, zwłaszcza w okresie kryzysu, powinna uwzględniać 

możliwość wystąpienia zagrożeń związanych z kształtowaniem się kultury uzależnienia od 

pomocy (dependency culture) i faworyzowaniem osób oczekujących na rentę wsparcia (rent-

seekers) kosztem innowatorów. 

 Kapitał finansowy jak już wspomniano jest czynnikiem wykazującym największą 

wrażliwość na zmiany oddziaływania megatrendów przemian społeczno-gospodarczych. Po 

ostatnim kryzysie stał się nawet najczęściej przedstawianym w literaturze przedmiotu 

przykładem konsekwencji zmian globalnych na regionalny i lokalny wymiar procesów 

rozwojowych. Z tego też powodu najczęściej jego relacja z megatrendami przemian 

społeczno-gospodarczych utożsamiana jest z integracją i globalizacją dzięki, którym doszło do 

pełnego usieciowienia światowego rynku finansowego. W rezultacie zmiany koniunktury 

światowej nie pozostają bez znaczenia praktycznie dla każdego terytorium. Skala ich 

konsekwencji zależy jedynie od stopnia powiązania lokalnej gospodarki z danym rynkiem 

kapitałowym. W rezultacie tych uwarunkowań kapitał finansowy wykazuje tendencje do 

dywersyfikacji, która zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych zagrożeń dla 

przebiegu procesów rozwojowych.  Należy jednak pamiętać, że wskazane megatrendy nie 

stanowią jedynie negatywnego wyzwania dla omawianego czynnika rozwoju. Sprzyja one, 

także wzrostowi dochodów i wymiany handlowej dzięki dostępowi do rynku 

międzynarodowego, co skutkuje wzrostem zamożności mieszkańców, podmiotów 

gospodarczych oraz samorządu terytorialnego, zwiększając poziom odporności i utrwalając 

pozytywne tendencje rozwojowe danego terytorium. Integracja gospodarcza dodatkowo 

zapewnia dostęp do europejskich środków publicznych udostępnianych w ramach polityk 
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wspólnotowych, które mają, jak zawożono wcześniej, ważne znaczenie zwłaszcza w 

przypadku słabszych ekonomicznie terytoriów. Obok integracji i globalizacji kapitał 

finansowy podlega oddziaływaniu również dwóch pozostałych megatrendów.  Transformacja 

gospodarcza wpływa na zmianę katalogu i sposobu wykorzystania instrumentów 

finansowych dostosowując je do potrzeb podlegającej restrukturyzacji gospodarki. Zmiany te 

zmierzają do zwiększenia udziału elastycznych instrumentów finansowych i upowszechnienia 

montażu finansowego, który wykorzystuje partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), a tym 

samym w dużym stopniu bazuje, na jakości kapitału społecznego danego terytorium. Nie bez 

znaczenia na przemiany kapitału finansowego jest także oddziaływanie postmodernizacji. 

Obecny etap rozwoju kapitalizmu kognitywnego, jaki utożsamia się określeniem gospodarki 

postmodernistycznej bazuje, bowiem na przemianach zapewniających zwiększanie 

elastyczności, stanowiącej odpowiedź na coraz częstsze i coraz głębsze zmiany sytuacji 

rynkowej. Potwierdzają one konieczność podkreślanego wcześniej poszerzania 

instrumentarium kapitału finansowego oraz jego dywersyfikacji bazującej na zasobach 

różnych kategorii podmiotów zaliczanych do różnych sektorów własnościowych. 

 Kapitał finansowy może odgrywać bardzo ważną rolę w interwencji publicznej 

uwzględniającej specyfikę podejścia zorientowanego terytorialnie (place-based policy). Jego 

wykorzystanie przez samorząd terytorialny do kształtowania specyfiki funkcjonalnej 

terytorium i budowania kontekstu terytorialnego może sprzyjać „zakorzenianiu” 

(embeddedness) przedsiębiorstw wpływając na konkurencyjność i zjawisko tzw. „lepkości” 

terytorium (stickiness). Należy przy tym pamiętać o wskazanych wcześniej prawidłowościach 

unikając monopolizacji kapitału finansowego oraz uzależniania się od instrumentów wsparcia 

publicznego, które jest szczególne groźne na obszarach słabszych ekonomicznie prowadząc 

do kultury uzależnienia się od pomocy (dependency culture). Kapitał finansowy poprzez 

poziom zamożności mieszkańców, podmiotów gospodarczych i samorządu determinuje 

kondycję ekonomiczną kapitału terytorialnego. Stanowi ważny element oraz ważne 

uwarunkowanie dyfuzji procesów rozwojowych. Jest także narzędziem wykorzystywanym w 

ramach instytucjonalizacji rozwoju dla poprawy atrakcyjności lokalizacyjnej, zarówno dla 

nowych mieszkańców, jak i również nowych przedsiębiorców. Umiejętne wykorzystanie tego 

czynnika rozwoju determinowane jakością kapitału ludzkiego, kapitału społecznego oraz 
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stopniem wyposażenia w kapitał materialny zapewnia niezbędne uwarunkowania dla 

oddolnego rozwoju kapitału terytorialnego. Tym samym kapitał finansowy, zmieniający się 

we wskazany powyżej sposób, stanowi ważny czynnik oddziaływania na triadę kapitał 

terytorialny - dyfuzja rozwoju - rozwój instytucji stymulujący występowania w jej ramach 

sprzężeń zwrotnych prowadzących do osiągania masy krytycznej (critical mass) 

zapewniającej trwały rozwój.  Interewncja publiczna wzmacniająca ten czynnik powinna być 

ukierunkowana na: 

 poprawa warunków płacowych mieszkańców poprzez poprawę dostępu do dobrze 

płatnych miejsc pracy wynikająca z wcześniej wskazanych działań interwencyjnych 

(efekt synergii z pozostałami czynnikami rozwoju) budujących jakość kapitału 

terytorialnego, zakres i zasięg dyfuzji rozwoju oraz jakość instytucji,  

 stymulowanie wzrostu poziomu inwestycji prywatnych i publicznych poprawiających 

kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie zróżnicowanego 

instrumentarium narzędzi finansowych o charakterze bezzwrotnymi zwrotnym 

bazująca na jakości instytucji i wpływająca na konkurencyjność kapitału 

terytorialnego (efekt synergii z pozostałami czynnikami rozwoju),   

 stabilizację sytuacji finansowej samorządu terytorialnego poprzez bilansowanie jego 

budżetu wykorzystujące rosnące dochody własne uzyskiwane przez władze lokalne, 

przy utrzymującym się poziomie nakładów subwencji i dotacji centralnych 

adekwatnych do kosztów delegowanych zadań (efekt synergii z pozostałami 

czynnikami rozwoju), co wzmacnia jakość kapitału terytorialnego oraz świadczy o 

dojrzałości instytucjonalizacji rozwoju,  

 odpowiadające aktualnym i przyszłym potrzebom wykorzystanie dostępu do środków 

europejskiej polityki spójności tworzące i wzmacniające wszystkie pozostałe czynniki 

rozwoju (efekt synergii z pozostałami czynnikami rozwoju), posiadające wpływ na 

wzmocnienie kapitału terytrialnego, możliwości zwiększania zakresu i zasięgu dyfuzji 

efektów rozwojowych oraz tworzące i świadczące o jakości instytucjonalizacji 

rozwoju,   
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 kreowanie przez instytucje warunków dla pozyskiwania nowych inwestycji 

zagranicznych zwiększających zasoby finansowe terytorium i budujących jego 

konkurencyjność (efekt synergii z pozostałami czynnikami rozwoju), 

 wspieranie wymiany międzynarodowej przedsiębiorstw bazujące na jakości instytucji, 

skutkujące wzrostem dochodów przedsiębiorstw, mieszkańców oraz samorządu 

(efekt synergii z pozostałami czynnikami rozwoju), umożliwiających poprzez efekty 

aglomeracji zwiększanie atrakcyjności kapitału terytorialnego i stymulowanie efektów 

rozwojowych.  

 Mając na uwadze powyższe prawidłowości w tabeli 10 proponuje się następującą 

operacjonalizację czynnika kapitału finansowego oraz jego wskaźnikowanie uwzględniające 

rozpatrywane poziomy przestrzenne oraz zakres i okres analizy.   

 

Tabela 10 

Operacjonalizacja i wskaźnikowanie czynnika kapitału finansowego 

Subczynnik Wskaźnik 
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UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

dochody ogółem sektora publicznego w relacji do PKB [%] 

wydatki ogółem sektora publicznego w relacji do PKB [%] 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

dochody gospodarstw domowych do dyspozycji  [EUR/os.] 

wartość Dodana Brutto w sekcjach K-N, w tym z działalności finansowej (jako wskaźnik produktywności) [EUR/ 1 
zatrudnionego] 

udział Wartości Dodanej Brutto (sekcje K-N) w WDB ogółem [%] 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (rok poprzedni =100) 

wskaźnik rentowności sprzedaży produktów, towarów i materiałów (przedsiębiorstwa prywatne) 

zysk netto przypadający przeciętnie na 1 przedsiębiorstwo objęte badaniem (sektor prywatny) [tys. zł] 

dochody własne gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [zł/os.] 

wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [zł/os.] 

przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) 

nakłady inwestycyjne w sektorze prywatnym  na 1 mieszkańca [zł] 

przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych na 1 osobę [zł/os.] 

dochody z PIT gmin i miast na prawach powiatu [zł/os.] 

dochody z CIT gmin i miast na prawach powiatu [zł/ 1 podmiot gospodarczy] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

dochody ogółem budżetów powiatów na 1 mieszkańca [zł/os.] 

wydatki ogółem budżetów powiatów na 1 mieszkańca [zł/os.] 

przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) 

nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach  na 1 mieszkańca [zł] 

dochody własne gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [zł/os.] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

dochody ogółem gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [zł/os.] 

wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [zł/os.] 

dochody z podatku PIT na 1 mieszkańca [zł/os.]  

dochody z podatku CIT na 1 mieszkańca [zł/os.]  

dochody z podatku rolnego na 1 mieszkańca [zł/os.]  
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Subczynnik Wskaźnik 

dochody własne ogółem na 1 mieszkańca [zł/os.] 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Jaki jest stan budżetu gminy? Jakie wyzwania wynikają z bieżącej sytuacji finansowej samorządu terytorialnego? 

2. Jaka jest sytuacja ekonomiczna lokalnych przedsiębiorców i jej główne uwarunkowania?  

3. Jaki jest poziom zamożności mieszkańców i jego główne przyczyny?  

4. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy dostępu mieszkańców do 
lepiej płatnych miejsc pracy ? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

5. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy, pozyskania nowych inwestorów, w tym tworzą warunki dla rozwoju kooperacji i wymiany gospodarczej 
poprawiającej  sytuację finansową przedsiębiorców? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

6. Czy władze samorządu terytorialnego stosują specjalne instrumenty finansowe stanowiące zachęty dla 
przedsiębiorców oraz wzmacniające ich kapitał operacyjny? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to 
dlaczego? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jaka jest ocena sytuacji finansowej gminy oraz zarządzania finansami publicznymi przez władze samorządowe? 
Dlaczego? 

2. Jaka jest sytuacja ekonomiczna lokalnych przedsiębiorców i jej główne uwarunkowania?  

3. Jaki jest poziom zamożności mieszkańców i jego główne przyczyny?  

4. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy dostępu mieszkańców do 
lepiej płatnych miejsc pracy ? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

5. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy (lokalnie, krajowo, międzynarodowo), pozyskania nowych inwestorów, w tym tworzą warunki dla rozwoju 
kooperacji i wymiany gospodarczej poprawiającej sytuację finansową przedsiębiorców? Jeżeli tak, proszę podać 
przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

6. Czy organizacje społeczne mają zabezpieczone środki na swoje funkcjonowanie? Jeżeli nie, to dlaczego? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Jaka jest sytuacja finansowa gminy? Jakie wyzwania wynikają z bieżącej sytuacji finansowej samorządu 
terytorialnego? Jakie są ich przyczyny? 

2. Jaka jest sytuacja ekonomiczna lokalnych przedsiębiorców i jej główne uwarunkowania?  

3. Jaki jest poziom zamożności mieszkańców i jego główne przyczyny?  

4. Jak można trwale i zauważalnie poprawić poziom zamożności mieszkańców? 

5. Czy wzrost poziomu i warunków życia ludności wymaga zmiany miejsca zamieszkania i opuszczenia terenów 
gminy? Jakie warunki muszą być spełnione aby do tego nie doszło? 

6. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy dostępu mieszkańców do 
lepiej płatnych miejsc pracy ? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

7. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy, pozyskania nowych inwestorów, w tym tworzą warunki dla rozwoju kooperacji i wymiany gospodarczej 
poprawiającej  sytuację finansową przedsiębiorców? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

8. Czy gmina wykorzystuje współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, sektor gospodarczy, sektor 
publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo do poprawy sytuacji finansowej gminy, jej mieszkańców i 
lokalnych przedsiębiorców? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Jaka jest sytuacja finansowa gminy? W jakim stopniu jest ona efektem obiektywnych uwarunkowań a w jakim 
zarządzania finansami publicznymi przez samorząd terytorialny? 

2. Jaka jest sytuacja ekonomiczna lokalnych przedsiębiorców i jej główne uwarunkowania?  

3. Jaki jest poziom zamożności mieszkańców i jego główne przyczyny?  

4. Jaki jest poziom wynagrodzeń w prowadzonym podmiocie gospodarczym? Jakie warunki muszą być spełnione aby 
był wyższy?  

5. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej, w tym tworzą warunki dla rozwoju kooperacji i wymiany gospodarczej poprawiającej 
sytuację finansową przedsiębiorców? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

6. Czy przedsiębiorcy wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, sektor 
gospodarczy, sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo do poprawy swojej sytuacji finansowej? 
Jeżeli tak, to proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

7. Czy władze samorządu terytorialnego stosują specjalne instrumentu finansowe stanowiące zachęty dla 
przedsiębiorców oraz wzmacniające ich kapitał operacyjny? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to 
dlaczego? 
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UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

brak wskaźników* 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

brak wskaźników* 
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Subczynnik Wskaźnik 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

wartość dodana brutto na 1 pracującego w sekcji K i L (PKD 2007) – ceny bieżące [zł] 

koszty związane z zatrudnieniem w sekcji K i L (PKD 2007) na 1 zatrudnionego w tych sekcjach 

udział zatrudnionych w sekcji K i L (PKD 2007) w ogólnym zatrudnieniu 

wartość kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorstwa ogółem przypadająca na 1 
przedsiębiorstwo [tys. zł] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

udział pracujących w  działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości w ogóle pracujących [%] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

Brak wskaźników 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Czy władze samorządowe realizują programy ułatwiające przedsiębiorstwom uzyskanie kredytów inwestycyjnych? 

2. Czy dostępność usług finansowych na obszarze gminy jest wystarczająca dla mieszkańców? 

3. Jaka jest ocena stanu usług finansowych? 

4. Czy samorząd korzysta z kredytów bankowych? (jakiego rodzaju?) 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Czy i w jakim zakresie organizacje społeczne korzystają z usług finansowych? 

2. Jak oceniane są stan i struktura usług finansowych w gminie? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Czy respondent posiada konto bankowe? Czy używa karty płatniczej? 

2. Czy respondent korzysta z bankowości elektronicznej? 

3. Czy respondent posiada obciążenia kredytowe? ( jakiego rodzaju np. mieszkaniowe, samochodowe…?) 

4. Czy na obszarze gminy jest wystarczający dostęp do bankomatów? 

5. Czy respondent korzystał z usług doradztwa finansowego (kredytowego lub ubezpieczeniowego)? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Czy przedsiębiorstwo korzysta z usług finansowych (rachunkowość, księgowość, doradztwo kredytowe, 
ubezpieczeniowe)? 

2. Czy przedsiębiorstwo posiada zaciągnięte kredyty i pożyczyki? (jakiego rodzaju?) 

3. Jaki jest poziom zadowolenia z dostępności i jakości usług finansowych na obszarze gminy? 
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UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

brak wskaźników* 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

brak wskaźników* 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

wartość projektów zrealizowanych w ramach polityki spójności pozyskanych ogółem w okresie 2004-2015 na 1 
mieszkańca  

wartość projektów zrealizowanych w ramach EFRR i FS pozyskanych w okresie 2004-2015 na 1 mieszkańca 

wartość projektów zrealizowanych w ramach EFS pozyskanych w okresie 2004-2015 na 1 mieszkańca 

udział wartości środków polityki spójności pozyskanych w regionach w wartości ogólnokrajowej  [%] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

wartość całkowita podpisanych umów o dofinansowanie projektów ze środków europejskich (NSRO 2007-2013) per 
capita 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

brak wskaźników* 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Jaką rolę w budżecie gminy odgrywają zewnętrze środki publiczne, w tym środki europejskie?  

2. Czy dostęp do zewnętrznych środków publicznych, w tym środków europejskich jest szansą czy zagrożeniem dla 
stabilności finansów publicznych gminy? Dlaczego? 

3. Czy władze samorządowe są dobrze przygotowane kadrowo i organizacyjne do rozwoju lokalnych instrumentów 
finansowych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych? Jeżeli nie, to jakie działania należy podjąć dla poprawy 
obecnej sytuacji? 

4. Czy i jakie działania prorozwojowe nie mogłyby zostać zrealizowane gdyby nie dostęp do środków europejskich? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jaka jest aktywność organizacji społecznych w pozyskiwaniu środków na swoje funkcjonowanie? W jaki stopniu w 
tym celu wykorzystywane są środki zewnętrzne, w tym środki europejskie? 

2. Jaką rolę w budżecie gminy odgrywają zewnętrze środki publiczne, w tym środki europejskie?  

3. Czy dostęp do zewnętrznych środków publicznych, w tym środków Europejskich, oceniając obecną sytuację w 
gminie, jest szansą czy zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych gminy? Dlaczego? 
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Subczynnik Wskaźnik 

4. Czy władze samorządowe są dobrze przygotowane kadrowo i organizacyjne do rozwoju lokalnych instrumentów 
finansowych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych? Jeżeli nie, to jakie działania należy podjąć dla poprawy 
obecnej sytuacji? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Jaką rolę w budżecie gminy odgrywają zewnętrze środki publiczne, w tym środki europejskie? Czy gmina potrafi je 
skutecznie pozyskiwać ? Dlaczego? 

2. Czy dostęp do zewnętrznych środków publicznych, w tym środków europejskich jest szansą czy zagrożeniem dla 
stabilności finansów publicznych gminy? Dlaczego? 

3. Jaka jest ocena sposobu wykorzystania środków europejskich na obszarze gminy? Czy dzięki nim zmieniła się 
jakość życia? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Jaką rolę w kapitale operacyjnym przedsiębiorstwa odgrywa kooperacja z podmiotami zewnętrznymi oraz 
zewnętrze środki publiczne, w tym środki europejskie?  

2. Czy współpraca finansowa z kapitałem zewnętrznym oraz dostęp do zewnętrznych środków publicznych, w tym 
środków europejskich jest szansą czy zagrożeniem dla prowadzonej działalności gospodarczej? Dlaczego? 

3. Jakie są podstawowe ograniczenia w wykorzystaniu zewnętrznej kooperacji finansowej oraz zewnętrznych 
środków publicznych? 
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UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

udział eksportu w eksporcie światowym [%] 

import towarów i usług w relacji do PKB [%] 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

brak wskaźników* 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

wartość kapitału zagranicznego podmiotów gospodarczych na 1 pracującego w podmiotach z udziałem kapitału 
zagranicznego [zł] - wymagał samodzielnych obliczeń 

podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców 

wydatki inwestycyjne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego  na 1 pracującego w podmiotach z udziałem kapitału 
zagranicznego [zł] - wymagał samodzielnych obliczeń 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

kapitał zagraniczny na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym 

liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego na 100 tys. mieszkańców 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

brak wskaźników* 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Czy władze samorządu terytorialnego promują atrakcyjność inwestycyjną gminy na rynku zagranicznym? Jeżeli tak, 
proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

2. Czy władze samorządu terytorialnego stosują specjalne instrumentu finansowe stanowiące zachęty dla 
przedsiębiorców oraz wzmacniające ich kapitał operacyjny? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to 
dlaczego? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Czy firmy międzynarodowe funkcjonujące na obszarze gminy wykazują zainteresowanie współpracą z 
organizacjami społecznymi? 

2. Czy na obszarze gminy funkcjonują korporacje międzynarodowe? Jeśli tak to, jaka jest ocena ich działalności pod 
kątem znaczenia dla rozwoju gminy? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Czy na obszarze gminy funkcjonują korporacje międzynarodowe? Jeśli tak to, jaka jest ocena ich działalności pod 
kątem znaczenia dla rozwoju gminy? 

2. Czy ktoś z najbliższego otoczenia pracuje w firmie międzynarodowej? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Jaką rolę w kapitale operacyjnym przedsiębiorstwa odgrywa kooperacja z podmiotami zewnętrznymi oraz 
zewnętrze środki publiczne, w tym środki europejskie?  

2. Czy współpraca finansowa z kapitałem zewnętrznym oraz dostęp do zewnętrznych środków publicznych, w tym 
środków europejskich jest szansą czy zagrożeniem dla prowadzonej działalności gospodarczej? Dlaczego? 

3. Jakie są podstawowe ograniczenia w wykorzystaniu zewnętrznej kooperacji finansowej oraz zewnętrznych 
środków publicznych? 

4. Czy na obszarze gminy funkcjonują korporacje międzynarodowe? Jeśli tak to, jaka jest ocena ich działalności pod 
kątem znaczenia dla rozwoju gminy? 

5. Czy firmy międzynarodowe funkcjonujące na obszarze gminy stanowią szansę rozwoju dla lokalnych 
przedsiębiorców (możliwość współpracy), czy zagrożenie (konkurencja)? 
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* brak wskaźników wynika z niespełnienia przez zasoby statystyki publicznej przyjętych w przedmiotowej propozycji założeń wstępnych 
konstrukcji geograficznej bazy informacji, zwłaszcza w odniesieniu do okresu obserwacji: 2004-2015 (ciągłość obserwacji) oraz przyjętego 
układu jednostek przestrzennych (kompletność obserwacji). 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Innowacje 

 

 Czynnik innowacji obejmuje wszelkie formy innowacyjności gospodarki dotyczące 

nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, ale również nowych form 

organizacyjnych, instytucjonalnych i zarządczych. Tym samym łączy w sobie innowacyjność 

technologiczną z innowacyjnością organizacyjną. Innowacyjność dotyczy zdolności do 

generowania i przyswajania szeroko rozumianych nowych rozwiązań technologicznych i 

organizacyjnych, co w dużym stopniu ułatwia budowanie usieciowionego środowiska 

innowacyjnego opierającego się na wspominanej już przy okazji kapitału społecznego 

„potrójnej helisy” – (triple helix) (Etzkowitz, Leydesdorf, 1997; Etzkowitz, 2002) lub 

„poczwórnej helisy” – (quadruple helix): sektor naukowy, sektor gospodarczy, sektor 

publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo (Capello, Caragliu, Nijkamp, 2009). 

Szczególne znaczenie tego podstawowego czynnika rozwoju w obecnych uwarunkowaniach 

wynika z faktu postrzegania go począwszy od upowszechnienia się nowej teorii wzrostu 

endogenicznego jako czynnika wewnętrznego, postrzeganego jako rezultat nakładów 

lokalnych przedsiębiorstw i władz (Leon-Ledesma, Thirlwall, 2002; Varga, 2006). Co ważne 

przyjęto, że wzrost akumulacji kapitału zarówno materialnego, finansowego jak i ludzkiego 

poprzez zaangażowanie w innowacje, nie prowadzi do obniżenia zysków. Ponoszone na te 

cele koszty są bowiem rekompensowane dodatkowymi dochodami pochodzącymi np. ze 

zwiększenia efektywności produkcji lub jej większej konkurencyjności. Szczególne znaczenie 

dla rozwoju ma w tym przypadku kapitał ludzki. Nowa wiedza może być budowana na bazie 

istniejących w danym czasie zasobów, ale jest cenniejsza, gdy zasoby te nie są statyczne, ale 

rozwijają się dostarczając nowych idei. Wiedza i umiejętności mają raczej charakter dóbr 

publicznych i oferują udoskonalanie know-how, którego luka jest obecnie bardziej istotna niż 

braki kapitałowe (Romer, 1990; Hilpert, 2006). Adaptacja innowacji może odbywać się 

również, jako konsekwencja efektu „rozlewania się wiedzy” (knowledge spillover) oraz 
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procesu „uczenia się przez działanie” (learning by doing), co determinowane jest stopniem 

otwartości terytorium na przepływy z otoczeniem i pośrednio wzmacniane jest migracjami, 

BIZ oraz handlem zagranicznym. Prowadzi to do powszechnego już przekonania, że 

podstawą aktualnego kształtowania się przewag konkurencyjnych jest innowacyjność 

(Porter, 2002), a usieciowione terytorialnie czynniki rozwoju wraz z innowacjami tworzą 

swoiste środowisko (Aydalot, 1986), postrzegane jako podstawa kapitału terytorialnego 

(Jewtuchowicz 2016, Churski i inni, 2017b) będącego fundamentem współczesnej 

endogenizacji procesów rozwoju. Innowacje poza bezspornym pozytywnym oddziaływaniem 

na procesy rozwoju społeczno-ekonomicznego mogą stanowić podstawę i przyczynę również 

negatywnych procesów. Wśród nich na obszarach o skrajnie różnym poziomie jakości 

kapitału ludzkiego i społecznego wskazać należy możliwość wystąpienia zjawiska 

wypłukiwania wiedzy zmierzającego do trwałej peryferyzacji słabszych terytoriów  (lagging 

regions) (Regional Outlook…, 2011), które stanowi odwrotność oczekiwanego procesu 

rozlewania się wiedzy (spillover of knowledge). Stanowi to poważne wyzwanie ze względu na 

utrzymująca się bardzo wyraźną lukę w umiejętnościach (Rodriguez-Pose, Tselios, 2011) oraz 

istotne różnice w zdolnościach innowacyjnych między poszczególnymi terytoriami 

(Hollanders i inni, 2009) i wymaga dedykowanej interwencji ukierunkowanej na wzmacnianie 

oddziaływania aglomeracji działalności innowacyjnej na nie tylko bliższe, ale również dalsze 

otoczenie (Cooke i inni, 2011; Kaharas, Harinder, 2011; Jones, 2015). Szczegółowa 

operacjonalizacja czynnika innowacji obejmuje dwa subczynniki: innowacyjność, środowisko 

innowacyjne (Churski i inni, 2017b). 

 Czynnik innowacji determinowany jest jakością kapitału ludzkiego i jakością kapitału 

społecznego. Tym samym jego  oddziaływanie na mechanizmy  rozwojowe charakterystyczne 

dla podejścia zorientowanego terytorialnie uzależnione jest przede wszystkim od interakcji 

między tymi trzema czynnikami. Wiedza, umiejętności i kompetencje do współdziałania oraz 

uczenia się mieszkańców warunkują poziom ich kreatywności i warunkują możliwość ich 

„zakorzeniania” (embeddedness) determinując konkurencyjność „lepkość” (stickiness) 

terytorium. Stanowią one współcześnie podstawowe uwarunkowanie lokalizacji działalności 

gospodarczej, sprzyjające tworzeniu różnych form przestrzennych tej działalności oraz 

sprzyjające kreacji efektów aglomeracji (agglomeration economies) wykorzystujących 
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mechanizmy dzielenia się (sharing), dopasowywania (matching) i uczenia (learning). Należy 

podkreślić, że jedynie w takim układzie zależności i aktywności wspieranym dobrze 

funkcjonującymi instytucjami otoczenia biznesu innowacje mogą stać się rzeczywistym 

czynnikiem rozwoju terytorium. Ich „import” z zewnątrz bez powiązania z lokalnymi 

zasobami skutkuje ich incydentalnością wykorzystującą okresowe przewagi komparatywne 

np. niższe koszty pracy i nie gwarantuje trwałego rozwoju. Rozwój innowacji uzależniony jest 

bezpośrednio od pozostałych mechanizmów rozwojowych charakterystycznych dla podejścia 

zorientowanego terytorialnie. Bardzo ważne dla ich kształtowania, wzmacniania i rozwoju są 

przepływy wiedzy (knowledge spillover), które pozwalają pokonywać opór odległości i 

zmieniać znaczenie pojęcia bliskości (proximity) nadając mu inne znaczenia, w tym bliskości 

technologicznej, operacyjnej i procesowej. Wskazane prawidłowości prowadzą do tworzenia 

i poszerzania efektów sieciowych (networks effects) prowadząc do rosnącej użyteczności 

lokalnych zasobów i dóbr poprzez z jednej strony wzrost ich komplementarności, a z drugiej 

strony tworzenie stałych powiązań z bliższym i dalszym otoczeniem. Wzmacnianie wpływu 

innowacji na ograniczanie niedopasowań przestrzennych (spatial mismatch) wskazujące na 

potrzebę podejmowania interwencji zorientowanej terytorialnie (place-baesd policy) nie jest 

zadaniem prostym. Wymaga obiektywnej ewaluacji jakości posiadanych zasobów i 

długookresowych, konsekwentnych  działań budujących podstawy trwałego i kreatywnego 

środowiska innowacyjnego, zarówno dla innowacyjności ex-ante (możliwość kreacji), jak i 

innowacyjności ex-post (efekt kreacji). Może to prowadzić to do wzrostu motywacji kapitału 

do działań ukierunkowanych terytorialnie (equity motivations for place-based policies) 

ograniczających skalę przestrzennych zróżnicowań rozwoju. Ich ukierunkowanie powinno 

bazować na preferowaniu innowatorów względem pasywnych beneficjentów wsparcia (rent 

seekers). 

 Wpływ megatrendów przemian społeczno-gospodarczych w  dużym stopniu zmienia 

zakres, sposób oddziaływania oraz znaczenie innowacji w procesach rozwojowych. 

Transformacja i wynikająca z niej restrukturyzacja gospodarcza prowadzi do wzrostu 

znaczenia innowacji, które stają się podstawowym czynnikiem budowania długookresowych 

przewag konkurencyjnych. Postmodernizacja i związany z nią rozwój gospodarki opartej na 

wiedzy, charakterystyczny dla współczesnego etapu rozwoju kapitalizmu kognitywnego, 
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wskazuje na innowacje jako na podstawowy czynnik rozwoju. Ogrywają one podstawową 

rolę w tworzeniu warunków dla poprawy elastyczności gospodarki zwiększający jej 

odporność, co stanowi jeden z  filarów przemian postmodernizacyjnych stanowiąc 

odpowiedź na wyzwania częstych zmian sytuacji rynkowej. Są one efektem łączenia wiedzy, 

umiejętności i kompetencji mieszkańców oraz ich zdolności do kreacji efektów sieciowych ze 

swoim bliższym i dalszym otoczeniem. Integracja gospodarcza ułatwia dyfuzję innowacji, 

zwiększając zasięg powiązań kooperacyjnych, które wzmacniają konkurencyjność terytoriów 

skutkując zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi konsekwencjami. Te pierwsze wiążą się z 

poprawą sytuacji ekonomocznej, co niestety bardzo często ogranicza się do wzmacniania 

terytoriów silnych, stanowiących bieguny rozwoju. Te drugie wynikają z występowania w 

wielu przypadkach luki umiejętności i technologii uniemożliwiającej szybkie i łatwe 

nawiązanie kontaktów kooperacyjnych, co sprzyja w przypadku obszarów słabszych 

ekonomicznej w popadanie przez nie w pułapkę średniego wzrostu. Globalizacja, która 

kreując nowy wymiar przestrzeni ekonomicznej charakteryzującej się występowaniem 

powiązań o coraz większym zasięgu i zakresie z jednej strony wykorzystuje innowacje do 

budowania tego środowiska poprzez wykorzystanie technologii ICT, a z drugiej strony sprzyja 

ich powstawaniu przy wykorzystywaniu ogólnoświatowego rynku pracy poprzez m.in. 

offshore outsourcing. Wzajemnie przenikająca się wiązka oddziaływań megatrendów 

przemian społeczno-gospodarczych prowadzi również do wzrostu produktywności sfery 

instytucjonalnej gospodarki rynkowej, która odbywa się przy dużym wykorzystaniu innowacji 

produktowych i organizacyjnych wpływających na wzrost efektywności jej funkcjonowania.  

 Programowanie i realizacja interwencji publicznej odbywającej się zgodnie z 

wyróżnikami paradygmatu polityki regionalnej ukierunkowanej terytorialnie (place-based 

policy) ze względu na specyfikę omawianego czynnika innowacji stanowi poważne wyzwanie. 

Powinna ona dotyczyć przede wszystkim działań zmierzających do kształtowania środowiska 

dla innowacyjności ex-ante (możliwość kreacji) oraz innowacyjności ex-post (efekt kreacji) w 

pełni wykorzystujących zasoby kapitału terytorialnego. W ten sposób innowacje i działania je 

wzmacniające mogą stać się podstawą dla budowy funkcjonalnej specyfiki terytorium. 

Spełnienie warunku pełnego i obiektywnego rozpoznania zasobów kapitału terytorialnego 

pozwala uruchamiać dodatkowe przedsięwzięcia związane z tworzeniem warunków dla 
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rozwoju oddolnego (bottom-up). Wymaga to jednak osadzenia środowiska innowacyjnego w 

kontekstach terytorium uwzględniających preferencje mieszkańców oraz powiązania 

programowanej i realizowanej interwencji z działaniami ukierunkowanymi na 

komplementarne wsparcie innych  czynników, co zwiększa skalę przedmiotowego wyzwania. 

Powinny one mieć charakter kompleksowej interwencji uwzględniającej zarówno inwestycje 

twarde związane z uzupełnieniem brakującej w danym kontekście terytorialnym 

infrastruktury niezbędnej dla tworzenia podstawy środowiska dla innowacji, jak również, co 

jest szczególnie trudne, inwestycje miękkie związane z kreacją i/lub transferem wiedzy i 

technologii w powiązaniu do specyfiki potrzeb terytorium. Jest to tym bardziej trudne, że 

działania te muszą być planowane długookresowo a ich rezultaty, ze względu na specyfikę 

czynników których dotyczą są opóźnione w czasie. Możliwość i efektywność tych działań 

warunkowana jest stanem wskazanych czynników rozwoju oraz stopniem ich 

komplementarności. Nie zmienia to jednak faktu, że innowacje stanowią jeden z 

podstawowych celów i instrumentów interwencji publicznej polityki rozwoju zorientowanej 

terytorialnie (place-based policy) zmierzającej poprzez wzmocnienie sprzężeń zwrotnych w 

triadzie kapitał terytorialny - dyfuzja rozwoju - rozwój instytucji do osiągnięcia masy 

krytycznej (critical mass) zapewniającej trwały rozwój terytorium.  Poprawa stanu czynnika 

innowacji i jego wpływu na procesy rozwoju może być wspierana wielowymiarową i 

długookresową interwencją publiczną. Powinna ona być ukierunkowana na: 

 kształtowanie środowiska dla innowacyjności ex-ante (możliwość kreacji) oraz 

innowacyjności ex-post (efekt kreacji) w pełni wykorzystujące konteksy lokalnego 

kapitału terytorialnego (efekt synergii z kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym), 

przy aktywnej postawie szeroko rozumianych instytucji,  

 tworzenie warunków dla rozwoju innowacji technologicznych poprzez uzupełnienia 

braków w lokalnym kapitale materialnym (efekt synergii z tym czynikiem rozwoju) i 

kreowanie powiązań wykorzystujących dyfuzję efektów rozwojowych, budujących 

jakość kapitału terytorialnego,  

 tworzenie warunków dla rozwoju innowacji organizacyjnych poprzez 

komplementarne wspieranie kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, zwłaszcza w 
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zakresie kompetencji osobowych i relacyjnych (efekt synergii z tymi czynnikami 

rozwoju), budujących jakość kapitału terytorialnego,  

 wzmacnianie powiązań zewnętrznych pozwalających na tworzenie kooperacyjnych 

efektów sieciowych sprzyjających tworzeniu komplementarności lokalnego kapitału 

ludzkiego i kapitału społecznego (efekt synergii z tymi czynnikami rozwoju) przy 

wykorzystaniu prawidłowości dyfuzji rozwoju,  

 kreowanie komplementarnej oferty instytucji otoczenia biznesu, a w uzasadnionych 

wypadkach zwiększanie ich liczby, tworzących środowisko funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych w dużym stopniu wpływające na konkurencyjność 

kapitału terytorialnego,   

 rozwój sfery instytucjonalnej opierający się na wykorzystaniu innowacji 

technologicznych i organizacyjnych, zapewniający poprawę sprawności 

funkcjonowania instytucji (efekt synergii z kapitałem ludzkim i kapitałem 

społecznym), a tym samym wzmacniający komplementarność kapitału terytorialnego 

i jego przygotowanie na dyfuzję efektów rozwojowych. 

 Zakładaną operacjonalizację czynnika innowacje oraz jego wskaźnikowanie 

uwzględniające rozpatrywane poziomy przestrzenne oraz zakres i okres analizy przedstawia 

tabela 11.  

 

Tabela 11 

Operacjonalizacja i wskaźnikowanie czynnika innowacje 

Subczynnik Wskaźnik 

in
n

o
w

ac
yj

n
o

ść
 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

wydatki na B&R [EUR per capita] 

wydatki ogółem  na działalność B&R w relacji do PKB [%] 

wydatki sektora prywatnego na działalność B&R w relacji do PKB [%] 

wydatki sektora publicznego na działalność B&R w relacji do PKB [%] 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

wydatki sektora publicznego na działalność B&R w relacji do PKB [%] 

udział osób pracujących w Science & Technology w ogóle populacji [%] 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

udział przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki [%] 

przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w % ogółu przedsiębiorstw 

patenty udzielone przez UPRP  na 100 tys. mieszkańców 

nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych na 1 mieszkańca - wymagał samodzielnych 
obliczeń 

udział przedsiębiorstw posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu w ogóle przedsiębiorstw [%]  
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Subczynnik Wskaźnik 

przedsiębiorstwa, które posiadały środki automatyzacji procesów produkcyjnych na 100 tys. mieszkańców - wymagał 
samodzielnych obliczeń 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

wartość całkowita podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka per capita  

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

brak wskaźników* 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Jakie są możliwości mieszkańców w zakresie kreatywności i innowacyjności? Czy i jak można je poszerzać i 
wzmacniać? 

2. Jaki rodzaj innowacji należy kreować w zgodzie ze specyfiką mieszkańców i zasobów lokalnych? Proszę podać trzy 
najważniejsze rodzaje.  

3. Co jest większym wyzwaniem: stworzenie możliwości kreacji innowacji czy implementacja efektu kreacji 
innowacji? Dlaczego? 

4. Jakie relacje sieciowe należy wzmacniać aby poprawiać poziom innowacyjności? Przy pomocy jakich instrumentów 
 można osiągać optymalne środowisko dla ich trwałego rozwoju i implementacji? 

5. Czy w praktyce polityki rozwoju lokalnego stosuje się instrumenty korzystające z zasady „uczenia się przez 
działanie”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

6. Czy w praktyce polityki rozwoju lokalnego stosuje się instrumenty korzystające z mechanizmów „rozlewania się 
wiedzy”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

7. Jakie innowacje w swoim funkcjonowaniu tworzy i wdraża samorząd terytorialny? Jakie są główne bariery i 
ograniczenia ich upowszechniania? 

8. Czy na obszarze gminy funkcjonują podmioty w dużym stopniu wykorzystujące innowacje (np. zaliczane do 
przemysłu wysokich technologii, sektora kreatywnego)? Czy władze współpracują z nimi w szczególny sposób? 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jakie są możliwości mieszkańców w zakresie kreatywności i innowacyjności? Czy i jak można je poszerzać i 
wzmacniać? 

2. Jaki rodzaj innowacji należy kreować w zgodzie ze specyfiką mieszkańców i zasobów lokalnych? Proszę podać trzy 
najważniejsze rodzaje.  

3. Co jest większym wyzwaniem: stworzenie możliwości kreacji innowacji czy implementacja efektu kreacji 
innowacji? Dlaczego? (czyli projektowanie-kreacja i wdrażanie-implementacja) 

4. Jakie relacje sieciowe należy wzmacniać aby poprawiać poziom innowacyjności? Przy pomocy jakich instrumentów 
 można osiągać optymalne środowisko dla ich trwałego rozwoju i implementacji? 

5. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy, poprzez budowane podstaw środowiska innowacyjnego? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to 
dlaczego? 

6. Czy w praktyce działalności organizacji społecznych stosuje się instrumenty korzystające z zasady „uczenia się 
przez działanie”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

7. Czy w praktyce działalności organizacji społecznych stosuje się instrumenty korzystające z mechanizmów 
„rozlewania się wiedzy”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

8. Jakie innowacje w swoim funkcjonowaniu tworzą i wdrażają organizacje społeczne? Jakie są główne bariery i 
ograniczenia ich upowszechniania? 

9. Czy i z jakich rozwiązań innowacyjnych korzystają organizacje społeczne? 

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Jakie są możliwości mieszkańców w zakresie kreatywności i innowacyjności? Czy i jak można je poszerzać i 
wzmacniać? 

2. Jaki rodzaj innowacji należy kreować w zgodzie ze specyfiką mieszkańców i zasobów lokalnych? Proszę podać trzy 
najważniejsze rodzaje.  

3. Co jest większym wyzwaniem: stworzenie możliwości kreacji innowacji czy implementacja efektu kreacji 
innowacji? Dlaczego? 

4. Jakie relacje sieciowe należy wzmacniać aby poprawiać poziom innowacyjności? Przy pomocy jakich instrumentów 
 można osiągać optymalne środowisko dla ich trwałego rozwoju i implementacji? 

5. Czy w praktyce działalności samorządu terytorialnego i organizacji społecznych stosuje się instrumenty 
korzystające z  zasady „uczenia się przez działanie”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

6. Czy w praktyce działalności samorządu terytorialnego i organizacji społecznych stosuje się instrumenty 
korzystające z  mechanizmów „rozlewania się wiedzy”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

7. Jaki jest stan instytucji otoczenia biznesu na terenie gminy oraz dostępności do tego typu instytucji poza jej 
granicami? Czy obecny stan z punktu widzenia mieszkańców wymaga zmian? Jeżeli tak, to dlaczego i jakich?  

8. Jakie innowacje w swoim funkcjonowaniu tworzą i wdrażają mieszkańcy? Jakie są główne bariery i ograniczenia ich 
 upowszechniania? 

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Jakie są możliwości mieszkańców w zakresie kreatywności i innowacyjności? Czy i jak można je poszerzać i 
wzmacniać? 
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Subczynnik Wskaźnik 

2. Jaki rodzaj innowacji należy kreować w zgodzie ze specyfiką mieszkańców i zasobów lokalnych? Proszę podać trzy 
najważniejsze rodzaje.  

3. Co jest większym wyzwaniem: stworzenie możliwości kreacji innowacji czy implementacja efektu kreacji 
innowacji? Dlaczego? 

4. Jakie relacje sieciowe należy wzmacniać aby poprawiać poziom innowacyjności? Przy pomocy jakich instrumentów 
 można osiągać optymalne środowisko dla ich trwałego rozwoju i implementacji? 

5. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy, poprzez budowane podstaw środowiska innowacyjnego? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to 
dlaczego? 

6. Czy w praktyce działalności przedsiębiorców stosuje się instrumenty korzystające z zasady „uczenia się przez 
działanie”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

7. Czy w praktyce działalności przedsiębiorców stosuje się instrumenty korzystające z mechanizmów „rozlewania się 
wiedzy”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

8. Jakie innowacje w swoim funkcjonowaniu tworzą i wdrażają przedsiebiorcy? Jakie są główne bariery i ograniczenia 
ich upowszechniania? 

9. Czy przedsiębiorstwa korzystają z rozwiązań innowacyjnych w swojej działalności? Jak to wpłynęło na poziom ich 
konkurencyjności? 
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UNIA EUROPEJSKA (POZIOM KRAJOWY) 

brak wskaźników* 

UNIA EUROPEJSKA (POZIOM REGIONALNY) 

brak wskaźników* 

POLSKA (POZIOM REGIONALNY) 

dynamika zatrudnienia w B+R (rok poprzedni = 100) 

zatrudnieni w B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo 

nakłady wewnętrzne na B+R na 1 mieszkańca [zł] 

uczestnicy studiów doktoranckich na 10 tys. ludności 

podmioty nowo zarejestrowane w sekcji M PKD 2007 (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) na 10 tys. 
mieszkańców 

wartość dodana brutto w sekcji M PKD 2007 (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) na 1 mieszkańca 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – POWIATY) 

udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 
[%] 

POLSKA (POZIOM LOKALNY – GMINY) 

podmioty nowo zarejestrowane w sekcji J i K PKD 2007 na 10 tys. mieszkańców 

podmioty w sekcji J i K PKD na 10 tys. mieszkańców 

WIELKOPOLSKA (BADANIA TERENOWE) 

WYWIAD Z WŁADZAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Jaki jest stan środowiska innowacyjnego w gminie? Jak rozumie się to pojęcie? Czy i jak należy go wzmacniać? 

2. W jaki sposób samorząd terytorialny wykorzystuje współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, 
sektor gospodarczy, sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo do kształtowania środowiska 
innowacyjnego? 

3. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy, poprzez budowane podstaw środowiska innowacyjnego? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to 
dlaczego? 

4. Czy w praktyce polityki rozwoju lokalnego stosuje się instrumenty korzystające z zasady „uczenia się przez 
działanie”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

5. Czy w praktyce polityki rozwoju lokalnego stosuje się instrumenty korzystające z mechanizmów „rozlewania się 
wiedzy”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

6. Jaki jest stan instytucji otoczenia biznesu na terenie gminy oraz dostępności do tego typu instytucji poza jej 
granicami? Czy obecny stan wymaga zmian? Jeżeli tak, to dlaczego i jakich?  

7. Jaki jest stan instytucji otoczenia biznesu na terenie gminy oraz dostępności do tego typu instytucji poza jej 
granicami? Czy obecny stan wymaga zmian? Jeżeli tak, to dlaczego i jakich? 

8. Czy kreacja i implementacja innowacji wymaga wykorzystania relacji z otoczeniem? Jaki typ relacji jest w tym 
zakresie najważniejszy (kooperacyjne, eksperckie, finansowe, inne)? Proszę wymienić trzy najważniejsze. 

WYWIAD Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 

1. Jaki jest stan środowiska innowacyjnego w gminie? Jak rozumie się to pojęcie? Czy i jak należy go wzmacniać? 

2. W jaki sposób organizacje społeczne wykorzystują współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, 
sektor gospodarczy, sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo do kształtowania środowiska 
innowacyjnego? 

3. Jakie relacje sieciowe należy wzmacniać aby poprawiać poziom innowacyjności? Przy pomocy jakich instrumentów 
 można osiągać optymalne środowisko dla ich trwałego rozwoju i implementacji? 
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Subczynnik Wskaźnik 

4. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy, poprzez budowane podstaw środowiska innowacyjnego? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to 
dlaczego? 

5. Czy w praktyce działalności organizacji społecznych stosuje się instrumenty korzystające z zasady „uczenia się 
przez działanie”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

6. Czy w praktyce działalności organizacji społecznych stosuje się instrumenty korzystające z mechanizmów 
„rozlewania się wiedzy”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

7. Jaki jest stan instytucji otoczenia biznesu na terenie gminy oraz dostępności do tego typu instytucji poza jej 
granicami? Czy obecny stan z punktu widzenia organizacji społecznych wymaga zmian? Jeżeli tak, to dlaczego i 
jakich?  

8. Czy kreacja i implementacja innowacji wymaga wykorzystania relacji z otoczeniem? Jaki typ relacji jest w tym 
zakresie najważniejszy (kooperacyjne, eksperckie, finansowe, inne)? Proszę wymienić trzy najważniejsze.  

ANKIETA MIESZKAŃCÓW 

1. Jaki jest stan środowiska innowacyjnego w gminie? Jak rozumie się to pojęcie? Czy i jak należy go wzmacniać? 

2. Czy mieszkańcy czują się włączeni we współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, sektor 
gospodarczy, sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo zmierzająca do kształtowania środowiska 
innowacyjnego? 

3. Jakie relacje sieciowe należy wzmacniać aby poprawiać poziom innowacyjności? Przy pomocy jakich instrumentów 
 można osiągać optymalne środowisko dla ich trwałego rozwoju i implementacji? 

4. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy, poprzez budowane podstaw środowiska innowacyjnego? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to 
dlaczego? 

5. Czy w praktyce działalności samorządu terytorialnego i organizacji społecznych stosuje się instrumenty 
korzystające z  zasady „uczenia się przez działanie”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

6. Czy w praktyce działalności samorządu terytorialnego i organizacji społecznych stosuje się instrumenty 
korzystające z  mechanizmów „rozlewania się wiedzy”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

7. Jaki jest stan instytucji otoczenia biznesu na terenie gminy oraz dostępności do tego typu instytucji poza jej 
granicami? Czy obecny stan z punktu widzenia mieszkańców wymaga zmian? Jeżeli tak, to dlaczego i jakich?  

8. Czy kreacja i implementacja innowacji wymaga wykorzystania relacji z otoczeniem? Jaki typ relacji jest w tym 
zakresie najważniejszy (kooperacyjne, eksperckie, finansowe, inne)? Proszę wymienić trzy najważniejsze.  

9. Jaka jest ocena dostępności do sieci internetowej? Czy istnieje dostęp do Internetu światłowodowego? Czy 
mieszkańcy posiadają stały dostęp do Internetu w swoim gospodarstwie domowym?  

ANKIETA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Jaki jest stan środowiska innowacyjnego w gminie? Jak rozumie się to pojęcie? Czy i jak należy go wzmacniać? 

2. Czy przedsiebiorcy czują się włączeni we współpracę w ramach tzw. poczwórnej helisy: sektor naukowy, sektor 
gospodarczy, sektor publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo zmierzająca do kształtowania środowiska 
innowacyjnego? 

3. Jakie relacje sieciowe należy wzmacniać aby poprawiać poziom innowacyjności? Przy pomocy jakich instrumentów 
 można osiągać optymalne środowisko dla ich trwałego rozwoju i implementacji? 

4. Czy władze samorządu terytorialnego podejmują działania zmierzające do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy, poprzez budowane podstaw środowiska innowacyjnego? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to 
dlaczego? 

5. Czy w praktyce działalności przedsiębiorców stosuje się instrumenty korzystające z zasady „uczenia się przez 
działanie”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

6. Czy w praktyce działalności przedsiębiorców stosuje się instrumenty korzystające z mechanizmów „rozlewania się 
wiedzy”? Jeżeli tak, proszę podać przykłady. Jeżeli nie, to dlaczego? 

7. Jaki jest stan instytucji otoczenia biznesu na terenie gminy oraz dostępności do tego typu instytucji poza jej 
granicami? Czy obecny stan z punktu widzenia przedsiębiorców wymaga zmian? Jeżeli tak, to dlaczego i jakich?  

8. Czy kreacja i implementacja innowacji wymaga wykorzystania relacji z otoczeniem? Jaki typ relacji jest w tym 
zakresie najważniejszy (kooperacyjne, eksperckie, finansowe, inne)? Proszę wymienić trzy najważniejsze.  

* brak wskaźników wynika z niespełnienia przez zasoby statystyki publicznej przyjętych w przedmiotowej propozycji założeń wstępnych 
konstrukcji geograficznej bazy informacji, zwłaszcza w odniesieniu do okresu obserwacji: 2004-2015 (ciągłość obserwacji) oraz przyjętego 
układu jednostek przestrzennych (kompletność obserwacji). 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania badawczego wyniki wpisują się 

w podkreślaną powszechnie potrzebę ewaluacji dotychczasowych praktyk europejskiej 

polityki spójności i wskazywania bardziej efektywnych działań kształtujących i 

wzmacniających czynniki rozwoju, przy uwzględnieniu współczesnych wyzwań polityki 

regionalnej (Bachtler, Ferry, 2015; Brandsma, Kancs, 2015). Przedstawione propozycje 

zmierzają do zapewnienia wzrostu efektywności interwencji polityki regionalnej, poprzez 

pełne rozpoznanie i uwzględnienie zmian czynników rozwoju związanych ze współczesnymi 

przemianami społeczno-gospodarczymi, a zwłaszcza z redefinicją ich znaczenia w warunkach 

zachodzących zmian, szczególnie widoczną w okresach coraz częstszych i coraz głębszych 

kryzysów.  

 Wyniki postępowania badawczego pozwalają na weryfikację przyjętych na wstępie 

założeń badawczych prowadząc do ważnych z operacyjnego punktu widzenia rekomendacji 

dotyczących programowania i realizacji publicznej interwencji rozwojowej podejmowanej 

zgodnie z koncepcją zorientowaną terytorialnie (place-based policy).   

 W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że paradygmat polityki 

regionalnej zorientowanej terytorialnie (place-based policy) powinien bazować na 

komplementarnie wykorzystanych, wybranych założeniach teorii rozwoju endogenicznego, 

nowej geografii ekonomicznej oraz orientacji instytucjonalnej w ekonomii i geografii 

ekonomicznej, które tworzą podstawę dla triangulacji teoretycznej jego prawidłowości. Jest 

ona niezbędna, ze względu na stopień skomplikowania wyjaśnianych mechanizmów 

procesów zachodzących w triadzie: kapitał terytorialny – dyfuzja rozwoju – rozwój instytucji, 

a które mają zasadnicze znaczenie dla współczesnego tworzenia konkurencyjności 

terytorium (w tym jego stopnia wrażliwości i odporności na zmieność sytuacji rynkowej). Ich 

pełne poznanie i komplementarne powiązanie stanowi podstawowy warunek dla poprawy 

efektywności dotychczasowych działań interwencyjnych. 

 Przedstawione wyniki potwierdziły, że współczesne megatrendy kształtujące procesy 

rozwoju społeczno-gospodarczego w istotnym stopniu determinują przemiany czynników 

rozwoju regionalnego prowadząc do zmiany ich zakresu definicyjnego, sposobu interpretacji, 

mechanizmu oddziaływania przy jednoczesnym daleko idącym różnicowaniu ich 
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oddziaływania w przestrzeni. Analizowane megatrendy (transformacja, integracja 

gospodarcza, globalizacja i postmodernizacja) odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu 

współczesnych procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Trudno jednak wskazywać na 

indywidualny wpływ każdego z nich jako, że oddziałują one wspólnie w postaci wiązki 

(zewnętrznej, w stosunku do procesów endogenicznych), przenikając się wzajemnie, a ich 

wpływ jest zróżnicowany w czasie i przestrzeni. Niełatwo jest stwierdzić, że określone zmiany 

społeczne czy gospodarcze (a nawet, chociaż w mniejszym stopniu, polityczne i kulturowe) są 

jedynie konsekwencją jednego z omawianych procesów. Stąd też na działanie tych 

megatrendów koniecznie należy patrzeć w sposób łączny, wręcz synergiczny. Zachodzące 

bowiem z mniejszą lub większą intensywnością procesy transformacji wzmacniane są 

procesami integracji gospodarczej i globalizacji oraz skutkują zróżnicowanym zakresem 

przemian postmodernizacyjnych. Taka percepcja konieczna jest tym bardziej, że wielu 

badaczy procesy te niejednokrotnie rozpatruje w nieco innej konfiguracji (Dicken, 2015).  

 Oddziaływanie megatrendów na procesy społeczno-ekonomiczne oraz nowe 

uwarunkowania polityki regionalnej zorientowanej terytorialnie (place-based policy) 

uzasadniają potrzebę ponownego spojrzenia na kwestie czynników rozwoju społeczno-

ekonomicznego. Istotnym wyzwaniem badawczym staje się odpowiedź na pytanie, czy i w 

jaki sposób ulega zmianom ich znaczenie i zakres. Rozpatrywanie przemian czynników 

rozwoju społeczno-ekonomicznego z punktu widzenia wpływu megatrendów oraz 

współczesnych uwarunkowań programowania i realizacji interwencji publicznej, powinno 

uwzględniać specyfikę danego terytorium, która stanowi m.in. konsekwencję silnie 

zaznaczających się historycznie ukształtowanych jego własności, w dużej mierze związanych z 

pewną ścieżką rozwojową. Prawidłowości te, na co zwrócono uwagę w niniejszym 

opracowaniu, są dobrze widoczne w układzie Europa Zachodnia vs. Europa Środkowo-

Wschodnia. Pomimo potwierdzonej słuszności przyjęcia paradygmatu zorientowanego 

terytorialnie (place-based policy) jako podstawy optymalizacji działań polityki spójności, jak 

wskazano, jego operacyjna implementacja ze względu na konieczność uwzględniania 

specyfiki lokalnych kontekstów terytorialnych nie jest łatwa. W konsekwencji wykorzystanie 

tej koncepcji w praktyce polityki rozwoju napotyka na poważne przeszkody, co prowadzi do 

sytuacji, w której większość interesariuszy wie na czym ona polega, ale tylko niektórzy 
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podejmują udane próby wykorzystania jej w praktyce interwencji publicznej. 

Upowszechnienie tego podejścia w pełni wykorzystującego konsekwencje oddziaływania 

megatrendów na przemiany czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego wymaga pełnej i 

obiektywnej ewaluacji stanu kapitału terytorialnego. Próbę operacjonalizacji działań w tym 

zakresie przedstawiono w niniejszym opracowaniu. Obok rozpoznania stanu zasobów i 

możliwości ich rozwoju niezbędne dla poprawy skuteczności podejmowanych działań jest 

również dążenie do konsekwentnej decentralizacji kompetencji i finansów publicznych. Tylko 

spełnienie tych warunków umożliwia elastyczne dostosowanie interwencji do obiektywnie 

rozpoznanych lokalnych zasobów i możliwości rozwojowych, zgodnie z zasadą polityki 

opartej na faktach (evidence-based policy), co powinno poprawić dotychczasową 

efektywność interwencji publicznej (Churski i inni, 2017b, Churski, 2018a).  
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