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Wprowadzenie 

Współczesne prawidłowości procesu rozwoju społeczno-gospodarczego, wbrew 

głoszonym deklaracjom politycznym (Seventh Report…, 2017), wykazują 

tendencje do pogłębiającej się dywergencji regionalnej. Stanowi to dowód 

na niezadawalającą efektywność dotychczasowych działań polityki regionalnej 

oraz utrzymywanie się barier w osiąganiu zróżnicowania poziomu i warunków 

życia akceptowalnego społecznie.  

 

www.forsed.amu.edu.pl 

ROZWÓJ 
SPOŁECZNO-

GOSPODARCZY 

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 – megatrendami (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 kognitywnego 

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

globalizacją, której przejawy zwiększają się wraz z 

postępującym procesem integracji gospodarczej 

(Huwart, Verdier, 2013).  
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TRANSFORMACJA 
 

 

proces głębokich zmian gospodarczych i społecznych związany z przejściem między 

cywilizacjami, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej proces demokratyzacji i przejścia od 

gospodarki sterowanej centralnie do wolnorynkowej. 

(Rychard 1993, Pajestka 1994, Gorzelak 1995, Stryjakiewicz 1999, Gomułka 2014). 

 

 

 

 

POSTMODERNIZACJA 
 

„późna logika kapitalizmu”, procesy wyłaniania się nowych struktur i form społecznych, 

gospodarczych, politycznych i kulturowych, zasadniczo różnych od tych, ukształtowanych w 

tzw. fazie modernizacji społeczeństw zachodnich. 

(Soja 1989, Harvey 1990, Jameson 1992, Chojnicki i Czyż 2004)  
 

 

Europa Zachodnia 
transformacja  

globalizacyjna i integracyjna 

Europa Środkowo-Wschodnia 
transformacja  

systemowa 

poprawa efektywności  gospodarek oraz zakresu i siły powiązań 

Wprowadzenie 

Europa Zachodnia 
intensywne przemiany w kierunku 
elastycznej gospodarki i akumulacji 

Europa Środkowo-Wschodnia 
imitacja  rozwiązań EZ zależna od 

modelu transformacji 

kapitalizm  kognitywny  - polaryzacja – wzrost współzależności  
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INTEGRACJA  

GOSPODARCZA 
 

proces zmian w strukturze ekonomicznej danej grupy krajów prowadzący do wytwarzania 

się jednolitej struktury ekonomicznej i w oparciu o nią jednolitego organizmu 

gospodarczego. (Balassa 1967; Machlup 1977; Lawrence 1997; Hosny 2013; Marinov 2014) 

 

 

 
 

GLOBALIZACJA 
 

proces wzrostu współzależności rynków i produkcji w większości krajów świata poprzez 

handel, międzynarodowe przepływy kapitału oraz technologii; co prowadzi do ukształtowania 

się międzynarodowego podziału pracy i specjalizacji.  

(Robertson 1985, Gwiazda 1998, Lubbe 2010) 

 

Wprowadzenie 

Europa Zachodnia 
jednolity organizm gospodarczy 

neokolonializm gospodarczy 

Europa Środkowo-Wschodnia 
dopasowanie  

norm, instytucji i struktur  

wzrost produkcji, obniżenie kosztów, mobilność, specjalizacja 

Europa Zachodnia 
poszerzenie rynków przy 

umiędzynarodowieniu procesów 

Europa Środkowo-Wschodnia 
katalizator procesów  

społeczno-gospodarczych  

umiędzynarodowienie procesów społeczno-gospodarczych 
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Kierunek i zakres oddziaływania współczesnych 

megatrendów rozwoju społeczno-gospodarczego 

na przemiany czynników rozwoju regionalnego 
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Wprowadzenie 

W tych trudnych uwarunkowaniach, kształtowanych przez 

wskazane 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; Seventh Report…, 

2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.forsed.amu.edu.pl 

Źródło: http://www.pymnts.com  

Czynniki rozwoju ulegają redefinicji zmieniając swój zakres, sposób interpretacji, 

mechanizm oddziaływania oraz istotnie różnicują się w przestrzeni 

 

CZYNNIKI ROZWOJU REGIONALNEGO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INNOWACJE 
TECHNOLOGICZNE  
I ORGANIZACYJNE 

 

 

KAPITAŁ 
FINANSOWY 

 

 

KAPITAŁ 
MATERIALNY 

 

 

KAPITAŁ 
SPOŁECZNY 

 

 

KAPITAŁ  
LUDZKI 
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Cel analizy 

 systematyzacja podstaw teoretycznych oraz wykorzystania praktycznego place-

based policy, tj. koncepcji określanej w polskiej literaturze przedmiotu najczęściej 

polityką rozwoju zorientowaną terytorialnie, która w ostatnim okresie została 

upowszechniona i zyskała na znaczeniu w praktyce europejskiej polityki spójności. 

 

Etapy analizy 

 systematyzacja podstaw teoretycznych koncepcji polityki regionalnej zorientowanej 

terytorialnie.  

 analiza dotychczasowych doświadczenia w zakresie wykorzystania tego podejścia w 

praktyce europejskiej polityki spójności.  

 studium przypadku województwa wielkopolskiego.  
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Geneza i podstawy teoretyczne  

place-based policy 
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TERYTORIALNA SKŁADOWA ROZWOJU 

Koncepcja regionu 
 

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

Koncepcja biegunów wzrostu  
Koncepcja rdzeni i peryferiów 

 
Perroux, 1955; Isard, 1960; Friedmann, Alonso, 
1964; Boudeville, 1964, 1972;  Paelinck, 1965; 

Friedmann, 1967 

 
Koncepcja dyfuzji 

 
Ratzel, 1891;  

Rogers ,1962 ; 
Hägerstrand, 1951; 1952; 1967;  

 

Środowisko innowacyjne 
innovative milieu 

Aydalot, 1976 

Kapitał Terytorialny  
territorial capital  

Camagni, 2008; Van der Ploeg i inni, 2008; Ventrua, 2008; Capello i inni, 2010; Berti, 2011; Camagni, Capello, 2013; Fratesi, Perucca, 2014 

Zakorzenienie 
embeddedness  

Aydalot, 1986; Ratti i inni, 1997; Crevoisier 
2004; Cook i inni, 2005;  

José Villaverde (2006, p. 131) „…space plays a significant role in the process of economic growth and convergence…”  



 NOWA TEORIA WZROSTU ENDOGENICZNEGO 

 

 

 

 NOWA GEOGRAFIA EKONOMICZNA 

 

 

 

 NOWA EKONOMIA INSTYTUCJONALNA  

 

szeroko rozumiany  
kapitał endogeniczny  

poziom technologiczny  
innowacje 

wolny handel  
migracje 

learning by doing - knowledge  inwestycje lokalne - interwencja efekty aglomeracji - spillovers 

heterogeniczność przestrzeni endogeniczne siły aglomeracyjne 
koszty pokonania  
oporu przestrzeni 

przewagi komparatywne 
zewnętrzne korzyści  

skali i zakresu 
polaryzacja - dyfuzja 
autarkia - zależność 

rozwój instytucjonalny instytucjonalizacja rozwoju resilience vs. path dependence  

normy prawne i obyczajowe  
jakość kapitału społecznego 

wyposażenie instytucjonalne ciągła adaptacja vs. lock in 

Geneza i podstawy teoretyczne place-based policy 
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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. 

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).  

Przepływy wiedzy (knowledge spillover) identyfikowane jako szczególnie istotne efekty aglomeracji na obecnym etapie rozwoju gospodarki kapitalizmu 
kognitywnego (Harvey, 1990; Boutang, 2012), którym sprzyja rozpatrywana szeroko bliskość (proximity) (Capello, 2014a) powinny stanowić przedmiot 

działań wzmacniających poprzez dostosowane terytorialnie interwencje sprzyjające rozwojowi sektora edukacji i sektora B&R, zgodnie z posiadanymi lub 
potencjalnymi zasobami. 

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). 

Czynniki lokalizacji działalności gospodarczych (industry localization) bazujące na klasycznych koncepcjach teoretycznych (m.in. Marshall, 1890; Perroux, 
1955; 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, takich jak klastry, centra 
innowacji, parki naukowo-technologiczne, itp. (Porter 1990; 2000; Stiglitz 2004; Lambooy 2005; Asheim i inni, 2011). 

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 wysoki 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,). 

„sharing, matching and learning”  
Duranton i Puga (2004) 

„diffusion”  
Amin (1999), Farole i inni (2011), Rodríguez-Pose (2013),  

Rodríguez-Pose, Garcilazo (2015) 

„proximity”  
Capello (2014) 

„flexibility” 
Wilson (1987), Gobillon i inni (1987), 

Dujardin i inni (1998), Åslund i inni (2010)  

„market and government failures”  
Bartik (2003), Matouschek, Robert-Nicoud (2005), Duranton (2011)  

„rent-seekers and dependency culture” 
Kraybill, Kilkenny (2003), Barca (2009), Moretti,(2012)  



Bazując na wskazanych podstawach teoretycznych podstawowymi jego operacyjnymi 

wyróżnikami 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. 

. 

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 

F.Barca 2009 

Geneza i podstawy teoretyczne place-based policy 
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PLACE BASED POLICY to długoterminowa strategia nakierowana na 

przezwyciężanie ciągłego niewykorzystania potencjału i zmniejszanie ciągłego 

wykluczenia społecznego w pewnych regionach poprzez zewnętrzne interwencje i 

wielopoziomowe zarządzanie. Promuje zaopatrzenie w zintegrowane towary i usługi 

dostosowane do kontekstu i zapoczątkowuje zmiany instytucjonalne.  

(Barca, 2009, s. 5)  

 

Istota paradygmatu place based policy polega na dostosowaniu interwencji do: 

 

 szczegółowych kontekstów terytorialnych oraz powiązań przestrzennych 

między nimi  

 zebranej i usystematyzowanej wiedzy na temat preferencji mieszkańców i 

podmiotów lokalnych 

 

zapewniającej osiąganie masy krytycznej, która mogłaby wywrzeć trwały wpływ 

na zmiany rozwojowe na poziomie europejskim, regionalnym i lokalnym.  

Geneza i podstawy teoretyczne place-based policy 
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Cele terytorialnej polityki rozwoju wg Fabrizio Barca (2009) jest tworzenie 

zintegrowanych i dostosowanych do danego miejsca klastrów publicznych dóbr 

i usług  poprzez zbieranie i agregację danych dotyczących miejscowych 

preferencji i wiedzy za pośrednictwem partycypacyjnych instytucji publicznych 

oraz poprzez ustanowienie powiązań z innymi miejscami, realizowane przy 

wykorzystaniu systemu wielopoziomowego zarządzania (multilevel governance) 

spoza danego miejsca, gdzie granty uzależnione od warunkowości dotyczących 

zarówno celów, jak i instytucji są przekazywane z wyższych poziomów władzy na 

niższe.  

Wzrost dochodu i rozwój 
CEL: EFEKTYWNOŚĆ 

Zmniejszenie nierówności 
CEL: INKLUZJA SPOŁECZNA  

Konwergencja średniego PKB per capita nie jest celem tylko rezultatem polityki spójności ! 

innowacja  
i zmiany klimatu 

umiejętności   
i starzenie się  

migracja i demografia 

Geneza i podstawy teoretyczne place-based policy 
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Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) 

Źródło: Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych… (2009) 
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Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) 

Źródło: Śleszyński, Bański, Degórski, Komornicki, 2017 



Praktyka działań polityki spójności  

a place-based policy 

 

www.forsed.amu.edu.pl 

Polityki publiczne – uwarunkowania, dylematy, instrumentarium 
LUBLIN 17- 18 maja 2018 

Source: own complitation based on data from Ministry of Economy 

Specjalizacje Inteligentne (SI) 
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Source: Dziemianowicz, Szlachta, Peszat (2014) and own complitation based on data from Ministry of Regional Development  

Specjalizacje Inteligentne (SI) 
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Source: own complitation based on data from Ministry of Economy and Ministry of Regional Development  

Specjalizacja Krajowa Specjalizacja Regionalna 

Specjalizacje Inteligentne (SI) 
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Source: Korceli (2010); Szafranek (2015) and own complitation based on data from Ministry of Regional Development  

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) 
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Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) 

WRPO 2014+ 

CEL: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa 

STRUKTURA: 10 osi priorytetowych i 30 priorytetów inwestycyjnych 

BUDŻET: 2 450,2 mln euro 

 

OSI  WIELKOPOLSKI 

Leszczyński   96,5 tys.   18,9 mln euro 

Koniński  151,6 tys. 29,7 mln euro 

Gnieźnieński  120,4 tys. 23,6 mln euro 

Pilski    138,2 tys.  27,1 mln euro  

 

RAZEM:  506,8 tys.  99,3 mln euro 

OSI  WIELKOPOLSKI – kryteria i zasady: 
• udokumentowany charakter współpracy JST 

• koordynacja w kompetencjach ośrodków subregionalnych 

• mandat terytorialny jako narzędzie interwencji (zawarte w 2016r.) 

• odrębność i/lub pozakonkursowość finansowania  
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Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) 

OSI  WIELKOPOLSKI – obszary problemowe: 

 
Preferencje w ramach Priorytetów Inwestycyjnych dla wybranych obszarów w związku z lokalizacją 

projektów w jego granicach: 

• obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego  

• obszary o najniższym poziomie rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych 

• obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe 

• obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-ekonomiczne (obszary zależne od sektora paliwowo-

energetycznego) 

• wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych 
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Specjalizacje Inteligentne (SI) 
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Specjalizacje Inteligentne (SI) 
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

ZIT  WIELKOPOLSKI 

Poznański   1 004 tys. 196,6 mln euro 

Kalisko-Ostrowski    354 tys.   69,1 mln euro 

 

RAZEM:  1 358 tys.  265,7 mln euro 
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 DECENTRALIZACJA I PARTYCYPACJA PROGRAMOWANIA ORAZ REALIZACJI 

POLITYKI INTRAREGIONALNEJ 

 WYKORZYSTANIE NOWEGO PODEJŚCIA DO OPERACJONALIZACJI KONCEPCJI 

PLACE-BASED POLICY 

 OD INTERWENCJI W POPRAWĘ STANU DO INTERWENCJI W POPRAWĘ 

PROCESÓW: 

OD EKONOMII STANÓW DO EKONOMII PRZEPŁYWÓW  

 PROGRAMOWANIE INTERWENCJI WZMACNIAJĄCEJ/TWORZĄCEJ CZYNNIKI 

ROZWOJU Z UWZGLĘDNIENIEM ICH REDEFINICJI WYNIKAJĄCEJ Z 

ODDZIAŁYWANIA MEGATRENDÓW PRZEMIAN SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 

ORAZ POTRZEBY REALNEGO WYKORZYSTANIA PODEJŚCIA ZORIENTOWANEGO 

TERYTORIALNIE 

 KONCENTRACJA MERYTORYCZNA I PRZESTRZENNA NA PODSTAWIE DOBRZE 

ROZPOZNANYCH (EVIDENCE-BASED POLICY) POTENCJAŁÓW:  

POSIADANYCH-UŚPIONYCH-UTRACONYCH 
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