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BRUNO G. RUETTIMANN

Zurich/Switzerland

Measuring Economic Globalization: 
Entropy-Based Inequality Risk Metric

Introduction

Measuring globalization is a key task not only of international institutions 
such as WTO or OECD. Different aggregated globalization indexes are 

calculated also by e.g. the Swiss Polytechnic Institute (KOF-Index) or consultant 
companies such as A.T. Kearney. The OECD has even published a handbook 
on economic globalization indicators giving guidelines to the national statistics 
offi ces how to collect data in order to get consistent measures. These specifi c 
indicators are calculating globalization mainly under the criteria of
–  foreign trade,
–  foreign direct investment (FDI),
–  activity of multinational enterprises (MNE),
–  internationalization of technology.

Indeed, traditional statistics lack of describing suffi ciently the extension 
and the effects of globalization and a systemized new approach has to be estab-
lished. Instead of using Gini or Herfi ndahl indexes, hereafter a new statistical 
entropy-based inequality risk metric will be applied, defi ned according to [1]. 
The reason is twofold:
–  the new measure is not a pure phenotypic indicator measuring the manifesta-

tion of an attribute, but it is a genotypic metric linked to the Central Theorem 
of Globalization, refl ecting the underlying law of globalization evolution,
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–  the so defi ned individual inequality measures can be aggregated within a sin-
gle risk measure to the subsystems or to the entire system with one single 
fi gure measuring the interweavement of economy.

Hereafter, the globalization measure will be applied to the foreign trade 
matrix (Table A2 of WTO), but it can also be used to measure the fi nancial dimen-
sion of FDI, including M&A (Merger and Acquisition) as well as WFOE (Wholly 
Foreign Owned Enterprises) or the risk of the product portfolio of a political 
economy.

Methodological Approach

In the following, we will apply the globalization measure according to [1] to for-
eign trade fl ows. Briefl y, from the paradigmatic interpretation of thermodynamic 
entropy we can defi ne risk as a dualistic view of order in an economic system, 
therefore the more order (i.e. inequality) that exists in an economic system the 
more risky the economic system (or vice versa, the more equality a system shows 
the less risk it presents). Take, for example, the big difference in welfare among 
different regions being potentially a social bomb. The greater the inequality 
compared to the riskless state ψXY=1, the larger the risk of an atomic element. 
Whereas in the here presented context inequality refers rather to a single element 
of a system, the concept of risk can be aggregated to the entire system by defi n-
ing risk as the second momentum of the inequalities compared to the attractor 1 
(a brief introduction to the algorithm is shown in the Appendix 2). This defi nition 
is very similar to the statistics variance with the exception that the pole is not the 
mean but the attractor. We can interpret this risk metric as a statistical entropy 
measure of the system. According to the Pigou-Dalton Transfer Principle and the 
interpretation of entropy law, we can state the following

Minimum Risk Principle:
An economic system has the latent tendency to evolve into a state with more 
equality corresponding to a state with a lower risk.
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Risk as a Measure for Globalization

Let us go a step further by applying the Minimum Risk Principle to analyze 
the foreign trade (corresponding to type 1 globalization according to [1]), i.e. 
the material globalization dealing with physical fl ows of a product α, applying 
to which country exports to which countries, and which country imports from 
which countries represented by the trade matrix Tα = [tXY]. For a trade system 
we can build the market share vector of an economy and calculate the inequality 
measure ψXY as the market share of X in Y compared to the overall market share 
of X. The overall market share of X for e.g. type 1b globalization (globalization 
of specialties according to [1]) will most probably be similar to the factors pro-
portion according to Heckscher-Ohlin. For economy X we can calculate the risk 
rX(ψXY) of its portfolio of activities in the countries Y. The lower the inequalities 
in each country Y the lower the risk value and therefore the higher the globaliza-
tion degree of the country X. If the inequality is ψXY = 1 for all Y then country 
X has the same market share in all countries Y and its portfolio of trade-fl ows is 
proportional to the market composition according to its competitiveness. Due to 
the fact that a low risk corresponds to an even-distribution we can now enounce 
[1] the

Central Theorem of Globalization (CTG):
The lower the risk of an economy or the whole economic system, the more 
globalized the present economy or the whole economic system for the pro-
duct under evaluation. Hence, a globalized economic system is less risky. 

as well as the

Corollary to the CTG:
Generally, according to the Minimum Risk Principle, systems have the 
latent tendency to evolve to the state of lower risk. This means of course 
fueling of globalization because of exporting to other countries and with 
that decreasing inequality. Therefore the evolution of globalization can be 
explained with the concept of minimizing risk presented here.

The result of the CTG and its corollary is due to the built-in intrinsic forces 
of globalization and why globalization will take place independently of new 
growth opportunities in newly emerging economic regions. We can consider the 
CTG and its corollary as the basic concept to explain that our economy will 
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globalize naturally with the existing deregulation tendency. This risk metric is 
a genotypic measure, bearing the intrinsic law of economic globalization.

Maximizing Value Net of Risk

But entropy is not the sole governing physical law of thermodynamics. Indeed, 
if a transformation happens is determined by free enthalpy. The same is also 
applicable to economics [1]. Minimizing risk is only one cardinal law (this law 
models the globalization extension), maximizing profi t is the other cardinal one 
(this law models the fi nal rational acting). Indeed, an economic actor is ready to 
accept a higher risk if fi nally it yields a higher profi t. Globalization is extending 
the business scope to new geographic areas, and the aim is
–  to increase the profi t generation (explicit strategy of profi t maximization), and 

at the same time,
–  it reduces the risk of the portfolio (implicit law of risk minimization).
The fi nal governing principle of economic globalization is therefore risk deducted 
value maximization. With this principle we can explain the rational of any eco-
nomic actor comprising MNE (Multi National Enterprises) and why globaliza-
tion happens independently of which globalization type 1 (material) and related 
subtypes (1a, 1b, 1c) or type 2 (fi nancial participation by FDI). It explains why 
we can have at the same time in different economic regions a progression or 
a regression of globalization, intended as interweavement of trade network.

Cross-Section Analysis of the year 2007

The upper part of Table 1 shows the world trade fl ow matrix of the year 2007 
(source WTO, Table A2) as well as, in the lower part, derived trade shares mea-
sures of the geographic regions and relative inequalities calculated according 
to [1]. Further, according to [1], these world-wide trade fl ows correspond to the 
physical, material type 1 globalization fl ows, comprising the commodities (glo-
balization type 1a), the specialties (globalization type 1b), and the opportunistic 
cost related (globalization type 1c) fl ows. This distinction in subtypes is rele-
vant, because they show different patterns as well as different underlying driv-
ing logics [1], but the distinction is not necessary for measuring globalization. 
The single inequalities are then aggregated to a risk measure of each economic 
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region according to the two dimensions of supply portfolio (exports) and demand 
structure (imports); the matrix contains also geographic intra-trade tXX. The eco-
nomic regions are: A for North America, B for South and Central America, C for 
Europe (27), D for Commonwealth of Independent States (former Russian con-
federation), E for Africa, F for Middle East, G for Asia comprising China, Japan, 
and other SE Asian countries. These individual “geographic” risk fi gures are 
fi nally aggregated to the world risk index measuring the economic globalization 
degree, i.e. the extension of the world economic trade system. 

Table 1
World trade matrix with inequalities and risk measure for 2007

2007
tXY

North 
Am
A

SC Am
B

Europe
C

CIS
D

Africa
E

Middle E
F

Asia
G Supply pX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 951.18 130.65 328.74 12.42 27.27 50.08 352.12 1852.46 0.14
B 151.30 122.04 105.64 6.44 13.68 9.10 80.23 488.43 0.04
C 458.50 80.40 4243.56 189.05 147.71 152.92 433.67 5705.81 0.42
D 23.56 6.28 287.45 103.20 6.87 16.24 59.62 503.22 0.04
E 91.87 14.62 167.55 0.94 40.47 10.53 80.88 406.86 0.03
F 83.93 4.36 108.30 4.76 27.53 93.37 397.30 719.55 0.05
G 756.39 92.30 714.64 79.78 91.35 150.44 1889.82 3774.72 0.28

Demand 2516.73 450.65 5955.88 396.59 354.88 482.68 3293.64 13451.05 1.00
pY 0.19 0.03 0.44 0.03 0.03 0.04 0.24 1.00

pXY∞ A B C D E F G  pX

A 0.38 0.29 0.06 0.03 0.08 0.10 0.11 0.14
B 0.06 0.27 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.04
C 0.18 0.18 0.71 0.48 0.42 0.32 0.13 0.42
D 0.01 0.01 0.05 0.26 0.02 0.03 0.02 0.04
E 0.04 0.03 0.03 0.00 0.11 0.02 0.02 0.03
F 0.03 0.01 0.02 0.01 0.08 0.19 0.12 0.05
G 0.30 0.20 0.12 0.20 0.26 0.31 0.57  0.28

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ΨXY A B C D E F G  rX(ΨXY)
A 2.74 2.11 0.40 0.23 0.56 0.75 0.78 0.79
B 1.66 7.46 0.49 0.45 1.06 0.52 0.67 6.15
C 0.43 0.42 1.68 1.12 0.98 0.75 0.31 0.24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D 0.25 0.37 1.29 6.96 0.52 0.90 0.48 5.29
E 1.21 1.07 0.93 0.08 3.77 0.72 0.81 1.24
F 0.62 0.18 0.34 0.22 1.45 3.62 2.25 1.50
G 1.07 0.73 0.43 0.72 0.92 1.11 2.04  0.23

2.20
rY(ΨXY) 0.65 6.34 0.28 5.42 1.19 1.04 0.51 2.20 r(ΨXY)

Network of world merchandise trade by region (source: WTO International Trade Statistics, 
Table A2).

From the lower part of Table 1 we can derive the following observations: high 
inequalities are usually observable in the domestic economic region of emerg-
ing economies. These inequalities ψXY are comparing subsystems market shares 
pXY with total market share pX. The high inequality values originate, for obvious 
reasons, from being more focussed on home market and having low total market 
share, e.g. 7.46 for South and Central America or 6.96 for CIS. The aggregated 
supply risk for each economic region compares the own export structure to the 
total supply structure and corresponds to the market risk in CAPM (Capital Asset 
Pricing Model); the same applies to the imports for the demand structure. The 
analysis shows that the Asian region has with 0.23 the lowest export risk of all 
geographic regions; hence according to the CTG it is the most globalized region 
(highest geographic interweavement) followed by Europe with 0.24. South and 
Central America have with 6.15 the highest risk and therefore the lowest glo-
balization degree being more focussed regionally. Analysing the import side, we 
discover that Europe has with 0.28 the lowest demand risk value, i.e. the high-
est demand globalization degree, sourcing worldwide. Again, South and Central 
America present with 6.34 the highest risk value sourcing more locally. Despite 
the lowest supply value of 406 b$, Africa with 1.24 has a supply risk value which 
is lower than Middle East with 1.50, the CIS countries with 5.29, and South and 
Central America with 6.15, i.e. Africa showing a balanced worldwide supply. The 
reason might be the type of goods (mainly commodities) which are requested 
evenly through the world. The total risk value of the economic world trade sys-
tem in 2007 is 2.20; this value alone does not say anything about the evolution of 
the globalization degree but has to be seen in the context of trend analysis.
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Trend-Section Analysis of Globalization between 2003 and 2007  

According to WTO source, world-trade increased during 2003–2007 from 7,290 
to 13,451 b$, as shown in Figure 1. This evolution of physical, material type 1 glo-
balization has been accompanied by increasing profi ts of companies and wealth 
of nations. Now the question: Has only the trade volume increased (between the 
same economic regions) or has also the globalization degree increased (i.e. the 
interweavement of old and new economic partners)? For that we refer to tables 
such as Table 1 also for the years 2003 to 2006 calculating for each supply portfo-
lio (row vector) the correspondent inequalities and risk measures. The evolution 
of risk values of the whole economic trade system during 2003–2007 has dimin-
ished from 4.43 to 2.20 documenting the increased globalization degree (Fig. 2). 

World Trade (incl. domestic) – Source WTO

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

in Billion $ 

World trade (b$) 7290 8854 10020 11645 13451

2003 2004 2005 2006 2007

Fig. 1. Evolution of world trade 2003–2007

World Economic Globalization Degree r( XY)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Risk Level

World risk 4,43 3,83 2,90 2,56 2,20

2003 2004 2005 2006 2007

Fig. 2. The economic system is globalizing
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Furthermore, analyzing the evolution of supply risk (exports) of the differ-
ent geographic regions (Table 2 and Fig. 3), we notice that the risk level, i.e. the 
globalization degree, has evolved differently in the different economic regions, 
despite all geographic regions having steadily increased their trade volume dur-
ing the period under consideration (compare trade tables of Appendix 1). Inter-
esting is, until 2006 Europe with 0.24 was the most globalized region (lowest 
risk level), only in 2007 being surpassed by the Asian economic region with 
0.23 although the European trade fi gure with 5705 b$ in 2007 is higher than 
this of Asia with 3774 b$. The Asian economic region has shown between 2003 
and 2007 a steadily diminishing risk level (from 0.34 to 0.23) documenting the 
steadily increasing interweavement of Asian economics with other economic 
regions, whereas Europe has slightly increased the risk level (from 0.21 to 0.24) 
not enlarging proportionally the trade network beyond Europe. One reason is 
the concentration on the Eastern European countries (pertaining to the domestic 
market). Indeed, the inequality ψXX of the domestic market has increased from 
1.64 in 2003 up to 1.69 until 2006 (compare trade tables of Appendix 1) and 
remaining stable at 1.68 in 2007. The same is also valid for the North Ameri-
can region having increased inequality in the home market from 2.59 to 2.74. 
In 2003 the CIS region had a supply risk value of 16.16 remaining until 2005 
the economic region less globalized. The very fast internationalization of the 
CIS countries brought the consequence that in 2006 and 2007 South and Central 
America became the less globalized economic regions.

Table 2
Evolution of supply (export) risk measures during 2003–2007 

for macro economic regions

r(ΨXY) 2003 2004 2005 2006 2007 cagr(03–07)

North America 0.71 0.75 0.73 0.72 0.79 3%
CS America 9.15 9.30 8.02 7.52 6.15 –9%
Europe 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 3%
CIS 16.16 12.66 8.39 6.43 5.29 –24%
Africa 2.64 1.95 1.42 1.29 1.24 –17%
Middle East 1.77 1.60 1.24 1.44 1.50 –4%
Asia 0.34 0.31 0.28 0.25 0.23 –9%
World risk 4.43 3.83 2.90 2.56 2.20 –16%
World trade (b$) 7290 8854 10020 11645 13451 17%
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Fig. 3. Graphical comparison of evolution of regional risk levels according to Table 2

Moreover, it is interesting to observe that all emerging geographic regions 
have reduced their risk profi le with CAGR of –24% to –9% between 2003 and 
2007 (Table 2), whereas the two main advanced economic regions, namely Europe 
and North America, have increased it (CAGR +3%), thus they have becoming less 
globalized regarding trade. The reason, why advanced economies are focussing 
on their present economic relationships, might be due to the fact that, their prod-
uct portfolio is composed of rather specifi c goods, sold to specifi c regions where 
yielding a higher profi t and a specifi c growing demand exists (hypothesis to be 
confi rmed). This is the evidence that also in economics entropy alone (attaining 
minimum portfolio risk) might not be the sole governing law but, according to 
thermodynamic free enthalpy, also the potential profi t generation is a cardinal 
law, as seems to be obvious. The governing principle describing the essence 
of human rational is therefore maximizing value net of risk (see [1] for further 
details). The economic entropy, i.e. the risk measure, is a valid and most suitable 
genotypic indicator to measure the globalization extension of an economy or of 
the whole economic system related to an attribute. Interesting will be to see the 
globalization evolution during the present crisis.

Conclusions

The entropy-based inequality risk metric has been proven to be a suitable indica-
tor to measure the interweavement of an economic trade system. It shows that 
the world economic trade system between 2003 and 2007 has increased its global 
interweavement. Nevertheless, the macro-geographic world regions have per-
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formed differently: stagnant economic globalization for North America, Europe 
and Middle East, increasing globalization for the other regions.
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Appendix 1: Trade Tables 2003–2006

Network of world merchandise trade by region (source: WTO International Trade Statistics)

2003
tXY

North 
Am
A

SC Am
B

Europe
C

CIS
D

Africa
E

Middle E
F

Asia
G Supply pX

A 653.45 60.09 191.01 4.06 11.94 20.68 221.44 1162.67 0.16

B 75.62 49.55 46.39 2.83 4.84 4.16 28.48 211.87 0.03

C 323.12 42.43 2500.25 64.82 82.26 84.74 253.41 3351.03 0.46

D 12.30 4.58 97.70 39.78 2.63 6.52 27.04 190.55 0.03

E 31.55 4.28 84.63 0.58 19.79 2.98 27.88 171.69 0.02

F 42.46 2.04 48.46 1.82 8.98 33.94 149.06 286.76 0.04

G 446.35 27.77 345.57 17.36 31.61 60.28 986.83 1915.77 0.26

Demand 1584.85 190.74 3314.01 131.25 162.05 213.30 1694.14 7290.34 1.00

pY 0.22 0.03 0.45 0.02 0.02 0.03 0.23 1.00

pXY∞ A B C D E F G  pX

A 0.41 0.32 0.06 0.03 0.07 0.10 0.13 0.16

B 0.05 0.26 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03

C 0.20 0.22 0.75 0.49 0.51 0.40 0.15 0.46

D 0.01 0.02 0.03 0.30 0.02 0.03 0.02 0.03

E 0.02 0.02 0.03 0.00 0.12 0.01 0.02 0.02

F 0.03 0.01 0.01 0.01 0.06 0.16 0.09 0.04

G 0.28 0.15 0.10 0.13 0.20 0.28 0.58  0.26

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ΨXY A B C D E F G  rX(ΨXY)

A 2.59 1.98 0.36 0.19 0.46 0.61 0.82 0.71

B 1.64 8.94 0.48 0.74 1.03 0.67 0.58 9.15

C 0.44 0.48 1.64 1.07 1.10 0.86 0.33 0.21

D 0.30 0.92 1.13 11.60 0.62 1.17 0.61 16.16

E 0.85 0.95 1.08 0.19 5.19 0.59 0.70 2.64

F 0.68 0.27 0.37 0.35 1.41 4.05 2.24 1.77

G 1.07 0.55 0.40 0.50 0.74 1.08 2.22  0.34

4.43

rY(ΨXY) 0.55 9.28 0.27 16.33 2.60 1.39 0.56 4.43 r(ΨXY)
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Network of world merchandise trade by region (source: WTO International Trade Statistics)

2004
tXY

North 
Am
A

SC Am
B

Europe
C

CIS
D

Africa
E

Middle E
F

Asia
G Supply pX

A 740.78 71.54 215.79 5.41 15.07 25.28 249.23 1323.10 0.15

B 93.30 67.86 58.97 3.54 7.26 5.11 38.01 274.05 0.03

C 367.72 50.91 2990.20 88.22 97.78 104.85 308.63 4008.31 0.45

D 15.54 4.79 137.45 55.13 3.66 9.13 35.27 260.97 0.03

E 42.72 6.82 100.78 0.74 22.95 3.93 40.54 218.48 0.02

F 54.57 2.91 63.73 2.18 12.46 43.74 198.26 377.85 0.04

G 535.19 38.86 434.15 25.31 44.38 74.94 1238.43 2391.26 0.27

Demand 1849.82 243.69 4001.07 180.53 203.56 266.98 2108.37 8854.02 1.00

pY 0.21 0.03 0.45 0.02 0.02 0.03 0.24 1.00

pXY∞ A B C D E F G  pX

A 0.40 0.29 0.05 0.03 0.07 0.09 0.12 0.15

B 0.05 0.28 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03

C 0.20 0.21 0.75 0.49 0.48 0.39 0.15 0.45

D 0.01 0.02 0.03 0.31 0.02 0.03 0.02 0.03

E 0.02 0.03 0.03 0.00 0.11 0.01 0.02 0.02

F 0.03 0.01 0.02 0.01 0.06 0.16 0.09 0.04

G 0.29 0.16 0.11 0.14 0.22 0.28 0.59  0.27

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ΨXY A B C D E F G  rX(ΨXY)

A 2.68 1.96 0.36 0.20 0.50 0.63 0.79 0.75

B 1.63 9.00 0.48 0.63 1.15 0.62 0.58 9.30

C 0.44 0.46 1.65 1.08 1.06 0.87 0.32 0.22

D 0.29 0.67 1.17 10.36 0.61 1.16 0.57 12.66

E 0.94 1.13 1.02 0.17 4.57 0.60 0.78 1.95

F 0.69 0.28 0.37 0.28 1.43 3.84 2.20 1.60

G 1.07 0.59 0.40 0.52 0.81 1.04 2.17  0.31

3.83

rY(ΨXY) 0.59 9.43 0.27 12.83 1.91 1.22 0.53 3.83 r(ΨXY)
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Network of world merchandise trade by region (source: WTO International Trade Statistics)

2005
tXY

North 
Am
A

SC Am
B

Europe
C

CIS
D

Africa
E

Middle E
F

Asia
G Supply pX

A 824.19 86.69 237.98 6.67 17.57 34.09 270.02 1477.21 0.15

B 117.93 86.23 67.67 5.76 9.57 6.42 47.53 341.11 0.03

C 397.81 58.41 3201.27 108.54 111.93 121.96 332.05 4331.97 0.43

D 19.32 6.83 178.08 61.66 4.93 10.63 40.02 321.47 0.03

E 60.22 8.22 127.80 0.92 26.49 5.12 48.59 277.36 0.03

F 66.27 3.12 86.87 3.10 15.46 54.17 280.79 509.78 0.05

G 607.53 51.47 498.48 36.91 54.13 88.97 1423.94 2761.43 0.28

Demand 2093.27 300.97 4398.15 223.56 240.08 321.36 2442.94 10020.33 1.00

pY 0.21 0.03 0.44 0.02 0.02 0.03 0.24 1.00

pXY∞ A B C D E F G  pX

A 0.39 0.29 0.05 0.03 0.07 0.11 0.11 0.15

B 0.06 0.29 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03

C 0.19 0.19 0.73 0.49 0.47 0.38 0.14 0.43

D 0.01 0.02 0.04 0.28 0.02 0.03 0.02 0.03

E 0.03 0.03 0.03 0.00 0.11 0.02 0.02 0.03

F 0.03 0.01 0.02 0.01 0.06 0.17 0.11 0.05

G 0.29 0.17 0.11 0.17 0.23 0.28 0.58  0.28

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ΨXY A B C D E F G  rX(ΨXY)

A 2.67 1.95 0.37 0.20 0.50 0.72 0.75 0.73

B 1.65 8.42 0.45 0.76 1.17 0.59 0.57 8.02

C 0.44 0.45 1.68 1.12 1.08 0.88 0.31 0.23

D 0.29 0.71 1.26 8.60 0.64 1.03 0.51 8.39

E 1.04 0.99 1.05 0.15 3.99 0.58 0.72 1.42

F 0.62 0.20 0.39 0.27 1.27 3.31 2.26 1.24

G 1.05 0.62 0.41 0.60 0.82 1.00 2.12  0.28

2.90

rY(ΨXY) 0.60 8.15 0.28 8.55 1.35 0.83 0.55 2.90 r(ΨXY)
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Network of world merchandise trade by region (source: WTO International Trade Statistics)

2006
tXY

North 
Am
A

SC Am
B

Europe
C

CIS
D

Africa
E

Middle E
F

Asia
G Supply pX

A 905.30 107.30 279.30 8.30 21.70 42.10 314.10 1678.10 0.14

B 135.00 111.50 86.40 6.10 11.30 7.90 61.80 420.00 0.04

C 430.30 66.60 3651.50 141.60 120.20 128.90 366.40 4905.50 0.42

D 24.20 7.60 246.50 80.30 5.70 13.30 45.60 423.20 0.04

E 79.80 11.30 148.10 1.40 32.80 6.30 72.60 352.30 0.03

F 72.30 4.40 102.80 3.00 20.90 71.60 339.60 614.60 0.05

G 708.30 69.50 603.80 49.70 69.90 111.40 1638.50 3251.10 0.28

Demand 2355.20 378.20 5118.40 290.40 282.50 381.50 2838.60 11644.80 1.00

pY 0.20 0.03 0.44 0.02 0.02 0.03 0.24 1.00

pXY∞ A B C D E F G  pX

A 0.38 0.28 0.05 0.03 0.08 0.11 0.11 0.14

B 0.06 0.29 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.04

C 0.18 0.18 0.71 0.49 0.43 0.34 0.13 0.42

D 0.01 0.02 0.05 0.28 0.02 0.03 0.02 0.04

E 0.03 0.03 0.03 0.00 0.12 0.02 0.03 0.03

F 0.03 0.01 0.02 0.01 0.07 0.19 0.12 0.05

G 0.30 0.18 0.12 0.17 0.25 0.29 0.58  0.28

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ΨXY A B C D E F G  rX(ΨXY)

A 2.67 1.97 0.38 0.20 0.53 0.77 0.77 0.72

B 1.59 8.17 0.47 0.58 1.11 0.57 0.60 7.52

C 0.43 0.42 1.69 1.16 1.01 0.80 0.31 0.24

D 0.28 0.55 1.33 7.61 0.56 0.96 0.44 6.43

E 1.12 0.99 0.96 0.16 3.84 0.55 0.85 1.29

F 0.58 0.22 0.38 0.20 1.40 3.56 2.27 1.44

G 1.08 0.66 0.42 0.61 0.89 1.05 2.07  0.25

2.56

rY(ΨXY) 0.59 7.67 0.28 6.57 1.24 1.00 0.54 2.56 r(ΨXY)
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Appendix 2: The mathematics to compute globalization

Let us defi ne
X

XY
XY p

p

where ψXY is a measure of inequality or diversity of a subsystem (X∩Y) compared to the 
system X where pXY > 0 and pX > 0 is the attribute (market shares in our case). Further, let 
us defi ne the risk function of a single element, 

2
2 1)1( −−

X

XY
XYXY p

pr

interpreted as inequality of a characteristic ψXY = pXY/pX within a system compared to the 
riskless state ψXY = 1 of the system. Let us defi ne the following world supply/demand or 
origin/destination matrix of trade for a product α

XY

ZZZBZA

BZBBBA

AZABAA

t

ttt

ttt
ttt

T

...
............

...

...

The trade fl ows are represented by the quadratic matrix Tα where each element tXY 
denotes the physical quantity of the product α exported from the country of origin X 
to the country of destination Y. The corresponding inequality matrix ψα for the trade 
matrix Tα is

XY

ZZZBZA

BZBBBA

AZABAA

...
............

...

...

Where each element of ψα is computed as

XY

XY

X

Y

XY

X

XYS
XY tt

tt

t
t

t
t

p
p

The elements ψXY > 0 of the quadratic matrix ψα represent the market share diversity 
ratios of all supply economies X for a certain product α. The rows correspond to the 
inequality vectors ψX for the economies X
  

XZXBXAX ,...,,
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The corresponding risk r(ψX) of the portfolio of activities of economy X can be defi ned 
as

Risk of a Portfolio:
The risk rX(ψXY) of a portfolio ψX of inequalities is the 2nd momentum of the elements 
belonging to the inequality vector relative to the attractor 1

)(

)1(
)(

2

Zcard
r

Z

Ay
Xy

X

−

where the value 1 means equality and card(Z) is the number n of elements from A to 
Z of the inequality row vector. 

Extending the concept of risk from an economy X to all economies corresponding to the 
whole trade matrix Tα we can compute the risk of the economic system

)(

)(
)(

Zcard

r
r

Z

Ax
x

And generalizing for a competitive system with m competitors and n customers

nm
r

m

i

n

j
ij −

1 1
)²1(

)(

The inverse value of risk defi nes the statistical entropy of the economic trade system. 
The same concepts can also be applied to type 2 globalization dealing with FDI (Foreign 
Direct Investments). It may also apply to which goods are produced (or demanded) by 
which country calculating the portfolio risk of goods composition regarding supply and 
demand of a political economy.  
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Pomiar globalizacji ekonomicznej: 
pomiary ryzyka nierównomierności na podstawie zasad entropii

Streszczenie

W ostatnich 100 latach zdefi niowano wiele mierników nierównomierności w ra-
mach prób pomiaru koncentracji przestrzennych, począwszy od wskaźnika Giniego lub 
Herfi ndahla-Hirschmana oraz krzywej Lorenza po mierniki zaawansowane, takie jak 
nierównomierność Theila czy Atkinsona-Kolma-Sena. Wszystkie te mierniki pozwalają 
na dokonanie pomiarów fenotypowych, które nie są oparte na prawie gospodarczym 
i nie uwzględniają przestrzennego charakteru z uwagi na pomiar zjawiska za pomocą 
wskaźników empirycznych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wewnętrzne 
mierniki genotypowe, właściwe do pomiaru stopnia globalizacji ekonomicznej na pod-
stawie zintegrowanego prawa globalizacji. 

Termodynamiczną koncepcję entropii interpretuje się inaczej i według Boltzmanna 
jest ona miernikiem nieładu. System gospodarczy składa się z wielu uczestników rynku, 
co można przyrównać do zróżnicowanego układu termodynamicznego. Na podstawie 
paradygmatycznej interpretacji entropii termodynamicznej ryzyko daje się zdefi niować 
jako dualistyczną wizję porządku w układzie gospodarczym, w związku z czym im 
większy nieład (?) porządek (tj. nierównomierność) w systemie gospodarczym, tym 
większe zagrożenie dla takiego systemu. Przekonamy się, że miernik nieładu systemu 
entropii można przenieść, defi niując nieodłączne ryzyko związane z systemem gospo-
darczym poprzez pomiar nierówności lub różnorodności cechy (np. udziału w rynku) 
podsystemu w porównaniu z całym systemem. 

Ewolucja ryzyka systemu gospodarczego odzwierciedla racjonalną decyzję 
uczestnika rynku, aby rozszerzyć sprzedaż na inne obszary gospodarcze i zmniejszyć 
w ten sposób ryzyko portfela sprzedaży. Ryzyko związane jest z naturalnym układem 
strukturalnym oraz uczestnikami systemu, dając w efekcie główny „teoremat” globali-
zacji. Dokonując także przełożenia entalpii termodynamicznej na gospodarkę, możemy 
wyjaśnić ostateczny trend deglobalizacyjny poprzez zastosowanie ogólnego prawa 
gospodarczego o maksymalizacji zysku bez ryzyka, co wyjaśnia, dlaczego gospodarka 
przechodzi globalizację lub nie. Ponadto niniejsze pomiary oparte na zasadzie entropii 
mają również zastosowanie odnośnie ryzyka składu portfela podaży towarów w eko-
nomii politycznej. Poprzez stosowanie nowo zdefi niowanego miernika dokonujemy 
pomiaru ewolucji globalizacji światowego systemu gospodarczego w latach 2003–2007 
występującej w głównych regionach geografi cznych, odpowiadając jednocześnie na 
pytanie: „Czy gospodarka rzeczywiście ulega globalizacji?”.

Tłumaczył Mariusz Bobrowski
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Economic policy of East-Central European countries 
– elements of the comparative analysis

Introduction

The economic policy can be considered as the most important form of inter-
ference in socio-economic life, exerted by the public authorities. The man-

ner of conducting this policy determines various socio-economic phenomena 
and processes, inclusive of economic development and growth, to a considerable 
degree. It should be emphasized that the economic policy is a very complex and 
multidimensional system of intervention that can be conducted on many lev-
els: the global, supranational and international, national (domestic), regional and 
local ones.

The purpose of the present article is the comparison of economic policies 
pursued in particular countries of the East-Central Europe from the point of view 
of two dimensions of these policies. Both in theory and in practice many differ-
ent dimensions of this policy are distinguished. The scope of functions and the 
strength of institutions can be counted among the two basic dimensions.

In the paper the following nineteen countries were taken into account1: 
Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Repub-

1 See “Europa  Środkowo-Wschodnia” 2003, Instytut Studiów Politycznych PAN, no. 13.
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lic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, 
Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia and Ukraine.2

The essence of economic policy

It is worth considering the essence of economic policy with reference to the defi -
nition of this policy, which was presented in the relevant literature many times. 
For example, Bolesław Winiarski says that the economic policy is the intentional 
exertion of infl uence by state authorities on the national economy – on its dynam-
ics, structure and functioning, on economic relations within the country and on 
its economic relations with foreign countries.3 In the present article author’s opin-
ion, it is worth to take into account the viewpoint according to which the eco-
nomic policy is the conscious exertion of infl uence by the policy subjects, mainly 
the bodies of public authorities, on object of that policy in specifi ed internal and 
external determinants, aiming at achieving the defi ned aims by means of suitably 
matched tools and resources, in compliance with the rules of economic and social 
sciences. In the synthetic approach it is the economy system that is the object of 
economic policy (including economic system, phenomena and processes).4

One can assume that economic phenomena and processes, inclusive of devel-
opment and growth, are the result of action of two groups of factors: the market 
mechanism and the interference exerted by the public authorities, manifesting in 
conducting the economic policy. The market mechanism involves ‘the invisible 
hand of the market’, the market and gambling of the market forces. However, 
the interference exerted by the public authorities is associated with ‘the visible 
hand of the state’, regulation, interventionism, exertion of infl uence, develop-
ment, infl uence of public authorities, state, government. Economic policy should 
be only a supplement to the market mechanism, a complementary system, and 
not substitution of the market. What is important is the pursuance of maintain-

2 It should be stressed that there are the approaches, counting also such countries as Austria, 
Germany (east part) and even Greece among the countries of the East-Central Europe.

3 B. Winiarski, Pojęcia podstawowe, in: Polityka gospodarcza, ed. B. Winiarski, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2004, p. 17.

4 Alternatively, economic policy can be also defi ned as the discipline that studies public eco-
nomic action, inasmuch as it studies all three levels: the current choices of the government, the 
choice of higher-level institutions (i.e. the defi nition of society’s economic construction) and the 
identifi cation of social preferences and objectives. N. Acocella, Economic Policy in the Age of 
Globalisation, Cambridge University Press, 2005, p. 2.
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ing appropriate proportions between the market mechanism and the economic 
policy.

Briefl y outlining the essence of the economic policy, we can point out, after 
Richard Musgrave, to the three interrelated economic functions of the state, real-
ized within the scope of economic policy5:
–  stabilizing function, which is intended for ensuring that economy remains in 

the state of full employment at stable prices;
–  allocation function, within the scope of which the state exerts an infl uence 

on trends in allocation of resources in the economy by purchasing goods and 
imposing taxes, as well as disbursement of subsidies;

–  distributing function, concerning the manner of distributing of the goods pro-
duced by a whole society among its members.

The scope of functions and strength of institutions 
as the basic dimensions of economic policy analysis

One can distinguish two basic dimensions of the economic policy analysis rely-
ing on the Francis Fukuyama’s approach6:
–  the scope of functions comprising a range of functions and targets set by sub-

jects of the economic policy;
–  the strength of institutions defi ned as the capacity of the subjects of economic 

policy to implement the functions and to achieve goals of the policy and to 
exact the law in a clear manner, comprehensible to everyone; it depends, 
among other things, on the quality of the public administrative authorities, on 
the assumed system, on the law in force and culture.

In Figure 1 the matrix of economic policy dimensions is presented, with the 
states given as example.

Taking advantage of the presented approach, the economic policies of all 
the states (countries) of the world can be counted among the four groups charac-
terized by: considerable scope of the functions and powerful institutions; consid-

5 J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 
p. 24–25.

6 F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, 
Poznań 2005, p. 19.
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erable range of the functions and weak institutions; limited scope of functions 
and powerful institutions; limited range of functions and weak institutions.

strength
of institutions

scope of functions 

Sierra Leone Brazil

France United States of America 

Fig. 1.  Basic dimensions of economic policy

Source:  the author’s own modifi cation on the basis of: F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza 
i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, Poznań 2005, p. 26–27.

Fukuyama expressed a viewpoint that it is necessary to promote a concept 
of the state with powerful institutions and with limited scope of the functions 
– a powerful but limited state. However, one has to emphasize that contempo-
rary schools of economics have diversifi ed attitude to the state interference in 
economy, especially considering that interference range.7 The ranges of the inter-
ference exerted by the public authorities within the scope of the economic policy 
of a given state are variable in time and space and they depend on various factors, 
and among other things – on the achieved level of socio-economic development, 
on the economic situation, on the fi xed trends of overall policy of the state, on 
the system determinants, on situations and international obligations. At the same 
time the scope of the economic policy often grows in periods of low markets.8 
One should also stress that even the adherents to the minimum role of the state 

7 A. Karpiński, Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów, ORGMASZ, Warszawa 
1997, p. 17–18.

8 It was visible in many countries of the world in the period from 2008 to 2009 under condi-
tions of global fi nancial and economic crisis.
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in economy do not negate the need to strive for achieving high effi ciency of the 
institutions functioning.

Analysis of the economic policy in context 
of the Index of Economic Freedom

It is important to present the proposal of how to measure the scope of functions 
and the strength of institution in economic policies of particular states of the 
East-Central Europe. For determining the range of functions and partly the insti-
tution power in economic policies of particular states (countries) of the world9 the 
Index of Economic Freedom, among others, can be used, which is promoted by 
the Heritage Foundation.10

The Index of Economic Freedom takes into account several dozen of vari-
ables grouped in ten categories called economic freedom factors. These factors 
are: business freedom, trade freedom, fi scal freedom, government spending, 
monetary freedom, investment freedom, fi nancial freedom, property rights, 
freedom from corruption, labor freedom. Particular factors can be referred to 
different areas of the economic policy to a considerable degree. On the basis of 
values of the relevant variables each of the ten categories is evaluated in the scale 
from 1 to 100. The average of these ten assessments determines the value of the 
Index of Economic Freedom. The higher is the evaluation mark, the higher is the 
range of liberalism in a given country.

Table 1 presents nineteen states of the East-Central Europe according to the 
Index of Economic Freedom on the basis of the ranking from 2010 comprising 
183 countries.

Evaluation marks of the ten categories in the Index of Economic Freedom 
can be referred to two basic dimensions of economic policy:
–  the scope of the functions, e.g. evaluation of government spending, fi scal 

freedom;
–  the strength of institutions, e.g. evaluation of freedom from corruption, prop-

erty rights.

9 The ranking of economic freedom includes also some areas not being the states, which are 
however characterized by different economic systems than the rest of the state, e.g. Hong Kong.

10 2010 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 2010.
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Table 1
The East-Central European countries according to the Index of Economic Freedom

A B C D E F G H I J K L
Albania 66.0 68.0 85.8 92.6 74.2 78.7 70.0 70.0 35.0 34.0 52.1
Belarus 48.7 72.1 80.3 85.2 32.0 62.6 20.0 10.0 20.0 20.0 84.8
Bosnia and 
Herzegovina 56.2 61.3 80.8 83.2 28.8 74.7 70.0 60.0 10.0 32.0 61.2

Bulgaria 62.3 77.8 87.4 86.3 48.3 69.5 50.0 60.0 30.0 36.0 78.1
Croatia 59.2 61.5 87.8 70.3 47.1 75.8 65.0 60.0 40.0 44.0 40.8
Czech Republic 69.8 65.5 87.5 80.1 45.6 75.6 70.0 80.0 65.0 52.0 76.4
Estonia 74.7 83.1 87.5 80.2 62.2 71.1 90.0 80.0 80.0 66.0 47.0
Hungary 66.1 76.8 87.5 68.6 25.9 74.1 75.0 70.0 65.0 51.0 67.6
Latvia 66.2 72.9 87.5 82.7 57.4 67.0 80.0 50.0 55.0 50.0 59.1
Lithuania 70.3 82.0 87.5 84.6 63.5 70.8 75.0 80.0 55.0 46.0 58.5
Macedonia 65.7 65.2 83.3 89.3 65.9 79.0 60.0 60.0 35.0 36.0 83.1
Moldova 53.7 70.2 79.9 85.1 43.0 67.5 30.0 50.0 40.0 29.0 42.7
Montenegro 63.6 70.1 83.2 90.0 54.4 73.2 55.0 50.0 40.0 34.0 86.4
Poland 63.2 62.2 87.5 74.9 46.8 78.1 60.0 60.0 55.0 46.0 61.5
Romania 64.2 72.5 87.5 85.8 59.8 73.3 75.0 50.0 40.0 38.0 60.4
Serbia 56.9 58.9 75.2 83.2 41.4 64.5 50.0 50.0 40.0 34.0 72.2
Slovakia 69.7 72.6 87.5 84.0 64.5 78.2 70.0 70.0 55.0 50.0 65.1
Slovenia 64.7 83.3 87.5 64.0 46.1 76.0 70.0 50.0 60.0 67.0 43.5
Ukraine 46.4 38.7 82.6 77.9 41.1 61.2 20.0 30.0 30.0 25.0 57.7

Notations: A – state name; B – Index of Economic Freedom for year 2010; C – business freedom; D – trade freedom; E – fi s-
cal freedom; F – government spending; G – monetary freedom; H – investment freedom; I – fi nancial freedom; J – property 
rights; K – freedom from corruption; L – labor freedom.

Source:  2010 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 2010.

Taking into account the assumptions, it results, among other things, from 
the data presented in the Table 1 that:
–  the countries of the East-Central Europe with the biggest function scope 

according to the government spending category are: Hungary, Bosnia and 
Herzegovina, Belarus;

–  the countries of the East-Central Europe with the smallest function range 
according to the government spending category are: Albania, Macedonia and 
Slovakia;

–  the countries of the East-Central Europe with the biggest function scope 
according to the fi scal freedom category are: Slovenia, Hungary and Croatia;
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–  the countries of the East-Central Europe with the smallest function range 
according to the fi scal freedom category are: Albania, Montenegro and 
Macedonia;

–  the countries of the East-Central Europe with the most powerful institutions 
according to the freedom from corruption category are: Slovenia, Estonia and 
the Czech Republic;

–  the countries of the East-Central Europe with the weakest institutions accord-
ing to the freedom from corruption category are: Belarus, Ukraine and 
Moldova;

–  the countries of the East-Central Europe with the most powerful institutions 
according to the property rights category are: Estonia, the Czech Republic and 
Hungary;

–  the countries of the East-Central Europe with the weakest institutions accord-
ing to the property rights category are: Bosnia and Herzegovina, Belarus, Bul-
garia and Ukraine.

Analysis of the economic policy 
in the context of Worldwide Governance Indicators

For determining the strength of institutions and institution power in economic 
policies of particular states (countries) of the world also the Worldwide Govern-
ance Indicators of the World Bank11 can be used, called the indicators of good 
governing.

The World Bank in its research and investigations takes into account sev-
eral hundreds of variables, assigned to six dimensions of governance quality, 
concerning the six governance indicators, comprising: voice and accountability, 
political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory 
quality, rule of law, control of corruption. Each country is evaluated in the six 
mentioned categories in the scale from –2.5 to +2.5. The higher is the evaluation 
mark the better is the governance quality in a given area. These evaluation marks 
can be, to a considerable range, referred to the institution power of the economic 
policy.

11 D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi, Governance Matters VIII: Aggregate and Indi-
vidual Governance Indicators, 1996–2008, “World Bank Policy Research Working Paper” 2009, 
no. 4978.
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Table 2 presents nineteen countries of the East-Central Europe according 
to the Governance Indicators on the basis of the ranking from 2009 comprising 
212 countries.

Table 2
 The East-Central European countries according to the Governance Indicators

A B C D E F G

Albania +0.13 +0.01 –0.34 +0.16 –0.60 –0.45
Belarus –1.60 +0.45 –1.11 –1.24 –1.00 –0.79
Bosnia 
and Herzegovina +0.00 –0.57 –0.55 –0.19 –0.35 –0.32

Bulgaria +0.60 +0.39 +0.10 +0.75 –0.12 –0.17
Croatia +0.48 +0.57 +0.52 +0.50 +0.08 +0.12
Czech Republic +1.02 +0.93 +1.07 +1.09 +0.85 +0.37
Estonia +1.03 +0.57 +1.15 +1.47 +1.05 +0.94
Hungary +1.00 +0.59 +0.66 +1.26 +0.82 +0.55
Latvia +0.86 +0.40 +0.56 +1.07 +0.73 +0.29
Lithuania +0.85 +0.73 +0.64 +1.14 +0.58 +0.18
Macedonia +0.16 –0.31 –0.14 +0.21 –0.32 –0.11
Moldova –0.27 –0.38 –0.76 –0.20 –0.46 –0.64
Montenegro –0.70 –0.47 –0.09 –0.03 –0.11 –0.26
Poland +0.86 +0.79 +0.48 +0.77 +0.49 +0.38
Romania +0.48 +0.30 –0.14 +0.53 –0.05 –0.06
Serbia +0.19 –0.50 –0.28 –0.21 –0.46 –0.16
Slovakia +0.89 +0.92 +0.76 +1.14 +0.52 +0.43
Slovenia +1.02 +1.07 +1.09 +0.81 +0.91 +0.95
Ukraine –0.03 –0.01 –0.60 –0.39 –0.62 –0.72

Notations: A – state name; B – voice and accountability; C – political stability and absence of violence; D – government 
effectiveness; E – regulatory quality; F – rule of law; G – control of corruption.

Source:  World Bank.

Taking into account the adopted assumptions, from the data presented in 
the Table 2 it results, among other things that:
–  the countries of the East-Central Europe with the most powerful institutions 

according to the government effectiveness category are: Estonia, Slovenia and 
the Czech Republic;
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–  the countries of the East-Central Europe with the weakest institutions accord-
ing to the government effectiveness category are: Belarus, Moldova and 
Ukraine;

–  the countries of the East-Central Europe with the most powerful institutions 
according to the regulatory quality category are: Estonia, Hungary, Lithuania 
and Slovakia;

–  the countries of the East-Central Europe with the weakest institutions accord-
ing to the regulatory quality category are: Belarus, Ukraine and Moldova;

–  the countries of the East-Central Europe with the most powerful institutions 
according to the rule of law category are: Estonia, Slovenia and the Czech 
Republic;

–  the countries of the East-Central Europe with the weakest institutions accord-
ing to the rule of law category are: Belarus, Ukraine and Albania;

–  the countries of the East-Central Europe with the most powerful institutions 
according to the control of corruption category are: Slovenia, Estonia and 
Hungary;

–  the countries of the East-Central Europe with the weakest institutions accord-
ing to the control of corruption category are: Belarus, Ukraine and Moldova.

Conclusion

In the present article the elements of comparative analysis of economic policies 
pursued in particular countries of the East-Central Europe are briefl y outlined 
from the point of view of two basic dimensions of these policies: the scope of 
functions and the strength of institutions. Also the multidimensional system of 
the economic policy of these countries is indicated.

The attention is drawn to the essence of economic policy. The scope of 
functions and strength of institutions are described as the two basic dimensions 
of the economic policy analysis. The proposals to measure these dimensions in 
context of the countries of the East-Central Europe are presented. At the same 
time, in the present paper, the elements of the typology of the economic policy of 
these countries are briefl y outlined.

The presented analyses show that there are clear differences between the 
national economic policies of particular countries of the East-Central Europe. 
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Taking into account the presented discussions, the economic policies of the coun-
tries covered by the analysis can be counted among the four groups:
–  those characterized by the scope of functions bigger than the average value 

in East-Central Europe, as well as by strength of institutions higher than the 
average – Hungary is an example;

–  those characterized by the range of functions smaller than the average value in 
East-Central Europe, as well as by the strength of institutions higher than the 
average – Estonia is an example;

–  those characterized by the scope of functions bigger than the average value in 
East-Central Europe, as well as by the strength of institutions lower than the 
average – Belarus is an example;

–  those characterized by the range of functions smaller than the average value in 
East-Central Europe, as well as by the strength of institutions lower than the 
average – Albania is an example.
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Polityka gospodarcza państw Europy Środkowo-Wschodniej 
– elementy analizy porównawczej

Streszczenie

Za najważniejszą formę ingerencji władz publicznych w życie społeczno-gospo-
darcze można uznać politykę gospodarczą. Od sposobu prowadzenia tej polityki zależą 
w znacznym stopniu różne zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, w tym rozwój 
gospodarczy. W pracy przybliżono elementy analizy porównawczej polityki gospo-
darczej poszczególnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, biorąc pod uwagę dwa 
podstawowe wymiary tej polityki: zakres funkcji i siłę instytucji. Zaprezentowano pro-
pozycje ich pomiaru w aspekcie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ujęto elementy 
analizy polityki gospodarczej tych państw w kontekście Indeksu Wolności Ekonomicznej 
i wskaźników rządzenia. Wskazano również na wielowymiarowość polityki gospodar-
czej tych krajów. W rozważaniach uwzględniono dziewiętnaście państw. Opisano istotę 
polityki gospodarczej. Zaprezentowano także elementy typologii polityki gospodarczej 
krajów uwzględniające opisane wymiary polityki. Z przedstawionych analiz wynika, 
że między narodową polityką gospodarczą poszczególnych państw Europy Środkowo-
-Wschodniej występują wyraźne różnice.

Tłumaczył Ireneusz Jaźwiński
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Regionale Bedingtheiten der Luftverkehrsrichtungen 
in Europa

Einführung 

Die Geographie der Flugverbindungen ist ein Bild von gesellschaftlich-öko-
nomischen Verbindungen zwischen Städten, Regionen oder Ländern, die 

oft historisch bedingt sind. Die Tatsache, dass im Flugplan eine Verbindung zum 
gegebenen Flughafen besteht entspricht der Nachfrage nach so einer Dienstlei-
stung. Das Auftauchen dieser Verbindung kann über die Verstärkung der gesell-
schaftlich-ökonomischen Verbindungen entscheiden, während der (vor allem) 
plötzliche Verzicht auf ihn die Widerspiegelung eines Konfl ikts sein kann.

Das Gebiet des europäischen Kontinents charakterisiert sich durch eine 
große Veränderlichkeitsdynamik des Verbindungsnetzes in den letzten 20 Jah-
ren. Sie ist die Antwort auf die äußere wirtschaftliche und politische Reorien-
tierung vor allem jener Länder, die vor 1989 zur Einfl usszone der Sowjetunion 
gehörten. Mit dem Fall des Ostblocks erfolgte in den meisten Ländern Mit-
tel- und Osteuropas eine Wendung der internationalen Beziehungen Richtung 
Westen. Im Fall von Polen wurde der Handel mit Russland reduziert, was unun-
terbrochen einer harten Kritik unterzogen wird. Die Transformation dieses Teils 
des Kontinents, die Erweiterung der Europäischen Union Richtung Osten oder 
die Umformungen allein im Flugtransport sind nicht die einzigen Faktoren, wel-
che auf die Verfügbarkeit von bestimmten Luftverbindungen Einfl uss haben. 
Das Hauptziel dieser Abhandlung ist also die Darstellung von interregionalen 
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gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen und kulturellen Verbindungen, 
die in geographischen Strukturen von Flugdestinationen1 – in unterschiedlichen 
Raumskalen – sowohl im Sinne von Regionen in den einzelnen Ländern als auch 
in der ländergruppenumfassenden Skala des Kontinents, identifi ziert wurden. 
Die am öftesten zitierten Beispiele sind Deutschland und Polen mit zahlreichen 
Bezügen auf andere Länder und Regionen Europas.

Der Begriff „Region“ wird in dieser Abhandlung in verschiedenen Berei-
chen verwendet. Er bezieht sich einerseits auf die historischen Regionen und die 
daran anknüpfenden Einheiten der Verwaltungsstruktur. In der zweiten Auffas-
sung ist die „Region“ ein Kontinentteil der einige Länder umfasst – z. B. West-
europa, Osteuropa, usw. Als Grenzen dieser Regionen gelten jene, die durch die 
UNO defi niert wurden. In dieser Auffassung wird Großbritannien zu Nordeur-
opa und die Türkei zu Westasien gezählt. Diese Einteilung wird zwar öfters zur 
Diskussion gestellt (vor allem die Zugehörigkeit der Türkei), doch sie ermöglicht 
die Durchführung vieler internationaler Vergleiche in Anbetracht ihrer häufi gen 
Anwendung.

Analysenmethode und Datenquelle 

Die Analyse wurde in Anlehnung an Flugpläne internationaler Flughäfen die 
im Jahr 2007 auf der Welt funktioniert haben und im Internet publiziert wur-
den ausgeführt (insgesamt für 947 Flughäfen). Auf ihrer Grundlage wurde eine 
binäre Matrix erstellt die die Existenz von bestimmten Destinationen im glo-
balen Flugverbindungsnetz darstellt. Die folgende Etappe war sie Ansammlung 
der Destinationen auf der Ebene der Regionen – der Teile der jeweiligen Kon-
tinente laut Nomenklatur der UNO und die nächste Etappe war die kartogra-
phische Visualisierung der Ergebnisse. Auf der Basis von den im Winterfl ugplan 
2007/2008 gültigen Verbindungen wurde eine zweite binäre Matrix erstellt, die 
Informationen über die Tätigkeit der gegebenen Fluggesellschaft im gegebenen 
Flughafen enthielt. In diesem Fall wurden die Daten von drei Flugallianzen und 
von der Gruppe der s.g. Billigfl uggesellschaften angesammelt.  

1 Im Verhältnis zum Begriff „Flugverbindung“ ist der Begriff  „Flugdestination“ ein über-
geordneter Begriff; im Rahmen einer Destination können unterschiedliche Verbindungen fun-
gieren, z. B. London und Kraków sind für sich eine Destination, die solche Verbindungen wie 
Kraków–London Stansted, Kraków–London Gatwick, usw. umfasst.
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Flugverbindung von hauptstädtischen Regionen Europas 

Die Existenz von unterschiedlichen Flugverbindungen wird durch Merkmale der 
Regionen bedingt, die in die gegebenen Flughäfen ausgestattet sind. Jene Regionen 
die ein Zentrum enthalten, welches eine hauptstädtische Funktion erfüllt, cha-
rakterisieren sich durch eine große Vielfalt der angebotenen Flugverbindungen. 
Man kann einige Destinationstypen nennen, die hinsichtlich der Funktionalität 
die Bestimmungsfl ughäfen differenzieren – verbunden mit der verwaltenden 
Funktion des Zentrums, mit der Attraktivität für Touristen, mit dem Niveau der 
gesellschaftlich-wirtschaftlichen Entwicklung des durch den gegebenen Flugha-
fen bedienten Gebiets. Die Funktion der Stadt oder der gesamten Region ist eine 
bedeutende Bedingtheit die darüber entscheidet ob in einem anderen Zentrum 
Nachfrage nach einer Flugverbindung mit ihm entstehen wird. 

Flughäfen die hauptstädtische Regionen (jene die ein Zentrum enthalten, 
welches die Funktion einer Hauptstadt erfüllt) bedienen, sind durch ein ausge-
bautes Verbindungsnetz mit anderen hauptstädtischen Regionen gekennzeichnet. 
Dieser Faktor entscheidet über die Anwesenheit von Flügen zu Hauptstädten von 
mittel- und osteuropäischen Ländern im Flugplan vom Flughafen Warszawa-
Okęcie. Derzeit ist es das Hauptmerkmal welches polnische regionale Flughä-
fen vom Zentralfl ughafen unterscheidet. Obwohl im Flugplan vom Flughafen 
Kraków-Balice Flüge nach Prag und Lemberg enthalten sind, ist jedoch die all-
gemeine Bedeutung dieser Verbindungsrichtung marginal. Man kann erwarten, 
dass gleichzeitig mit der Liberalisierung des Flugtransports in diesem Teil Euro-
pas Billigfl uggesellschaften Verbindungen zwischen West- und Mitteleuropa 
und Osteuropa – vor allem mit den Republiken der ehemaligen Sowjetunion (im 
aktuellen Flugplan des Flughafens Katowice-Pyrzowice gibt es Flüge nach Kiew 
die durch Wizzair bedient werden) starten. Die Chancen für einen Erfolg solcher 
Verbindungen hängen von einem großen Faktorenspektrum ab – vor allem von 
der Nachfrage die im größten Teil mit dem Einkommensniveau der den Flug-
transport nutzenden Bevölkerung verbunden ist. Polen als Transitland sollte 
diese Situation ausnutzen. Dies könnte die Entwicklung vom s.g. Sentimental-
tourismus – den Besuch von ehemaligen polnischen Ostgebieten durch Polen die 
sowohl im In- als auch im Ausland wohnen ermöglichen. Die geringe Popularität 
von Flugverbindungen z. B. aus Polen zu den Ländern des ehemaligen Ostblocks 
hat auch seine ökonomische Basis. Die Flugreisekosten sind zu hoch, als dass 
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auf solch relativ kurzen Strecken der Flugtransport mit Zugverbindungen kon-
kurrieren könnte.

Funktionen die mit der Lokalisierung von verschiedenartigen Wirtschafts-, 
Gesellschafts- und Kulturinstitutionen verbunden sind können auch einen Faktor, 
der das Niveau der Flugverbindung beeinfl usst, bilden. Normalerweise konzent-
rieren sich diese Funktionen eben in hauptstädtischen Zentren. Das Fehlen einer 
räumlichen Zentralisierung der Entscheidungsfunktionen verursacht, dass in 
der Europäischen Union Städte die keine hauptstädtische Funktion besitzen eine 
Funktion des politischen Zentrums entwickeln, welche ebenfalls zur Entwick-
lung des sie bedienenden Flughafens führt. Ein Beispiel solch einer Situation ist 
die von Straßburg, wo aufgrund der dort funktionierenden Unionsinstitutionen 
der Flughafen an Wichtigkeit gewonnen hat.

Änderungen in Mittel- und Osteuropa vs. Flugkommunikation 

Die genannte Reorientierung in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und vor 
allem politischen Verbindungen in pro-westliche Richtung umfasste auch Polen, 
das 1989 in die Transformationsetappe kam. Die Flugverbindungen aus dem 
Zentralfl ughafen Warszawa stellen die deutliche Differenzierung der Größenver-
hältnisse zwischen westlichen und östlichen Verbindungen in der Nachkriegszeit 
dar. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs und gleichzeitig mit der intensiven Ent-
wicklung des zivilen Luftverkehrs begann sich das Flugverbindungsnetz in Polen 
zu entwickeln. Zunächst umfasste diese Entwicklung vor allem die wichtigsten 
politisch-wirtschaftlichen Zentren in Europa – hauptsächlich die wichtigsten 
Hauptstädte. In diesem Stadium waren die Diskrepanzen zwischen West- und 
Osteuropa noch nicht so deutlich. Erst in den 60er und 70er Jahren erfolgte eine 
dynamische Entwicklung des Verbindungsnetzes. Besondere Aufmerksamkeit 
sollte man der Präsenz von Verbindungen im damaligen Verbindungsnetz in 
Warszawa zu den Flughäfen der s.g. unengagierten Länder, die die Transforma-
tions- und Freimarktperiode nicht überstanden haben, schenken. Dies betrifft 
vor allem Verbindungen nach Libyen, Irak und auch damals mehr aus politisch-
wirtschaftlichen, als aus touristischen Bedingtheiten Tunesien und Algerien. Das 
berechtigte Erhalten von regelmäßigen Planverbindungen mit diesen Ländern 
resultierte aus der Durchführung von vielen Investitionen bei denen Polen ein-
gestellt waren.
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Das Luftverbindungsnetz in der Volksrepublik Polen entsprach auch den 
anderen als heute und durch die politische Situation bedingten Richtungen des 
Touristenverkehrs. Belgrad, Split und Zagreb waren sehr populäre Destinationen 
in der vergangenen Periode – sie funktionierten als alljährliche Verbindungen 
neben Dubrovnik und Rijeka, die in der Sommersaison in Betrieb gesetzt wur-
den. Aufgrund der großen Attraktivität Jugoslawiens als Zielorts für Touristen 
aus Mittel- und Osteuropa übten sie die Funktion von wichtigen Transportknoten 
aus.

Gleichzeitig mit dem Zerfall Jugoslawiens hat ein Teil von den dortigen 
regionalen Flughäfen die Funktion eines hauptstädtischen Knotens erlangt und 
die bisherigen inländischen Verbindungen (z. B. Belgrad– Zagreb) wurden in 
kurzer Zeit international. Dieses Beispiel zeigt, wie politische Entscheidungen 
über die Entwicklungsrichtungen der Transportsysteme bestimmen können. Die 
größten Entwicklungschancen haben derzeit die Flughäfen Kroatiens, welches 
besonders beliebt unter den Touristen ist und auch große Chancen auf die baldige 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat (im Vergleich zu anderen Ländern 
in der Region).

Die sich heute erneuernde Popularität Bulgariens als Ziellands im interna-
tionalen Touristenverkehr verursacht, dass die Flüge nach Warna und Burgas 
oft in den Flugplänen Polens vorkommen, wenigstens als planmäßige Saison-
verbindungen. In dieser Situation ist der Flughafen in Warna ein wichtigerer 
Zielfl ughafen für polnische Flughäfen als die hauptstädtische Sofi a, die nur mit 
Warszawa verbunden ist. Im Fall von touristischen Regionen kann es zu einer 
Situation kommen in der sich Transportknoten mehr entwickeln als diejenigen 
die manchmal viel größere Stadtzentren bedienen – ein Beispiel ist die Entwick-
lung von Flughäfen die die Balearen bedienen. Die übrigen Länder Südeuropas 
waren in den Zeiten der Volksrepublik Polen nur durch hauptstädtische Flughä-
fen (Madrid, Rom, Athen) auf dem Luftweg kommuniziert. Heute ist das Ange-
bot an Verbindungen mit diesen Ländern sehr reich. Es betrifft manchmal alle 
Flughäfen die das gegebene regionale System von Flughäfen bilden (eng. multi-
airport regional system) – z. B. Mailand, zu dessen allen Flughäfen (Bergamo, 
Linate, Malpensa) man von Polen oder Barcelona aus hinfl iegen kann (sowohl 
der Hauptfl ughafen der Stadt, als auch die Billigfl uglinien bedienende Girona), 
die keine hauptstädtische Funktion tragen. 



Europa Regionum XIII (2010)42

Abbildung 1: Das Luftverbindungsnetz angeboten durch den Flughafen Warszawa-
Okęcie nach dem 2. Weltkrieg

Quelle:  bearbeitet auf der Basis von Mikulski, Glass 1980 und Flugplänen die durch Flughäfen 
publiziert wurden.
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Nach 1989 gelang es Warszawa die meisten Destinationen mit Ländern 
Mittel-, Ost- und Südwesteuropa zu erhalten. Doch gegenwärtig hat dieser Teil 
Europas in der Destinationsstruktur eine marginale Bedeutung. Das ist der 
Effekt einer dynamischen Entwicklung des Verbindungsnetzes zwischen der 
Hauptstadt Polens und den Ländern West-, Nord- und Südeuropas. Vor allem im 
Fall von Skandinavien kann man von Fortschritt sprechen. Mit Polen sind die 
Länder der Skandinavischen Halbinsel per Flugkommunikation nicht nur durch 
hauptstädtische, aber auch durch regionale Flughäfen dieser Länder (Norwegen 
– Bergen, Stavanger, Schweden – Malmö) verbunden. Bemerkenswert ist die 
Erhaltung der Verbindungen von Warszawa nach New York.

Gegenwärtiges Flugverbindungsnetz von aus Polen 
– regionale Bedingtheiten

Die Geographie der Flugdestinationen formt sich unter dem Einfl uss von einer 
neuen Faktorengruppe, die u.a. mit den Folgen des Beitritts Polens zur Euro-
päischen Union verbunden ist. Einer dieser Faktoren ist die immer grösser 
werdende Bedeutung der Verbindungen mit jenen Städten, in welchen die euro-
päischen Institutionen lokalisiert sind (die Flüge nach Brüssel oder Straßburg). 
Über die Domination der Britischen Inseln im Verbindungsnetz die durch regio-
nale polnische Flughäfen angeboten werden, haben die sich in diesem Bereich 
ergänzenden Prozesse der Lufttransportliberalisierung und der Öffnung des 
Arbeitsmarktes in Großbritannien und Irland für Polen entschieden. Die dadurch 
in Bewegung gebrachten Migrationsströme führten zur Eröffnung zahlreicher 
Verbindungen mit den Flughäfen dieser Länder, manchmal ohne größerer 
Bedeutung in ihrer inländischen Hierarchie – z. B. der Flughafen Bournemouth 
in England. Außer neuen Impulsen die das Verbindungsnetz, welches die Relati-
onen zwischen Regionen und Ländern widerspiegeln, umformen existieren noch 
immer die mehr traditionellen. Zu ihnen gehört die deutsche Richtung, deren 
Bedeutung sich in Polen jedoch deutlich interregional unterscheidet. Die größte 
Verbindungsanzahl nach Deutschland haben jene Flughäfen, die solche Gebiete 
bedienen, welche früher in Deutschlands Grenzen funktionierten – vor allem 
Katowice, Wrocław, Gdańsk. Der Flughafen in Katowice zeigt zwei deutliche 
Entwicklungsrichtungen der angebotenen Verbindungsnetze – die deutsch und 
die britische. Im Falle des Flughafens in der Dreistadt (Gdańsk, Sopot, Gdynia) 
bleibt die deutsche Richtung eine der wichtigsten, doch ihre Rolle wird durch die 
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sich am besten im Vergleich zu den anderen regionalen Flughäfen der Landes 
entwickelnde skandinavische Richtung ausgeglichen. Kleinere Flughäfen cha-
rakterisieren sich durch einen „Grundsatz“ der Städte und Regionen die im Ver-
bindungsnetz enthalten sind. Meistens sind es Verbindungen mit Großbritannien 
und Irland die eine Antwort auf die Nachfrage jener Migranten bilden, welche in 
diesen Ländern nach 2004 Arbeitsstellen gefunden haben. Eine deutliche Abwei-
chung von dieser Tendenz ist die Rolle, die im System der Flughäfen die nahe 
Rzeszów gelegene Jasionka spielt.

Abbildung 2: Flugverbindungen aus gewählten Flughäfen Polens im Winterplan 
2007/2008

Quelle:  bearbeitet auf der Basis von Flugplänen die durch Flughäfen publiziert wurden.

Rzeszów-Jasionka ist einer der kleinsten internationalen Flughäfen in 
Eu ropa. Das hindert ihn jedoch nicht daran, planmäßige Verbindungen in die 
USA – zu den Flughäfen Newark und JFK zu bedienen. Diese Situation ist ein 
Beispiel dafür, wie traditionelle gesellschaftlich-ökonomische Verbindungen 
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sich auf die gegenwärtigen Transportverbindungen auswirken. Aus dem Bereich 
von Süd-West Polen emigrieren Polen schon seit vielen Generationen in die USA. 
Deswegen nimmt dieser kleine Flughafen, der diesen Landesteil bedient, unmit-
telbar an der transkontinentalen Kommunikation mit einer der Weltstädte teil. 
Gleichzeitig stattet er die ganze Vorkarpaten Region in einen wichtigen Faktor 
der Wirtschaftslokalisierung aus.

Deutschland in Flugverbindungsnetz Europas 

Im Vergleich zu Polen charakterisieren sich die deutschen Flughäfen mit einer 
viel größeren Vielfältigkeit der Richtungen die in ihren Flugplänen vorkommen, 
wobei sie oft eine ähnliche Funktion in der Struktur spielen. Dies betrifft außer-
dem Flughäfen verschiedener Größen, während es z. B. im Fall von Frankreich 
nur auf die größten Flughäfen eingeschränkt wurde (der Flugknoten welcher 
Paris bedient und auch den Flughafen Marseille). Im Vergleich zum hauptstäd-
tischen Knoten oder zum größten Flugknoten des Landes – dem Flughafen in 
Frankfurt am Main – kann also von einem großen Selbstständigkeitsgrad der 
deutschen Flughäfen die Rede sein. Diese bedeutenden Diskrepanzen resultie-
ren vor allem aus dem Grand der Zentralisierung von Flughafensystemen der 
genannten Länder und auch aus der unterschiedlichen Rolle, welche die Städte 
und Regionen spielen. Im Falle von Deutschland sind auch die Ungleichheiten 
zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil des Landes bemerkenswert. 
Flughäfen die das Gebiet der ehemaligen DDR bedienen füllen doch im größeren 
Teil eine kommunikationsermöglichende Funktion mit dem Hauptzentren des 
westlichen Teil des Landes aus. Dies gilt nicht nur für Berlin, das seinen Flug-
knoten ausbaut und gleichzeitig ein deutlich diverses Verbindungsnetz besitzt, 
so wie es sich für die Bedienung einer Region mit hauptstädtischer Funktion 
und eine Metropole von globaler Bedeutung gehört. Die Flughäfen in West- und 
Süddeutschland bedienen Regionen die zur Gruppe der reichsten in der Europä-
ischen Union gehören (Bayern, Baden-Württemberg und Hessen). Dies bedeutet, 
dass sie attraktive Emigrationsziele sind. Man kann es in der geographischen 
Struktur der Destinationen sehen, die durch diese Flughäfen bedient werden. 
Allgemein kann man feststellen, dass die deutschsprachigen Länder ein festes 
Gebiet bilden, in welchem die Richtung Südeuropa dominiert und die Richtung 
Westasien hervorgehoben wird. Im Fall der ersten Richtung ist es mit der Bedeu-
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tung der italienischen, spanischen und balkanischen Emigration (Bewohner des 
ehemaligen Jugoslawiens) verbunden, und im Fall der zweiten Richtung mit der 
Einwanderung der aus der Türkei stammenden Bevölkerung. Ein Großteil der 
in Deutschland angebotenen Flugverbindungen ist eine direkte Antwort auf den 
Bedarf der Kontakte der Emigranten mit ihrem Vaterland und oft auch auf die 
Wirtschaftskontakte die dank diesen Verbindungen entstanden sind. 

Abbildung 3:  Geographische Struktur der Destinationen die durch die europäischen 
Flughäfen im Winterplan 2007/2008 angeboten wurden.

Quelle:  bearbeitet auf der Basis von Flugplänen die durch Flughäfen publiziert wurden.

Man kann natürlich an dieser Stelle nicht die Rolle unterschätzen, welche 
die Verbindungen der deutsche Städte mit den touristischen Hauptzentren spie-
len, die auch den genannten Teil des Kontinents betreffen (u.a. Katalonien und 
die Balearen in Spanien, Kreta in Griechenland oder Sizilien in Italien). Die 
Bedeutung der Verbindung Deutschland – Südeuropa wird also durch verschie-
denartige Bedingtheiten bestimmt.
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Regionaler Charakter der Einf lusszonen 
von Flugallianzen in Europa 

Neben Richtungen von Flugverbindungen und ihren regionalen Bedingtheiten, 
hat auch die Konkurrenz zwischen den Fluggesellschaften, in ihrer fast „insti-
tutionalisierten“ Form in einem gewissen Maße eine regionale Dimension. Die 
globale Konkurrenz im Flugtransport beruht auf anderen Grundlagen seit der 
Entstehung von den s.g. Flugallianzen (Fayed, Westlake 2002). Ihre  Erschei-
nung war hauptsächlich die Folge der neuen Politik, welche die Kräftevereini-
gung mit der direkten Konkurrenz als die beste Methode sah um die eigenen 
Interessen abzusichern und die Position auf dem Markt zu stärken. Auf diese 
Weise haben viele die unter normalen Bedingungen eine große Gefahr fürein-
ander bilden würden (das beste Beispiel: Lufthansa und Polskie Linie Lotnicze 
LOT) beschlossen miteinander zu arbeiten, weil sie feststellten dass sie nur so im 
Stande sein werden die Konkurrenz in Form von anderen privaten oder staatli-
chen Fluggesellschaften, und vor allem jede die zur Gruppe der Billigfl uglinien 
gehören, zu besiegen. Obwohl die Flugallianzen in einem großen Grad die Hand-
lungen der einzelnen Gesellschaften bestimmen, garantieren sie ihre Autonomie 
(Romanowska 1997). Die Zugehörigkeit zu einer Flugallianz bedeutet eine nahe 
Zusammenarbeit mit seinen  Mitgliedern – z. B. im Bereich der Koordination 
von der Flugplanfestlegung und im Zusammenhang damit die Optimierung des 
angebotenen Verbindungsnetzes. Über die Angehörigkeit einer gegebenen Flug-
linie zu einem der drei Hauptallianzen (Star Aliance, Oneworld, Skyteam) haben 
verschiedene Faktoren entschieden. Im Falle von der polnischen nationalen 
Fluggesellschaft war die Wahl eben so eines Wegs die einzige mögliche um die 
Firma vor der Einschränkung ihres Status zur Rolle des s.g. feeders zu retten. 
Man warf die Handlung in so eine Richtung der konkurrierenden Lufthansa vor2, 
die geplant hatte LOT zu überzunehmen. Bedeutend für die Erscheinung die-
ser Kooperationsform waren die Globalisierungsprozesse selbst. Es existiert die 
Überzeugung, dass nur Gruppen von Gesellschaften im Stande sind in globaler 
Skala zu konkurrieren.

Die Bedeutung von den einzelnen Flugbündnissen in der Bedienung von 
Verbindungen die aus den Flughäfen Europas möglich sind zeigt deutliche Merk-

2 J. Kraciuk, Alianse strategiczne jako sposób konsolidacji przedsiębiorstw, Prace Naukowe 
nr 28, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, Warszawa 2005.
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male von Raumgeschlossenheit vor. Ihre Domination in der Flughafenstruktur 
des gegebenen Gebiets charakterisiert sich durch eine verschiedenartige Skala 
die von den Funktionsmöglichkeiten und den Entwicklungsmöglichkeiten der 
Billigfl uggesellschaften abhängig ist. Sie wächst mit dem Rückgang des wirt-
schaftlichen Entwicklungsniveau auf dem Gebiet das durch den gegebenen 
Flughafen bedient wird. Es ergibt sich im größten Teil aus dem gesellschaftlich-
ökonomischen Profi l der Einwohner – der potentiellen Passagiere.

Abbildung 4:  Die Bedeutung von Flugallianzen in der Destinationsstruktur die durch 
europäische Flughäfen im Winterplan 2007/2008 angeboten wurde.  

Quelle:  bearbeitet auf der Basis von Flugplänen die durch Flughäfen publiziert wurden.

Billigfl uggesellschaften sind mit einem konkurrierenden Preisangebot im 
Stande eine Vorherrschaft im Flughafen über der traditionellen Fluggesellschaft 
zu erlangen, die eine Verbindung im Rahmen derselben Destination, doch einer 
anderen Flughafenverbindung betreffend, bedient (das Beispiel von Lufthansa 
und ihrer Verbindung Katowice – Frankfurt am Main und der konkurrierenden 
Verbindung Katowice – Frankfurt-Hahn).
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Dies bedeutet, dass Fluggesellschaften sich für eine Zusammenarbeit mit 
der größten Konkurrenz in der Region (in der Kontinentalskala), geographisch 
am nähersten, entschieden haben. Die Flugallianz Star Aliance, der die stärkste 
Fluggesellschaft Lufthansa und auch die polnischen Linien LOT angehören, ist 
das dominierende Bündnis auf dem Gebiet Mittel- und Südosteuropas. Flugge-
sellschaften die miteinander vor allem im Südeuropa konkurrieren gehören zu 
SkyTeam, und jene die in Westeuropa und Südwesteuropa miteinander konkur-
rieren gehören zu Oneworld.

Zusammenfassung 

Über die Geographie der Flugkommunikation in Europa entscheidet ein breites 
Spektrum von Faktoren die größtenteils durch die Merkmale der einzelnen Regi-
onen determiniert werden. Es gehören zu ihnen die Funktion der Regionen die 
mit Flughäfen ausgestattet sind, ihr Niveau der gesellschaftlich-ökonomischen 
Entwicklung, die Migrationstradition, die historische Vergangenheit und andere. 
Diese Faktoren entscheiden über Richtungen der gesellschaftlich-ökonomischen 
Verbindungen, die man in Europa auf verschiedenen Ebenen der räumlichen 
Aggregation identifi zieren kann – sowohl auf der interregionalen und internati-
onalen Ebene, als auch auf der Ebene von Ländergruppen die die Regionen des 
Kontinents formen. Der Flugtransport, welcher tiefen Veränderungen unterläuft, 
begünstigt eine Erweiterung der potentiellen Kunden und gleichzeitig die Fes-
tigung der existierenden und auftauchenden Verbindungen. Die geographischen 
Strukturen dieser Verbindungen kennzeichnen sich durch Veränderlichkeit, auf 
deren Grundlage es möglich die Kraft der gegenseitigen inneneuropäischen und 
globalen Verbindungen zu prüfen und zu beurteilen, aus.
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Regionalne uwarunkowania kierunków w komunikacji lotniczej 
w Europie

Streszczenie

Społeczno-ekonomiczne związki między poszczególnymi regionami Europy cha-
rakteryzują się różną tradycją. Niektóre z nich mają charakter powiązań historycznych 
(np. między regionami południowej Polski a Niemcami), natomiast inne (o różnej trwa-
łości) powstają współcześnie. Niektóre z nich wynikają z rozszerzania Unii Europejskiej 
– jak te wiążące Polskę z Wielką Brytanią. Odzwierciedleniem tych powiązań są połą-
czenia w komunikacji międzynarodowej. Analizowane połączenia lotnicze pozwalają 
określić siłę powiązań międzyregionalnych oraz ich ukierunkowanie. W przeważającej 
mierze powiązania transportowe są ściśle skorelowane z kierunkami procesów migracyj-
nych (np. połączenia między Niemcami a Hiszpanią czy Turcją). W Europie Środkowo-
-Wschodniej można zauważyć bardzo mały udział sąsiednich regionów w strukturze 
połączeń. Sytuacja ta wiąże się przede wszystkim ze statusem ekonomicznym ludno-
ści, dla której podróż lotnicza to wciąż duże obciążenie fi nansowe, a jednocześnie inne 
środki transportu, takie jak kolej czy komunikacja autobusowa, są cenowo bardziej kon-
kurencyjne w podróżach do państw sąsiednich.  

Tłumaczył Piotr Trzepacz
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Szczecin

Instrumenty pomocy publicznej ułatwiające dostęp 
do finansowania w warunkach kryzysu

Wprowadzenie

Zarówno w polskim, jak i unijnym porządku prawnym przepisy dotyczące 
pomocy państwa mają szczególne znaczenie. Pomoc publiczna, jako trans-

fer zasobów przypisywany władzy publicznej, charakteryzuje się bowiem takimi 
cechami jak uznaniowość czy selektywność i wypływa na warunki konkurencji. 
Ingerencja w prawa wolnego rynku prowadzi do zakłóceń w wymianie gospo-
darczej między krajami należącymi do Unii Europejskiej. Ważne jest więc 
zsynchronizowanie działań państw członkowskich dotyczących pomocy, aby 
przezwyciężyć różne trudności gospodarcze przedsiębiorstw i nie pogorszyć 
przy tym warunków funkcjonowania ich konkurentów. Wyznaczenie wspólnych 
ram działań w kwestii publicznego wsparcia jest szczególnie istotne w warun-
kach kryzysu fi nansowego i gospodarczego. 

1.  Pomoc publiczna w działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Regulacje dotyczące pomocy publicznej to zbiór przepisów, zasad, wytycz-
nych, zaleceń i dyrektyw, których rozpoznanie nie należy do prostych zadań. 
Niemal każdy sektor, rodzaj czy cel przeznaczenia pomocy publicznej posiada 
własne uregulowania. Dlatego tak ważne jest swobodne poruszanie się w syste-
mie prawa i umiejętność wyszukiwania potrzebnych przedsiębiorcy informacji. 
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Dodać należy, że to wsparcie dla fi rm związane jest z licznymi ograniczeniami 
wynikającymi z podejścia Komisji Europejskiej do konkretnych obszarów dzia-
łalności podejmowanych przez przedsiębiorców w Unii Europejskiej. 

Według defi nicji pomoc publiczna to przysporzenie, bezpośrednio lub 
pośrednio, przez organy udzielające pomocy korzyści fi nansowych określonym 
przedsiębiorcom, w następstwie którego uprzywilejowuje się ich w stosunku do 
konkurentów, m.in. w drodze dokonywania na rzecz lub za tych przedsiębiorców 
wydatków ze środków publicznych, lub pomniejszania świadczeń należnych od 
nich na rzecz sektora fi nansów publicznych. Problematyka pomocy publicznej 
objęta jest regulacjami publicznego prawa gospodarczego, które ma poprzez swe 
zapisy chronić wolną konkurencję przed negatywną i niepotrzebną interwencją 
państwa. Choć wsparcie państwa poprzez stosowanie instrumentów pomocy 
publicznej odbywa się najczęściej poprzez uprzywilejowanie jednych benefi cjen-
tów względem innych działających na rynku, to pomoc właściwie ukierunko-
wana przez warunki dopuszczalności i odpowiednie procedury uzyskania może 
służyć wzmocnieniu konkurencji (np. poprzez rozwój przedsiębiorczości).

Formy pomocy publicznej można pogrupować według trzech kryteriów, 
tj. kierunku przepływów pieniężnych, przejrzystości oraz efektywności. Pierw-
sze z kryteriów pozwala wyodrębnić instrumenty, których zastosowanie skut-
kuje transferem wartości majątkowych do benefi cjenta (głównie dotacje) lub 
zmniejszeniem obciążeń fi nansowych (ulgi podatkowe). Drugie pozwala podzie-
lić instrumenty pomocy na czynne (stosowane ex ante, wyprzedzające działa-
nia przedsiębiorcy, np. dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów, udzielone 
„z góry” ulgi podatkowe) i bierne (stosowane ex post, korygujące skutki działań 
przedsiębiorcy, które już nie mogą być monitorowane, np. zaniechanie ustalania 
i poboru podatków, umorzenie zadłużenia wobec budżetu). Natomiast ostatnie 
kryterium pozwala wyróżnić dotacje (stosowane we wspieraniu przedsięwzięć 
o podwyższonym stopniu ryzyka, np. prace badawcze, szkolenia) oraz pozostałe 
formy pomocy1.

Organy publiczne mogą stosować wiele instrumentów pomocy publicznej. 
Instrumenty te należy utożsamiać z instrumentami fi nansowymi, które wiążą się 
z dochodami lub wydatkami budżetów publicznych. Pierwszą grupę stanowią 
zatem instrumenty uszczuplające wpływy budżetowe (pomoc bierna), drugą zaś 

1 J. Choroszek, M. Mikulec, Pomoc publiczna a rozwój fi rmy, Poltex, Warszawa 2009, s. 82.
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instrumenty związane z bezpośrednim wydatkiem z budżetu (pomoc czynna). 
Te formy pomocy publicznej prezentuje tabela 1. 

Tabela 1
Klasyfi kacja form pomocy publicznej

POMOC CZYNNA POMOC BIERNA

Grupa A – dotacje i ulgi podatkowe
A1
– dotacje
–  dopłaty do oprocento-

wania kredytów ban-
kowych (bezpo średnio 
dla przedsiębiorców)

– inne wydatki związane 
z funkcjonowaniem 
jednostek budżetowych 
lub realizacją ich zadań 
statutowych

– refundacje

A2 
– zwolnienie z podatku
– odliczenie od podatku
– obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku
– obniżenie wysokości opłaty
– zwolnienie z opłaty
– zaniechanie poboru podatku
– zaniechanie poboru opłaty
– umorzenie zaległości podatkowej z odsetkami
– umorzenie odsetek od zaległości podatkowej
– umorzenie opłaty i odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, 

wpłaty)
– umorzenie kar
– oddanie do użytkowania mienia będącego własnością Skarbu 

Państwa lub JST i ich związków na warunkach korzystniej-
szych od oferowanych na rynku

– zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub JST 
i ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych 
na rynku

– umorzenie kosztów egzekucyjnych
– jednorazowa amortyzacja

Grupa B – subsydia kapitałowo-inwestycyjne
B1
– wniesienie kapitału 

do spółki

B2 
– konwersja wierzytelności na akcje lub udziały

Grupa C – tzw. miękkie kredytowanie
C1
– pożyczki, kredyty 

preferencyjne
– dopłaty do oprocento-

wa nia kredytów banko-
wych (dla banków)

– pożyczki warunkowo 
umorzone

C2
– odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku lub zaleg-
łości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

– odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)
– odroczenie lub rozłożenie na raty płatności kary
– rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych
– rozłożenie na raty odsetek

Grupa D – poręczenia i gwarancje kredytowe

Grupa E – inne formy, m.in. rekompensata z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długo-
terminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

Źródło:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzie-
lonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań 
o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora 
fi nan sów publicznych, DzU nr 153, poz. 952.
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Począwszy od 2005 roku większość pomocy publicznej w Unii Europej-
skiej jest udzielana w aktywnych formach, a coraz mniej w formie uszczuplenia 
wpływów do budżetu (tzw. formy pasywne). Struktura udzielonej pomocy też 
odznacza się pozytywnymi trendami, gdyż jej większość wykorzystywana jest 
głównie przez małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Należy dodać, że wraz z pojawieniem się symptomów kryzysu fi nansowego 
jednym z pilniejszych problemów do rozwiązania okazał się brak dostępu do 
kapitału i jego konsekwencje – wymuszony przestój, zwolnienia pracowników 
oraz brak inwestycji. Komisja Europejska podjęła wówczas decyzję o złagodze-
niu zasad i wprowadzeniu nowych rozwiązań do systemu pomocy publicznej, 
tak by przyczynił się on do przezwyciężenia trudności na europejskim rynku. 

2.  Nowe instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej 
w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

Światowy kryzys gospodarczy utrudnił unijnym przedsiębiorstwom dostęp do 
różnych źródeł fi nansowania ich działalności. W odpowiedzi na trwającą recesję 
Komisja Europejska opracowała Europejski plan naprawy gospodarczej2, który 
opiera się na dwóch uzupełniających się wiązkach celów. Cele dotyczą zwięk-
szenia popytu, wzmocnienia zaufania konsumentów i ochrony miejsc pracy oraz 
przygotowania europejskiej gospodarki do działania w sytuacji ponownego oży-
wienia gospodarczego. Plan w swym założeniu jest odpowiedzią na potrzebę sto-
sowania zmienionych zasad pomocy publicznej, które pomogą zażegnać kryzys 
lub zniwelować jego negatywne skutki.  

Zastosowanie nowych i zmodyfi kowanie dotychczasowych środków pomocy 
publicznej znalazło uzasadnienie we wcześniejszych regulacjach prawnych Unii 
Europejskiej, które stanowią, że pomocą zgodną ze wspólnym rynkiem może 
być pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce 
państwa członkowskiego. Stąd też, w następstwie założeń przyjętego wcześniej 
planu, zdecydowano o opracowaniu i wdrożeniu w życie Tymczasowych wspól-
notowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp 

2 Europejski plan naprawy gospodarczej Komisji Europejskiej został zaprezentowany 1 grud-
nia 2008 r. podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Konkurencyjności w Brukseli.
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fi nansowania w dobie kryzysu fi nansowego i gospodarczego3. Dodatkowe tym-
czasowe możliwości i udogodnienia w udzielaniu pomocy pozwalają państwom 
członkowskim wspierać przedsiębiorstwa i chronić miejsca pracy, a jednocześ-
nie gwarantują, że nie dojdzie do nadmiernych zakłóceń konkurencji. 

Dokument ten stwarza państwom członkowskim dodatkowe możliwości 
przyznawania pomocy państwa w celu zneutralizowania skutków ograniczonej 
dostępności do kredytów dla gospodarki. Przewidziano w nim środki tymcza-
sowe umożliwiające państwom członkowskim reagowanie na trudności, z jakimi 
borykają się przedsiębiorstwa, a w szczególności sektor MSP w zakresie dostępu 
do źródeł fi nansowania. Do nowych środków w ramach dotychczasowych instru-
mentów zaliczono4: 
− ograniczoną kwotę pomocy – udzielaną w celu poprawy złej kondycji fi nan-

sowej przedsiębiorstw, które znalazły się w sytuacji niedoboru lub braku 
dostępności zewnętrznych źródeł fi nansowania; stosowaną w celu przekro-
czenia pułapu pomocy określonego dotychczas w kwestii pomocy de minimis; 
możliwą do wykorzystania do 2010 roku w ramach programów pomocowych, 
przyznawaną w formie dotacji pieniężnej lub jako ekwiwalent dotacji brutto 
(pomoc w kwocie ryczałtowanej do 500 000 euro dla przedsiębiorstwa);

− pomoc w formie gwarancji – przyznawaną w celu dostępu do fi nansowania 
i zwiększenia skłonności banków do podejmowania ryzyka; polegającą na 
zmniejszeniu należnej stawki rocznej za nową gwarancję o 25% dla małych 
i średnich przedsiębiorstw w okresie 2 lat od udzielenia gwarancji; założono, 
że maksymalna kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć całkowitej, 
rocznej kwoty wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorstwo będące 
benefi cjentem pomocy, a gwarancje będą mogły dotyczyć zarówno kredytów 
inwestycyjnych, jak i pożyczek obrotowych;  

− pomoc w formie dopłaty do oprocentowania – mającą zastosowanie do 
wszystkich rodzajów pożyczek; założono, że Komisja Europejska zaakcep-
tuje udzielanie kredytów przez podmioty publiczne lub prywatne ze środków 
publicznych przy zastosowaniu stopy procentowej co najmniej równej stopie 

3 Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp 
do fi nansowania w dobie kryzysu fi nansowego i gospodarczego Komisja Europejska przyjęła 
17 grudnia 2008 r., Komunikat Komisji do Rady Europejskiej COM (208) 800. Następnie w za-
leżności od sytuacji gospodarczej wprowadzano zmiany i korekty techniczne do zapisów doku-
mentu  (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html).

4 Ibidem, s. 1–15. 
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oprocentowania depozytów jednodniowych banku centralnego, powiększonej 
o marżę odpowiadającą różnicy między średnią stopą roczną na rynku mię-
dzybankowym a średnią stopą oprocentowania depozytów jednodniowych 
banku centralnego, w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2008 
roku, oraz o marżę za ryzyko kredytowe, odpowiadającą profi lowi ryzyka 
kredytobiorcy, zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody 
ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych; założono, że metoda ta będzie 
miała zastosowanie do wszystkich umów zawartych do 31 grudnia 2010 roku 
i będzie mogła dotyczyć kredytów udzielanych na dowolny okres; obniżenie 
oprocentowania ma również zastosowanie do płatności z tytułu odsetek przy-
padających do 31 grudnia 2012 roku;

− pomoc na wytwarzanie produktów ekologicznych – udzielaną w celu prze-
zwyciężania trudności związanych z pozyskiwaniem fi nansowania produk-
cji wyrobów bardziej przyjaznych środowisku; zdaniem Komisji pomoc ta 
powinna pozostać priorytetem, a wytwarzanie bardziej efektywnych energe-
tycznie produktów powinno być wspomagane środkami w formie dotowanych 
kredytów; założono, że przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z obniżonej 
stopy procentowej, obliczonej zgodnie z komunikatem w sprawie zmiany 
metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, a obniżka stóp będzie 
wynosić 50% dla MSP i 25% dla dużych przedsiębiorstw; ponadto wskazano, 
że dotowaną stopę procentową stosować się będzie nie dłużej niż 2 lata od 
udzielenia kredytu, a wsparcie dotyczyć będzie produkcji związanej z wcześ-
niejszym przystosowaniem do przyszłych norm wspólnotowych, które zwięk-
szą poziom ochrony środowiska; 

− pomoc w zapewnieniu kapitału podwyższonego ryzyka – mającą zastosowa-
nie w niepewnej sytuacji makroekonomicznej, powodującej wzrost ryzyka na 
rynku kapitału podwyższonego ryzyka dla MSP na wczesnym etapie rozwoju, 
co przyczynia się do mniejszej skłonności inwestorów do lokowania na nim 
środków fi nansowych; ustalono, że tymczasowe odstępstwo od wytycznych 
w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka będzie polegało po pierwsze na 
zwiększeniu transzy środków fi nansowych dla MSP z 1,5 mln euro do 2,5 mln 
euro, po drugie na obniżeniu minimalnego udziału środków pochodzących 
od inwestorów prywatnych z 50% do 30% (zarówno na obszarach objętych 
pomocą, jak i poza nimi);

− krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych – oznaczające sytua-
cję, w której państwa członkowskie uznają nieprawidłowości w funkcjono-
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waniu rynku ubezpieczeniowego (np. brak możliwości ubezpieczenia ryzyka 
na prywatnym rynku ubezpieczeniowym dla niektórych rodzajów ryzyka 
kredytowego lub niektórych nabywców ochrony przed ryzykiem); umożli-
wiają uproszczenie reguł obowiązujących przy „klauzuli zwalniającej”, która 
pozwala na objęcie ryzyka rynkowego pomocą publiczną. 

Wszystkie powyższe środki pomocowe są notyfi kowane przez Komisję 
Europejską, która zobowiązała się do szybkiego podejmowania decyzji przy 
ich rozpatrywaniu. Zmienione tymczasowo zasady pomocy publicznej dotyczą 
przedsiębiorstw, które nie były zagrożone przed 1 lipca 2008 roku, a później zna-
lazły się w trudnej sytuacji fi nansowej. Warunkiem skorzystania z instrumentów 
pomocy przez państwa członkowskie było przygotowanie odpowiednich progra-
mów, wskazujących na rozwiązania dotyczące pomocy indywidualnej (bez jej 
dodatkowego zgłaszania). 

Należy wskazać, że w 2008 roku łączna wartość pomocy publicznej przy-
znana przez państwa członkowskie wyniosła 279,6 mld euro (przy czym pomoc 
niezwiązana z kryzysem stanowiła zaledwie 52,9 mld euro, por. rysunek 1). 
Pomoc związaną z kryzysem, głównie wsparcie na rzecz sektora fi nansowego, 
realizowało aż 13 państw5, wśród których 5 kumulowało aż 60% przyznanej 
w UE pomocy publicznej. Główni benefi cjenci pomocy pochodzili z Niemiec 
(15,7 mld euro, 23%), Francji (10,3 mld euro, 15%), Włoch (5,5 mld euro, 8%), 
Hiszpanii (5,2 mld euro, 8%) i Wielkiej Brytanii (3,8 mld euro, 6%)6. 
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Rys. 1.  Całkowita kwota pomocy wyrażona jako % PKB (w UE-27, w latach 1992–2008)

Źródło:  Facts and fi gures on State aid in the EU Member States, Report From The Commission, 
State Aid Scoreboard, Commission Staff Working Document, SEC (2009) 1638, 13.

5 W tym m.in. Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Francja, Łotwa, Luksemburg, 
Holandia, Portugalia, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania.

6 Report From The Commission, State Aid Scoreboard, Report on State aid granted by the EU 
Member States, Brussels, COM (2009) 661 z 7 grudnia 2009 r., s. 5.
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W porównaniu z latami ubiegłymi pomoc przyznana przez poszczególne 
państwa UE w 2008 roku była kilkakrotnie większa. Przy zapotrzebowaniu na 
wsparcie tak znacznymi środkami publicznymi oraz przy ograniczaniu ryzyka 
niekorzystnego wpływu na wspólny rynek istniała potrzeba stworzenia jednoli-
tych ram przyznawania pomocy publicznej. Wydaje się zatem, że opracowanie 
pakietu wspólnotowych wytycznych, określających instrumenty i możliwości 
oddziaływania na gospodarkę w ramach indywidualnych programów krajów 
członkowskich, przyczyniło się do skuteczniejszego wykorzystania środków na 
poziomie kontynentalnym. Polityka ochrony wewnętrznego rynku Wspólnoty 
Europejskiej powinna tym samym przyczynić się do kontrolowania państw 
członkowskich, aby nie podejmowały one działań na własną rękę i nie ścigały się 
w dotowaniu własnych przedsiębiorstw. 

3.  Pomoc państwa wzmacniająca polską gospodarkę 
w warunkach światowego kryzysu

W Polsce, w ramach dotychczasowego ograniczania skutków światowego kry-
zysu, wprowadzono w życie dwa strategiczne pakiety działań, tj. Plan stabilności 
i rozwoju opracowany w 2008 roku oraz Pakiet antykryzysowy przyjęty w 2009 
roku. W ramach działań strategii antykryzysowej założono, iż polskie przed-
siębiorstwa mają skorzystać z szerszej pomocy państwa, co pozwoli osiągnąć 
cele związane z utrzymaniem stabilizacji i bezpieczeństwa w poszczególnych 
branżach gospodarki. 

Nadrzędnym celem Planu stabilności i rozwoju jest zapewnienie stabilno-
ści fi nansowej oraz utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego. Działania te mają 
być realizowane przy zapewnieniu stabilności fi nansów publicznych i utrzyma-
niu defi cytu budżetowego, co pozwoli obniżyć stopy procentowe przez Radę 
Polityki Pieniężnej, a w rezultacie pomoże obniżyć koszty długu na krajowym 
rynku. W celu utrzymania płynności fi nansowej plan przewiduje m.in. podnie-
sienie limitu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, wykreowanie bezpiecznej 
akcji kredytowej, przyspieszenie inwestycji współfi nansowanych z UE oraz 
obniżenie podatków (tabela 2).
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Tabela 2
Impulsy proinwestycyjne dla gospodarki według Planu stabilności i rozwoju

Działanie Impuls 
w 2009 roku

Wzrost limitu poręczeń i gwarancji dla gospodarki i rynku fi nansowego 40 mld zł
Wykreowanie dodatkowej, bezpiecznej akcji kredytowej dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (MSP) 20 mld zł

Przyspieszenie inwestycji współfi nansowanych z UE poprzez wzrost 
wydatków kwalifi kowanych, certyfi kowanych do KE 16,8 mld zł

Wcześniejsza zaliczka od Komisji Europejskiej na wdrażanie projektów 
unijnych 3 mld zł

Wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii z NFOŚiGW 1,5 mld zł

Łączna kwota 81,3 mld zł

Warunki do wzrostu popytu konsumpcyjnego
Obniżenie i uproszczenie podatków
– wprowadzenie dwustopniowej skali PIT 8 mld zł
– reforma VAT 2 mld zł

Łączna kwota 91,3 mld zł

Źródło:  Plan stabilności i rozwoju – wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu 
fi nansowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, www.premier.gov.pl.

W dokumencie skoncentrowano wsparcie na następujących działaniach7:
a)  zwiększeniu popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego;
b)  działaniach antykryzysowych, w szczególności na:

− zwiększeniu dostępności do kredytów dla przedsiębiorców, 
− wsparciu dla instytucji rynku fi nansowego,
− wzmocnieniu systemu gwarancji i poręczeń dla małych i średnich przed-

siębiorstw, przyspieszeniu inwestycji współfi nansowanych ze środków UE 
(fundusze strukturalne i fundusz spójności w 2009 r.),

− zwiększeniu skłonności do inwestowania,
− znoszeniu barier dla inwestycji w infrastrukturę teleinformacyjną, 
− umożliwieniu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na prace 

badawcze,
− wspieraniu inwestycji w odnawialne źródła energii; 

7 Plan stabilności i rozwoju został przedstawiony 30 listopada 2008 r. w Warszawie (http://
www.premier.gov.pl/s.php?id=2793).
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c)  specjalnym wsparciu dla najbardziej potrzebujących z nowo utworzonej 
Rezerwy Solidarności Społecznej, w ramach której pomoc otrzymają obywa-
tele zmagający się ze skutkami spowolnienia gospodarczego8. 

Plan stabilności i rozwoju na lata 2009–2010 to plan oszczędnych działań 
w porównaniu ze wsparciem udzielanym przez inne kraje europejskie. Należy 
jednak podkreślić, że w Polsce, w odróżnieniu od krajów zachodnich, nie wystę-
puje potrzeba znacznego udzielenia pomocy przedsiębiorcom i obywatelom. 
Polska bowiem obok Słowacji wciąż należy do grupy najlepiej rozwijających się 
krajów w regionie, co jest jednoznaczne z  mniejszymi stratami gospodarczymi 
odnotowanymi na skutek światowego kryzysu. 

Plan antykryzysowy zakłada zastosowanie wielu instrumentów wsparcia 
i realizowany jest przez szereg działań w obszarze stabilności systemu fi nan-
sowego oraz wspierania procesów inwestycyjnych. Szczegółowe działania oraz 
przedsięwzięcia w tym zakresie  zostały zaprezentowane na rysunku 2.

Ważną częścią pakietu antykryzysowego jest Ustawa z dnia 1 lipca 2009 
roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przed-
siębiorców9. Główne założenia dokumentu wskazują, że ma on pomóc przetrwać 
i złagodzić skutki spowolnienia gospodarczego. Pomoc dla przedsiębiorców ma 
charakter pomocy publicznej i będzie udzielana do końca 2010 roku na zasadach 
przyjętych w Unii Europejskiej. Po 31 grudnia 2010 roku wsparcie będzie oparte 
na zasadach pomocy de minimis10. 

8 Polski plan działań antykryzysowych jest wyraźnie inny od planów zagranicznych. 
We Włoszech, Francji czy Wielkiej Brytanii rządy państw, w celu ratowania koniunktury i za-
grożonych bankructwem banków, decydowały się na bardziej radykalne posunięcia. I tak np. we 
Włoszech, gdzie plan pomocy opiewa na 80 mld euro, najuboższe rodziny miały otrzymywać od 
200 do 1000 euro miesięcznej zapomogi. Natomiast w Wielkiej Brytanii (wzorem USA) nacjo-
nalizuje się upadające banki poprzez ich dokapitalizowanie i otrzymanie w zamian ich udziałów, 
a ponadto zwiększa się podatki dla najlepiej zarabiających (stawka ok. 45%). Plan działań w tym 
zakresie ma kosztować 500 mld funtów. Za http://www.redakcja.newsweeek.pl/Teskst/Polityka-
Polska/524849.

9 Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników 
i przedsiębiorców, DzU nr 125, poz 1035.

10 Pomoc de minimis jest szczególnym przypadkiem pomocy publicznej. Jest to wsparcie 
państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfi kacji Komisji Europejskiej. Zgod-
nie bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac. prawo nie troszczy się 
o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. 
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gwarancje dla depozytów bankowych 
(do 50 tys. euro) 

Komitet Stabilno ci Finansowej 
koordynuj cy dzia ania

najwa niejszych instytucji 

gwarancje dla transakcji 
mi dzybankowych 

mo liwo ci rekapitalizacji
instytucji finansowych 

DZIA ANIA NA RZECZ POLITYKI 
SPO ECZNEJ I OBYWATELI

DZIA ANIA NA RZECZ WZMACNIANIA POLSKIEJ GOSPODARKI 

ZWI KSZENIE DOST PNO CI
DO KREDYTÓW DLA PRZEDSI BIORSTW

dokapitalizowanie BGK (2 mld z )
i wykreowanie dodatkowej akcji 

kredytowej, gwarancje kredytowe  
(20 mld z ) – wzmocnienie roli banku 

na rynku por cze  i gwarancji kredytowych

dokapitalizowanie funduszy po yczkowych 
(1,8 mld z ) i  poreczeniowych (1 mld z )

podwy szenie limitu gwarancji i por cze
Skarbu Pa stwa (40 mld z )

PRZYSPIESZENIE INWESTYCJI 
WSPÓ FINANSOWANYCH

ZE RODKÓW UE 

WSPRACIE DLA MA YCH
I REDNICH PRZEDSI BIORSTW

zwi kszenie ulgi inwestycyjnej  
(do 100 tys. euro) 

mo liwo  zaliczenia wydatków 
zwi zanych z pracami B+R  

do kosztów uzyskania przychodu 

dzia ania na rzecz utrzymania  
miejsc pracy, m.in.:  

– wyd u enie czasu pracy (12 m) 
– obni enie wymiaru czasu pracy  
– pomoc finansowa zw. z urlopami    
   postojowymi 

zmiana definicji ma ego podatnika 
(oboty do 1,2 mln euro) 

pakiet na rzecz przedsi biorczo ci,
w tym m.in.: 

–  u atwienia w zawieszeniu 
dzia alno ci gospodarczej (ZUS, 
urz d skarbowy) 

–  nakaz przyjmowania przez 
urz dników niekompletnych 
wniosków

–  koncepcja jednego okienka 
–  likwidacja obci e

administracyjnych zw. z PPP 
–  mo liwo  dokonywania rozlicze

mi dzy firmami w walutach obcych 

DZIA ANIA NA RZECZ STABILNO CI
SYSTEMU FINANSOWEGO

usprawnienie procedur 
wykorzystania rodków UE zarówno 

w fazie przygotowa , otwierania 
projektów, jak i rozliczania

oraz odzyskiwania rodków z UE 

zaliczkowe finansowanie projektów 
w ramach programów operacyjnych 

pakiet dzia a  antykryzysowych KE 
(w tym m.in. dot. zwi kszenia

zaliczek w ramach EFRR, EFS; 
wyd u enie okresu kwlifikowalno ci

wydatków) 

programy os aniaj ce najubo szych 
(Rezerwa Solidarno ci Spo ecznej)

pakiet aktywizacyjny  
(Solidarno  pokole  50+) 

program pomocy w sp acie
kredytów hipotecznych 

obni ka stawek PIT 

Rys. 2.  Realizacja Planu stabilności i rozwoju – stan na lipiec 2009 r.

Źródło:  informacje dostępne na ofi cjalnej stronie Kancelarii Premiera RP.

Pomoc państwa w zakresie łagodzenia skutków kryzysu przysługuje:
– podmiotom gospodarczym, których obroty po 1 lipca 2008 roku spadły o co 

najmniej 25% w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
– podmiotom gospodarczym, które nie zalegają z płatnościami publicznopraw-

nymi i składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych11. 

W ramach ustawy benefi cjentów podzielono na dwie grupy. Instrumenty 
wsparcia dotyczące elastycznego rynku pracy są adresowane do wszystkich 
przedsiębiorców, bez względu na wielkość fi rmy, status prawny czy kondycję 
fi nansową. W szczególności umożliwiają one:

11 Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy zawarli porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia, 
terminowo opłacają raty z odroczonego terminu płatności lub też zaleganie w regulowaniu 
składek powstało za okres rozliczeniowy po 1 lutym 2008 r. i opracowany program naprawczy 
przewiduje spłatę tych zobowiązań. Pomoc nie przysługuje fi rmom, które po 1 lutym 2009 r. 
otrzymały pomoc publiczną ze środków Funduszu Pracy dla bezrobotnych, chyba że od dnia 
wydania decyzji o otrzymaniu tej pomocy upłynęło co najmniej 12 miesięcy. 
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– wydłużenie okresów rozliczeniowych – z 4 do 12 miesięcy (daje to możliwość 
lepszego gospodarowania czasem pracy zatrudnionych i oznacza, że przez 
pewien czas, gdy fi rma ma mniej zamówień, pracownik może pracować tylko 
6 godzin, by w późniejszym okresie odrobić ten czas, pracując np. 10 godzin 
dziennie);

– ograniczenia w zatrudnianiu na czas określony – które pozwalają stosować 
umowę na czas określony nie dłużej niż 2 lata, a kolejną umową na czas okre-
ślony jest umowa zawarta przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub 
wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę zawartej na czas określony; zmianie 
uległy przepisy określające zasady automatycznego przechodzenia umów na 
czas określony w umowy na czas nieokreślony; 

– szkolenia – w sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie odnotowano spadek zamó-
wień, a co za tym idzie spadek obowiązków nakładanych na pracowników, 
pracodawca może  przenieść wszystkich pracujących na pół etatu; aby wyko-
rzystać wolny czas w pracy, w przedsiębiorstwie może być uruchomiony 
zakładowy fundusz szkoleniowy; dzięki funduszowi pracownicy mogą zostać 
w pracy i brać udział w szkoleniach fi nansowanych z Funduszu Pracy; dodat-
kowo mogą oni pobierać stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Do drugiej grupy benefi cjentów zaliczają się wyłącznie przedsiębiorcy 
mający przejściowe trudności fi nansowe, którzy korzystają z form wsparcia 
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na utrzymanie miejsc 
pracy. Dopłaty z Funduszu są stosowane w sytuacjach, gdy przedsiębiorca obniży 
pracownikowi czas pracy. Pomoc publiczna przyjmie wówczas formę dopłaty 
o wartości połowy pensji z fi rmy i stanowi równowartość zasiłku dla bezrobot-
nych wypłacanego przez 6 miesięcy. 

Przygotowując pakiet antykryzysowy zakładano, że będzie on obowiązy-
wać przez dwa lata i, według szacunków resortu pracy, skorzysta z niego około 
60 tys. przedsiębiorstw i 250 tys. pracowników. Tymczasem do końca stycznia 
2010 roku o pomoc w jego ramach zwróciło się zaledwie 111 fi rm12. Głównym 
powodem niewielkiego zainteresowania pakietem jest nadmierne obwarowa-
nie pomocy publicznej. Rygorystyczne przepisy dotyczą zwłaszcza punktu, 
w którym zakłada się, że o dopłaty mogą się ubiegać podmioty, którym wartość 

12 M. Sztander, Firmy słabo korzystają z pakietu antykryzysowego, „Gazeta Wyborcza” 
z 26 stycznia 2010 r. (http://wyborcza.pl/1,103578,7506195,Firmy_slabo_korzystaja_z_pakie-
tu_antykryzysowego.html).
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sprzedaży drastycznie zmalała (co najmniej o 25%). W rzeczywistości dla wielu 
przedsiębiorstw taki stan oznacza nie tyle spadek obrotów, ile upadłość fi rmy. 

Dodatkowym utrudnieniem w korzystaniu z antykryzysowego pakietu 
wsparcia jest wymóg braku zadłużenia względem organów publicznych. Często 
warunek ten nie jest spełniony, gdyż przedsiębiorstwa będące w niekorzystnej 
sytuacji fi nansowej, w okolicznościach utraty płynności, posiadają nieuregulo-
wane świadczenia pieniężne względem np. urzędów skarbowych, ZUS-u. Taki 
stan rzeczy ogranicza możliwości skorzystania z pomocy publicznej. 

Analizując zapisy ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego 
dla pracowników i przedsiębiorców, wydaje się również, że tworzy ona zagroże-
nie dyskryminacji małych i średnich przedsiębiorstw. Zasady pomocy fi nanso-
wej zakładają bowiem subsydiowanie zatrudnienia w zamian za zobowiązanie 
się podmiotu gospodarczego do wstrzymania zwolnień grupowych, a to z kolei 
może oznaczać, że dodatkowe świadczenia dla pracowników dotyczą tylko 
przedsiębiorstw, w których pracuje ponad 20 osób. Z jednej strony zapis taki 
umożliwia weryfi kację redukcji zatrudnienia, z drugiej natomiast stanowi zagro-
żenie pominięcia mniejszych podmiotów  gospodarczych. 

Podsumowując należy wskazać, że zakres proponowanego przez rząd 
pakietu pomocy publicznej, choć często uznawany za zbyt wąski, i tak nie ma 
oczekiwanego zastosowania w praktyce gospodarczej. Poza wskazanymi już 
wcześniej mankamentami można dodatkowo zaryzykować stwierdzenie, że kry-
zys umiarkowanie dotyka polskie przedsiębiorstwa, a niezbyt korzystne dla fi rm 
zasady udzielenia wsparcia z publicznych zasobów nie wpływają zasadniczo na 
wzrost gospodarczy (1,7% wzrost PKB w 2009 r.). 

Z drugiej jednak strony, w kontekście zastosowania instrumentów pomocy 
publicznej, należy stwierdzić, że powinny one być wykorzystywane z dużą roz-
wagą i umiarem. Pomoc publiczna grozi bowiem naruszeniem zasad konkurencji 
na krajowym rynku i w konsekwencji może przynieść mniej korzyści, a więcej 
strat dla gospodarki. Należy zatem zwracać szczególną uwagę na skuteczność 
i efektywność pomocy – zarówno przed, jak i po jej udzieleniu, a uzasadnieniem 
jej stosowania powinna być wyjątkowa i trudna sytuacja gospodarki.
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Aid instruments to facilitate access to finance 
in the context of the economic crisis

Summary

Public aid for entrepreneurs is an active form of state’s infl uence on economy. State 
agencies, applying instruments such as grants and subsidies hope to stimulate positive 
economic processes and stop negative ones. The main goal of this article is to analyze 
the structure and directions of the state aid granted to entrepreneurs through instru-
ments of public aid in the conditions of the economic crisis. In particularly, the article 
shows the role of state aid in Poland in context of framework for state aid measures to 
support access to fi nance, in the current fi nancial and economic crisis. 

Translated by Magdalena Kogut-Jaworska
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Scenariusze podnoszenia konkurencyjności 
na poziomie lokalnym i regionalnym

Wprowadzenie

Konkurencyjność jest kategorią, która w sposób wielokierunkowy oddzia-
łuje na jakość funkcjonowania i dynamikę rozwoju jednostek terytorial-

nych. Poziom konkurencyjności jednostki samorządu terytorialnego określa 
stopień jej atrakcyjności jako miejsca zamieszkania, pobytu i inwestowania. Jed-
nostki samorządu terytorialnego (JST) o wysokim poziomie konkurencyjności 
charakteryzuje dynamiczny rozwój oraz dobra jakość świadczonych usług pub-
licznych. Są to główne elementy kształtujące poziom ograniczeń budżetowych 
JST. Im bardziej konkurencyjna jednostka terytorialna, tym lepszy jej standing 
fi nansowy i tym samym mniejsze ograniczenia budżetowe mające wpływ na 
charakter realizowanej polityki inwestycyjnej.  

W warunkach samorządu terytorialnego procesy konkurowania mają zde-
cydowanie bardziej ograniczony charakter niż w przypadku podmiotów sektora 
prywatnego i koncentrują się w szczególności na rywalizacji o kapitał fi nansowy. 
Jednostki samorządu terytorialnego dysponują szerokim zakresem narzędzi 
(prawnych, ekonomicznych, administracyjnych), dzięki którym mogą tworzyć 
atrakcyjne pakiety gospodarcze dla inwestorów (wewnętrznych i zewnętrznych) 
oraz wpływać na liczbę mieszkańców, oferując usługi publiczne odpowiadające 
ich oczekiwaniom. 
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Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia konkurencyjności na poziomie 
lokalnym i regionalnym oraz wskazanie (w formie scenariusza) możliwości pod-
noszenia konkurencyjności przez jednostki terytorialne.

1. Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego 
– ujęcie teoretyczne

Konkurencyjność terytorialna w ujęciu ogólnym utożsamiana jest z prowadze-
niem przez władze samorządowe polityki branżowej skierowanej na kreowanie 
procesów rozwoju. E. Wysocka konkurencyjność terytorialną postrzega jako 
„zdolność przyciągania, czyli atrakcyjność dla kapitału i fi rm”1. W tym aspek-
cie konkurencyjność utożsamiana jest z atrakcyjnością2, a jej poziom jest sil-
nie skorelowany z oddziaływaniem czynników zewnętrznych (napływ kapitału 
zewnętrznego, mobilność zasobów). Z. Gilowska wskazuje na istnienie dwóch 
płaszczyzn konkurencyjności w wymiarze terytorialnym: konkurencyjność pod-
miotów gospodarczych funkcjonujących na danym obszarze terytorialnym oraz 
konkurencyjność jednostek sektora publicznego, rywalizujących o nowe inwe-
stycje3. Na dualność pojęcia konkurencyjności gmin, miast i regionów wskazują 
T. Markowski i D. Stawasz, dokonując rozróżnienia jej aspektu przedmiotowego 
i podmiotowego. Autorzy przez konkurencyjność gmin, miast i regionów rozu-
mieją stan trwałej przewagi (osiągnięty przez określony podmiot w wyniku 
oddziaływania czynnika lokalizacji) oraz proces podmiotowego konkurowa-
nia władz publicznych4. Władze terytorialne konkurują w sposób bezpośredni 
i pośredni. Bezpośrednia konkurencja władz lokalnych polega na rywalizowaniu 
o kapitał, przedsięwzięcia, inicjatywy, które przynoszą im bezpośrednie korzyści 
oraz wpływają na jakość świadczonych usług publicznych. Konkurencja władz 
terytorialnych w ujęciu pośrednim wyraża się poprzez tworzenie odpowiednich 

1 E. Wysocka, Przestrzenne aspekty konkurencyjności w świetle integracji z Unią Europej-
ską, „Człowiek i Środowisko” 2001, nr 25 (1), s. 34–40. 

2 Atrakcyjność defi niowana jest jako zdolność danej jednostki do bycia konkurencyjną, zdol-
ność do rywalizowania. 

3 Z. Gilowska, G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Kontrakt dla Ściany Wschodniej, Municipium, 
Warszawa 1999, s. 31.

4 M. Adamowicz, Konkurencyjność jednostek terytorialnych w skali lokalnej, Stowarzysze-
nie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe 2008, T. X, Zeszyt 2, s. 9. 



Magdalena Zioło: Scenariusze podnoszenia konkurencyjności... 67

warunków otoczenia dla przedsiębiorstw, które przez rozwój własnej działalno-
ści wzmacniają konkurencyjność społeczności lokalnej i regionalnej. 

Z. Zalewski konkurencyjność jednostki terytorialnej określa jako stan 
nietrwałej lub względnie trwałej przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi 
uczestnikami procesów konkurencji, który wynika z lokalizacji danej jednostki 
terytorialnej oraz jej zdolności w sferze zarządzania i konkurowania5. Defi nicje 
opisujące konkurencyjność jednostki terytorialnej mają charakter ogólny, jednak 
ze względu na różnice pomiędzy podmiotami szczebla lokalnego i regionalnego 
dokonuje się doprecyzowania pojęcia konkurencyjności w defi nicjach szczegó-
łowych, odnoszących się do samorządów każdego szczebla. Zgodnie z defi nicją 
W. Dziemianowicza dotyczącą konkurencyjności w aspekcie samorządu gmin-
nego, zagadnienie konkurowania analizowane jest na tle zdolności gmin do 
pozyskania sponsorów lub inwestorów, maksymalizowania liczby zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich (ZIB) oraz koncentruje się na wykreowaniu ich pozy-
tywnego wizerunku w otoczeniu6. W odmiennym ujęciu miasto, gmina bądź 
region konkurencyjny to „ region, w którym poziom wiedzy ludzkiej, rozumiany 
jako zdolność do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji zasto-
sowania istniejących lub nowych zasobów rzeczowych pozwala na wytworzenie 
strukturalnej przewagi”7. 

Konkurencyjność regionów postrzegana jest także jako umiejętność adap-
towania pozytywnych trendów pojawiających się w otoczeniu, kreujących dla 
jednostek konkurujących korzyści wewnętrzne i zewnętrzne (rozwój przedsię-
biorczości, kreowanie rozwoju regionalnego)8. Odmienną defi nicję konkurencyj-
ności prezentuje S. Garelli, twierdząc, iż główną jej cechą w sferze regionalnej 
jest zdolność do generowania trwałego rozwoju gospodarczego9. A. Klasik kon-

5 Ibidem.
6 Por. W. Dziemianowicz, Polskie gminy i regiony w globalnej konkurencji, „Wspólnota” 

2000, nr 46, s. 30–31. 
7 B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, Finansowe i organizacyjne determinanty wzrostu kon-

kurencyjności polskich miast i gmin, w: Konkurencyjność polskiej gospodarki, Materiały Kon-
ferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Przedkongresowej PTE w Szczecinie, Szczecin 2000, 
s. 29. 

8 Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie – modele – postęp technologiczny,  
red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wroc-
ław 2000, s. 1.

9 Zob. L. Cybulski, Edukacja a konkurencyjność regionów, w: Konkurencyjność regionów, 
red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wroc-
ław 1999, s. 135–139. 
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kurencyjność regionu traktuje jako „przewagę nad innymi regionami będącą 
wypadkową atrakcyjności oferty usługowej kierowanej do obecnych i poten-
cjalnych użytkowników regionu, którymi są mieszkańcy, fi rmy, inwestorzy, 
goście – jej źródłem jest nowoczesna infrastruktura materialna, instytucjonalna 
i intelektualna regionu”10. Zdaniem B. Winiarskiego konkurencyjność regionu 
to jego zdolność do pozyskiwania inwestycji prywatnych, subwencji i innych 
form wsparcia z budżetu centralnego oraz środków pomocowych z bezzwrotnej 
pomocy zagranicznej11.

Konkurencyjność jednostek lokalnych i regionalnych postrzegana jest 
w aspekcie analitycznym (cząstkowym) i syntetycznym (globalnym, komplekso-
wym). Rozpatrując konkurencyjność cząstkową, analizuje się i ocenia elementy 
składowe kształtujące zdolność jednostki do konkurowania. Konkurencyjność 
globalną określa się poprzez kompleksową ocenę konkurencyjności jednostki 
dokonaną na podstawie ocen cząstkowych. W tym ujęciu konkurencyjność 
cząstkowa, jako zdolność jednostki do osiągania wysokiego poziomu konkuren-
cyjności w danej dziedzinie, dotyczy konkurencyjności12:
–  lokalizacyjnej (terytorialnej) traktowanej jako ogół czynników materialnych 

(aktywa) sprzyjających prowadzeniu aktywności gospodarczej;
–  inwestycyjnej (w tym warunków do współpracy) rozumianej jako klimat 

sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości (czynniki miękkie – instrumenty 
ekonomiczne i administracyjne stymulujące rozwój przedsiębiorczości);

–  socjalnej wyrażającej się poprzez jakość usług publicznych i ogół czyn-
ników kształtujących warunki funkcjonowania społeczności lokalnych 
i regionalnych;

–  turystycznej ujmowanej jako zdolność wytworzenia i wypromowania atrak-
cyjnego produktu turystycznego (w tym produktu turystyki uzdrowiskowej).

10 A. Klasik, Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie synte-
tyczne, w: Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, II Śląskie Forum 
Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach i GWSP, Katowice 
2001, s. 99.

11 B. Winiarski, Konkurencyjność: kryterium wyboru, czy kierunek strategii i cel pośredni 
polityki regionalnej, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, s. 48.

12 M. Adamowicz, Konkurencyjność jednostek…, s. 11.
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D. Strahl wyróżnia konkurencyjność globalną i profi lową13. W tym uję-
ciu konkurencyjność globalna pozwala na dokonanie oceny zdolności jednostki 
do konkurowania poprzez pryzmat czynników egzogenicznych, kształtujących 
tę zdolność. Konkurencyjność profi lowana natomiast bazuje na ocenie poten-
cjału wewnętrznego danego podmiotu, jego specyfi ki i struktury funkcjonalnej 
(uwzględnia czynniki endogeniczne). 

Biorąc pod uwagę stan faktyczny, konkurencyjność jednostek samorządo-
wych można określić jako konkurencyjność ex post (osiągniętą) lub konkuren-
cyjność ex ante (zamierzoną do realizacji w przyszłości w wyniku wprowadzenia 
określonej strategii).

Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego rozpatrywana jest 
w dwóch wymiarach: podmiotowym i przedmiotowym, które pozostają współ-
zależne. W wymiarze podmiotowym konkurencyjność jednostki terytorialnej 
odnosi się do jej przewagi konkurencyjnej ukształtowanej przez zespół czynni-
ków egzogenicznych i endogenicznych. Ujęcie przedmiotowe ocenie konkuren-
cyjności poddaje usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego, 
na tle takich samych usług oferowanych przez podmioty rywalizujące. 

T. Markowski konkurencyjność przedmiotową (pośrednią) traktuje jako 
wypadkową jakości i atrakcyjności zasobów regionu rozszerzoną o przewagę 
konkurencyjną jednostek i mieszkańców działających aktywnie na jego tere-
nie14. Miernikiem konkurencyjności przedmiotowej jest rozwój. 

Konkurencyjność podmiotowa (bezpośrednia) to pozycja JST osiągnięta 
w wyniku działalności jej władz i ich skuteczności w rywalizowaniu o inwesty-
cje, środki publiczne z budżetu państwa, turystów, kapitał społeczny15. 

Konkurencja na poziomie lokalnym i regionalnym koncentruje się na16:
–  konkurowaniu o kapitał fi nansowy,
–  konkurowaniu o kapitał ludzki.

13 D. Strahl, Możliwości wykorzystania miar agregatowych do oceny konkurencyjności re-
gionów, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu nr 860, Wrocław 2000, s. 170. 

14 T. Markowski, Funkcja NSRR na lata 2007–2013 – wybrane zagadnienia rozwoju prze-
strzennego w projekcie NSRR, Ekspertyza na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej MGiP, 
Warszawa 2006 (http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdonlyres/06E2D2A6-8133-4A1C-853A-E2DC53E6 
38C1/13093/markowski_funkcja_nsrr_aspekt_przestrzenny.doc – stan na 15.09.2006).

15 Ibidem.
16 J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globa-

lizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 108.
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Rywalizacja o kapitał fi nansowy odbywa się na dwóch płaszczyznach: kon-
kurowania o kapitał prywatny oraz konkurowania o środki publiczne, przede 
wszystkim z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (w tym środki unijne). Konkuro-
wanie o kapitał prywatny to rywalizacja jednostek terytorialnych o pozyskanie 
inwestycji krajowych i/lub zagranicznych, które zostaną zlokalizowane na tere-
nie danej jednostki. Konkurencja pomiędzy jednostkami w tej sferze ma bardzo 
zintensyfi kowany charakter z uwagi na pozytywne efekty zewnętrzne zwią-
zane z inwestycjami bezpośrednimi, które oddziałują na ożywienie na rynku 
lokalnym, a tym samym wpływają na bezpośredni wzrost dochodów budżetów 
samorządowych. W przypadku inwestycji o charakterze technologicznym nie 
bez znaczenia jest transfer wiedzy i innowacji wpływający na zdolność konku-
rowania i perspektywy rozwoju danej jednostki terytorialnej. 

Konkurowanie o kapitał ludzki dotyczy zarówno utrzymania przez jednostkę 
terytorialną dotychczasowej liczby mieszkańców, jak i pozyskania nowych. Par-
tycypowanie jednostek samorządowych w podatkach od osób fi zycznych spra-
wia17, że liczba mieszkańców aktywnych zawodowo na terenie danej jednostki 
oddziałuje na wielkość wpływów budżetowych w postaci udziału w podatku PIT. 
Dodatkowym aspektem jest kreowanie popytu wewnętrznego oraz zwiększe-
nie wewnętrznego potencjału konkurencyjnego jednostki samorządowej, która 
zapewnia potencjalnym inwestorom wykwalifi kowaną kadrę pracowniczą.  

2. Działania podnoszące poziom konkurencyjności lokalnej 
i regionalnej – ujęcie scenariuszowe

Budowanie scenariuszy osiągania konkurencyjności przez jednostki samo-
rządu terytorialnego odzwierciedla ich zindywidualizowany, dynamiczny 
i wielo  wymiarowy charakter. Scenariusze pozwalają na różnicowanie założeń 
przyjmowanych podczas planowania działań skierowanych na osiągnięcie okreś-
lonego poziomu konkurencyjności. Umożliwiają elastyczne modelowanie i aktu-
alizowanie podejmowanych przez jednostkę terytorialną działań w zależności od 
bieżącej sytuacji w jej bliższym i dalszym otoczeniu. 

17 W rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego za dochody własne JST uważa się także udziały w podatkach dochodowych PIT 
i CIT.
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Tworzenie scenariuszy strategicznego działania poprzedzone jest diagnozą 
stanu i dokładną analizą potencjału endogenicznego jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz trendów i kierunków zmian w jej otoczeniu. Analiza ta ma wymiar 
ex post oraz ex ante. W rezultacie podjętych działań decydenci dysponują wiedzą 
na temat jednostki oraz jej dotychczasowej pozycji w otoczeniu, znają trendy 
zmian w otoczeniu i określają prawdopodobieństwo zaistnienia zjawisk przy-
szłych, które będą miały wpływ na podejmowane przez jednostkę działania. 

Dobór scenariuszy działania uzależniony jest od charakteru jednostki, której 
dotyczy, i zajmowanej przez nią pozycji w otoczeniu. Wyróżnia się trzy rodzaje 
jednostek samorządu terytorialnego, które są odzwierciedleniem potencjału 
endogenicznego jednostki oraz sprawności działania jej władz. Uwzględniając 
kryterium sprawności działania władz samorządowych, jednostki samorządu 
terytorialnego kategoryzuje się jako:
− bierne, trwające w otoczeniu;
− aktywne, ostrożne w podejmowanych działaniach;
− aktywne, odważne, nastawione na maksymalizowanie rezultatów i chętne do 

adaptowania nowych rozwiązań.
Przyjmując jako kryterium podziału potencjał endogeniczny, jednostki 

terytorialne pogrupować należy jako jednostki o:
− niskim potencjale endogenicznym;
− umiarkowanym potencjale endogenicznym;
− wysokim potencjale endogenicznym.

Jednostki terytorialne o biernej postawie cechuje zachowawczy model 
działania. Samorządy o tym charakterze koncentrują się na rozwiązywaniu 
problemów bieżących z wykorzystaniem dobrze znanych instrumentów działa-
nia. Niechętnie przyjmują nowe rozwiązania, wykazując zachowawczą postawę 
wobec zmian. Jednostki tego rodzaju nie przejawiają własnej inicjatywy 
w działaniu, cechuje je roszczeniowe podejście do państwa, od którego ocze-
kują wsparcia (przede wszystkim fi nansowego) oraz gotowych rozwiązań (naj-
częściej legislacyjnych) zapewniających im trwanie. Samorządy reprezentujące 
ten styl działania administrują jednostką terytorialną, a wszelkie podejmowane 
przez nie działania wynikają z potrzeby chwili. Aspekt zarządzania w tych jed-
nostkach nie funkcjonuje, a zarządzający nie dostrzegają potrzeby planowania 
i zmian. Jednostki samorządu terytorialnego cechujące się tym sposobem dzia-
łania w długiej perspektywie utracą zajmowaną dotychczas pozycję rynkową na 
rzecz konkurencji i będą wymagały pilnego wdrożenia działań naprawczych.   



Europa Regionum XIII (2010)72

Jednostki terytorialne aktywne, ale ostrożne w podejmowanych działaniach 
odczuwają potrzebę zmian i adaptowania nowych rozwiązań, wybierają jednak 
te z nich, które obarczone są umiarkowanym (akceptowalnym dla nich) pozio-
mem ryzyka. Jednostki te cechuje powolny, umiarkowany rozwój pozwalający na 
utrzymanie dotychczasowej pozycji w otoczeniu, niezapewniający jednak rady-
kalnej zmiany na tle podmiotów rywalizujących. Wybór rozwiązań bezpiecz-
nych jest uzasadniony, nie zawsze jednak pozwala na osiągnięcie postulowanego 
poziomu konkurencyjności. Jednostki ostrożne nie zdecydują się na wdrożenie 
nowych form, jeżeli nie zostaną one wcześniej zweryfi kowane i ocenione przez 
inne podmioty. Taka postawa sprawia, że samorządy te będą odwzorowywać 
jedynie sprawdzone wzorce i instrumenty działania, nie podejmując własnych 
inicjatyw.  

Jednostki aktywne, chętne do nowych działań, dzięki przyjętemu stylowi 
zarządzania mają największe szanse na zdobycie czołowej pozycji wśród konku-
rencji. Otwartość na nowe rozwiązania i chęć ich wdrażania wymaga od zarzą-
dzających jednostką terytorialną wiedzy, zaangażowania i określenia warunków 
do ich wprowadzenia. Podkreślić należy, że osoby zarządzające jednostką samo-
rządową mają ograniczone możliwości spekulacyjnego działania ze względu na 
odpowiedzialność, jaką ponoszą, zarządzając środkami publicznymi. Jednak nie 
oznacza to, że nie mogą w granicach określonych prawem decydować o wdraża-
niu nowych inicjatyw i rozwiązań, które są dopuszczalne prawnie, ale nie były 
dotychczas stosowane w warunkach krajowych, lub ich wykorzystanie miało 
charakter jednorazowy. Samorządy reprezentujące ten styl działania systema-
tycznie poprawiają swoją pozycję konkurencyjną, wyznaczając jednocześnie 
nowe standardy dla pozostałych jednostek publicznych18.

Potencjał endogeniczny jednostki samorządu terytorialnego jest zmienną 
zdeterminowaną, na którą dana jednostka najczęściej nie ma wpływu lub wpływ 
ten jest bardzo ograniczony. Jest to zarazem zmienna, która w znacznym stop-
niu określa profi l działania jednostki (turystyczny, rolniczy, przemysłowy lub 
inny) i determinuje kierunki budowania przez nią przewagi konkurencyjnej19. 
Potencjał endogeniczny ma bezpośredni wpływ na zasobność budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego: im większy potencjał endogeniczny, tym większe 

18 Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja, K. Piech, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 67.

19 K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, ELIPSA, Warszawa 2003, 
s. 28.
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prawdopodobieństwo dodatkowych wpływów do budżetu. Jednak nie należy 
zapominać, że nawet największe wpływy budżetowe okażą się niewystarczające 
przy nieracjonalnym (złym) zarządzaniu fi nansami samorządowymi. 

Potencjał endogeniczny jednostki to potencjał o charakterze nabytym (ist-
niejącym, np. dostępność i stan zasobów naturalnych) lub wytworzonym (np. stan 
infrastruktury publicznej). Jednostki samorządu terytorialnego o małym poten-
cjale endogenicznym to zazwyczaj jednostki zlokalizowane na terenach mało 
atrakcyjnych, bez wyraźnie zarysowanej przewagi komparatywnej. Jednostki 
te z uwagi na małą atrakcyjność i wyraźnie określone ograniczenia budżetowe 
funkcjonują głównie dzięki mechanizmowi wyrównawczemu. Niewystarcza-
jące dochody własne uniemożliwiają tym jednostkom prowadzenie aktywnej 
polityki inwestycyjnej, co powoduje, że nie rozwijają one swojej infrastruktury. 
Ze względu na brak możliwości zapewnienia współfi nansowania własnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych zazwyczaj nie aplikują również o środki unijne. 

Jednostki terytorialne o umiarkowanym potencjale endogenicznym mają 
szansę na rozwój, wykorzystując swoje mocne strony. Umiarkowany poten-
cjał endogeniczny oznacza wyposażenie danego obszaru w zasoby o średniej 
atrakcyjności i przydatności gospodarczej, jednak właściwe zarządzanie, odpo-
wiednie zagospodarowanie posiadanych zasobów połączone z inwestycjami 
rozwijającymi możliwości zastosowania zasobów może przyczynić się do pod-
noszenia konkurencyjności jednostki i znacząco wpłynąć na poprawę fi nansów 
samorządowych.      

Duży potencjał endogeniczny połączony ze skutecznym zarządzaniem 
umożliwia jednostce terytorialnej osiągnięcie czołowej pozycji konkurencyj-
nej. Jednostka taka jest postrzegana jako atrakcyjna zarówno turystycznie, 
jak i inwestycyjnie, co bezpośrednio wpływa na jej standing fi nansowy oraz 
zapewnia środki na fi nansowanie projektów rozwojowych ze źródeł własnych 
i zewnętrznych. 

Uwzględniając potencjał endogeniczny i styl zarządzania jednostką, moż-
liwe są następujące kombinacje decydujące o jej pozycji konkurencyjnej:
–  jednostka bierna z dużym potencjałem endogenicznym; 
–  jednostka bierna z umiarkowanym potencjałem endogenicznym; 
–  jednostka bierna z małym potencjałem endogenicznym; 
–  jednostka aktywna, ostrożna z dużym potencjałem endogenicznym; 
–  jednostka aktywna, ostrożna z umiarkowanym potencjałem endogenicznym;
–  jednostka aktywna, ostrożna z małym potencjałem endogenicznym;
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–  jednostka aktywna, odważna z dużym potencjałem endogenicznym; 
–  jednostka aktywna, odważna z umiarkowanym potencjałem endogenicznym;
–  jednostka aktywna, odważna z małym potencjałem endogenicznym.

Znając charakter jednostki i jej potrzeby, należy określić najbardziej praw-
dopodobne zdarzenia, jakie dokonają się w jej otoczeniu; ułatwi to identyfi kację 
czynników sprzyjających i zagrażających realizacji określonego scenariusza 
działania. Zmiany prognozowane w otoczeniu mogą mieć charakter:
–  sprzyjający (wykorzystanie szans);
–  neutralny (bez wpływu);
–  utrudniający (zagrażający).

W odniesieniu do jednostek biernych scenariusze działania koncentrować 
się będą na:
–  niwelowaniu dystansu dzielącego jednostkę od jednostek konkurujących;
–  odzyskaniu i utrzymaniu pozycji konkurencyjnej; 
–  zmianie stylu zarządzania.

Jednostki aktywne, ostrożne swoje działania koncentrować będą na:
–  utrzymaniu i zwiększaniu dotychczasowej pozycji konkurencyjnej;
–  podnoszeniu efektywności stosowanych dotychczas rozwiązań;
–  zwiększeniu efektywności identyfi kowania i wykorzystywania szans 

w oto czeniu.
Jednostki aktywne, odważne skoncentrują się na:

–  utrzymaniu pozycji lidera;
–  poszukiwaniu partnerstwa i kooperacji w projektach innowacyjnych;
–  adaptowaniu nowych, niewykorzystywanych dotychczas rozwiązań.

Możliwe scenariusze działania dla poszczególnych typów jednostek to:
–  scenariusz niwelowania (wyrównywania) dysproporcji;
–  scenariusz aktywizowania potencjału endogenicznego;
–  scenariusz agresywnego działania poprzez innowacje.

Scenariusz niwelowania (wyrównywania) dysproporcji

Rodzaj jednostki – jednostki bierne.
Działania strategiczne – zmiana stylu zarządzania, aktualizacja strategii dzia-
łania, identyfi kacja produktu samorządowego, określenie priorytetów strategicz-
nych, wybór metod i instrumentarium działania (wykorzystanie przejrzystych 
narzędzi zarządzania fi nansami), outsourcing komunalny, marketing teryto-



Magdalena Zioło: Scenariusze podnoszenia konkurencyjności... 75

rialny, szkolenia i działania wspierające zmianę mentalności i podnoszące jakość 
pracy urzędników samorządowych.
Polityka dochodowa – poszukiwanie sposobów zwiększenia wydajności 
źródeł dochodów (np. polityka związana z należnościami, stawki podatków 
i opłat lokalnych, zasadność wykorzystania instrumentów pomocy publicznej, 
możliwości zwiększenia dochodów z majątku – leasing zwrotny), aplikowanie 
o dofi nansowanie zadań ze środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, anga-
żowanie kapitału prywatnego fi nansującego inwestycje publiczne, racjonalizacja 
struktury dochodów – zakres władztwa podatkowego.
Polityka wydatkowa – analiza struktury wydatków budżetowych i określenie 
racjonalności ich dokonywania (w szczególności wydatki administracyjne oraz 
wydatki na obsługę długu), racjonalizacja wydatków bieżących, analiza stanu 
i jakości wydatków majątkowych pod względem uzasadnienia ich wartości 
i możliwości sanacji, weryfi kacja możliwości ich przeniesienia na inne podmioty 
(np. umowy najmu, dzierżawy, partnerstwa publiczno-prywatnego), określenie 
sposobów podnoszenia samodzielności wydatkowej.

Scenariusz aktywizowania potencjału endogenicznego

Rodzaj jednostki – jednostki aktywne, ostrożne.
Działania strategiczne – określenie priorytetów strategicznych i pożądanych 
kierunków zmian, identyfi kacja produktu samorządowego w sferze niewyko-
rzystanych atutów i możliwości (rozpatrywanie możliwości zagospodarowania 
potencjału), wybór metod i instrumentarium działania, monitoring otoczenia 
w celu identyfi kacji szans i możliwości budowania przewagi konkurencyjnej, 
marketing terytorialny.
Polityka dochodowa – poszukiwanie nowych źródeł dochodów, weryfi kacja 
dotychczasowych źródeł zasileń, racjonalizacja struktury dochodów skierowana 
na zwiększenie samodzielności dochodowej, weryfi kacja kredytu jako podstawo-
wego, zewnętrznego źródła fi nansowania, zwiększenie zaangażowania kapitału 
prywatnego w fi nansowanie inwestycji samorządowych, zwiększenie absorpcji 
środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Polityka wydatkowa – zwiększanie wydatków inwestycyjnych na fi nanso-
wanie infrastruktury samorządowej (aktywa trwałe), poszukiwanie sposobów 
racjonalizacji wydatków bieżących, zaangażowanie podmiotów prywatnych 
w proces zarządzania majątkiem samorządowym (w rezultacie ograniczenie 
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bieżących wydatków związanych z utrzymaniem majątku i zarządzaniem nim), 
wydatkowanie środków budżetowych na fi nansowanie bezpośrednich inwestycji 
publicznych.

Scenariusz agresywnego działania poprzez innowacje

Rodzaj jednostki – jednostki aktywne, odważne.
Działania strategiczne – określenie priorytetów działania, identyfi kacja możli-
wości umacniania przewagi konkurencyjnej, poszukiwanie innowacyjnych roz-
wiązań możliwych do zaadoptowania w warunkach działania danej jednostki, 
kreowanie warunków rozwoju, monitorowanie szans, marketing terytorialny, 
transfer wiedzy, poszukiwanie dobrych praktyk i wdrażanie nowych standardów 
działania, corporate governance.
Polityka dochodowa – racjonalizacja struktury dochodów poprzez zwiększanie 
udziału dochodów własnych (zastosowanie instrumentów stymulujących przed-
siębiorczość), wykorzystanie nowoczesnych instrumentów rynku kapitałowego, 
współpraca z instytucjami fi nansowymi, konsultowanie indywidualnych warun-
ków fi nansowania i możliwości kształtowania indywidualnego, fi nansowego 
projektu, podnoszenie absorpcji środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Polityka wydatkowa – zwiększenie nakładów budżetowych na fi nansowanie 
projektów innowacyjnych, wydatkowanie środków budżetowych na fi nansowa-
nie bezpośrednich inwestycji publicznych, utrzymywanie racjonalnego poziomu 
wydatków bieżących, zaangażowanie podmiotów prywatnych w proces zarzą-
dzania majątkiem samorządowym.

Jednostki terytorialne realizując odpowiadające im scenariusze działania, 
zapewnią sobie możliwość płynnego ewoluowania ich pozycji konkurencyjnej, 
która systematycznie powinna się umacniać. W wyniku podejmowanych działań 
jednostki bierne awansują do kategorii jednostek aktywnych, ostrożnych, nato-
miast osiągnięcie przez nie docelowo pozycji jednostek aktywnych, odważnych 
determinowane jest ich potencjałem endogenicznym (zwłaszcza tym o charak-
terze nabytym) oraz kierunkiem i siłą zmian dokonujących się w ich otoczeniu. 
W wyniku zaniechania określonych działań władz samorządowych możliwy jest 
również wariant utraty dotychczasowej pozycji i regres w sferze zajmowanej 
pozycji konkurencyjnej. W takiej sytuacji konieczne będzie rozpoczęcie podsta-
wowych działań mających na celu odzyskanie dawnej pozycji konkurencyjnej, 
a w kolejnym etapie jej umacnianie i ekspansja.
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Scenariusz niwelowania dysproporcji przedstawia zestaw podstawowych 
działań, jakie powinny być niezwłocznie podjęte przez jednostkę w celu prze-
ciwdziałania jej wykluczeniu. Działania strategiczne podejmowane w tym 
scenariuszu wspierają niwelowanie dystansu pomiędzy jednostkami i służą 
nadrabianiu zaległości, nie mają natomiast wpływu na rozwój jednostki. Jest to 
program restrukturyzacji przygotowujący jednostkę do faktycznego rozwoju po 
osiągnięciu przez nią przeciętnego poziomu działania.

Scenariusz aktywizowania potencjału endogenicznego bazuje na wery-
fi kacji dotychczasowych zasobów i kierunków ich zagospodarowania. W tym 
scenariuszu decydenci poszukują nowych zastosowań dla elementów poten-
cjału endogenicznego jednostki terytorialnej, które zakładałyby bardziej inwa-
zyjne i ekspansywne jego wykorzystanie, niż przewidywało to dotychczasowe, 
ostrożne podejście.

Scenariusz agresywnego działania poprzez innowacje to najlepszy sposób 
na rozwój dla jednostek terytorialnych dynamicznie działających i zarządzanych, 
dysponujących odpowiednimi zasobami; sposób pozwalający wdrażać nowe 
rozwiązania i innowacyjne projekty. Scenariusz ten pozwala jednostkom teryto-
rialnym nie tylko wykorzystywać szanse w otoczeniu, ale wyprzedzać działania 
jednostek rywalizujących poprzez kreowanie nowych rozwiązań i koncepcji.

Podsumowanie

Jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonując w dynamicznym i burzliwym 
otoczeniu, poddawane są mechanizmom konkurencji. Poziom konkurencyj-
ności jednostki terytorialnej jest wypadkową oddziaływania wielu zmiennych 
o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Istotnym elementem kształtującym 
konkurencyjność JST jest jej atrakcyjność. Poziom konkurencyjności jednostek 
lokalnych i regionalnych determinuje ich możliwości fi nansowe, w szczególności 
w sferze kreowania dochodów własnych, a tym samym ma wpływ na dostępność 
fi nansowania zewnętrznego i dynamikę procesów rozwoju.

Jednostki samorządu terytorialnego są świadome korzyści i skutków spo-
łeczno-ekonomicznych związanych z określoną pozycją konkurencyjną, jaką 
zajmują. Kształtowanie przewagi konkurencyjnej jest więc jednym z prioryteto-
wych działań każdej jednostki terytorialnej. Sposoby dochodzenia do określonej 
pozycji konkurencyjnej oraz dobór narzędzi oddziaływania w ramach przyjętych 
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strategii działania zależy od charakteru jednostki i jej znaczenia na lokalnym 
rynku. Scenariusze podnoszenia konkurencyjności jednostek terytorialnych 
posługują się szerokim instrumentarium, którego rodzaj zależy przede wszyst-
kim od stylu zarządzania jednostką oraz od jej potencjału endogenicznego. 
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Scenarios of enhancing the competitiveness 
at regional and local tier

Summary

The article considers items regarding to regional and local competitiveness. Author 
presents theoretical background of competitiveness at self – government level, especially 
defi nitions and crucial factors, which have the greatest impact on market position of self 
– government entities. The article probes the correlation between competitiveness and 
development process at regional and local level. The major part of the article focuses on 
scenarios of enhancing the competitiveness at regional and local tier.

Translated by Magdalena Zioło
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JERZY KAŹMIERCZYK

Poznań

Funkcjonowanie polskiego sektora bankowego 
w kontekście napływu kapitału zagranicznego 

– wybrane zagadnienia

Wprowadzenie

W ostatnich dwóch dekadach w polskim sektorze bankowym miały miejsce 
duże zmiany. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

–  będący następstwem prywatyzacji zdecydowany spadek liczby banków komer-
cyjnych z przewagą kapitału państwowego (z 29 w 1993 r. do 4 we wrześniu 
2009 r.1);

–  zdecydowany spadek liczby krajowych banków komercyjnych z przewagą 
kapitału prywatnego kontrolowanych przez polskich inwestorów (z 48 
w 1993 r. do 6 w 2003 r.2);

–  (niewielki) wzrost liczby krajowych banków komercyjnych, od 2005 roku 
będący następstwem m.in. dobrej wówczas koniunktury gospodarczej;

–  łączenie się banków;
–  bardzo silny spadek liczby banków spółdzielczych mający miejsce na skutek 
łączenia się i upadków tych podmiotów (z ponad 1600 w 1993 r. do ponad 500 
we wrześniu 2009 r.3).

1 Por. Raport o sytuacji fi nansowej sektora bankowego w okresie styczeń – wrzesień 2007 r., 
KNF, Warszawa, styczeń 2008, s. 28; Informacja o sytuacji banków w okresie styczeń – wrzesień 
2009 r. Aneks statystyczny, KNF, Warszawa 2009.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
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Jednym z najważniejszych czynników wpływających na kształt współ-
czesnego sektora bankowego był napływ kapitału zagranicznego i przejęcie 
przez niego większości polskich banków komercyjnych4. Napływ ten odbywał 
się w dwóch formach. Pierwszą i najważniejszą stanowiły inwestycje komer-
cyjne nastawione na zysk, drugą zaś środki uzyskane przez Polskę w ramach 
programów pomocowych takich instytucji jak np. Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju5. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule będą skutki 
tych pierwszych.

W 1991 roku został ogłoszony program prywatyzacji i restrukturyzacji 
banków państwowych6. Prywatyzacja miała być środkiem służącym dokapitali-
zowaniu banków i wzmocnieniu ich pozycji konkurencyjnej. Dalsze, przychylne 
warunki do napływu inwestorów zagranicznych stworzyło przystąpienie Polski 
w 1996 roku do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wymuszając 
konieczność likwidacji barier dla funkcjonowania inwestorów zagranicznych7. 
A. Baszyński i W. Jarmołowicz wskazują, że ostateczne zniesienie barier i na-
pływ inwestorów zagranicznych w formie oddziałów banków zagranicznych 
nastąpiło z początkiem 1999 roku. Banki zagraniczne mogły również już wcześ-
niej tworzyć „banki-córki” w formie spółki akcyjnej8.

4 Banki zagraniczne kontrolują większość (około 70%) banków krajów „nowej Europy”, 
w „starej Europie” udział ten jest niższy (około 15%). Por. A.N. Berzer, Obstacles to global bank-
ing system „Old Europe” versus „New Europe”, „Journal of Banking & Finance” 2007, nr 31, 
s. 1955–1957. K. Marzęda wskazuje nawet, że „w związku z postępującym procesem globalizacji 
korporacyjnej mamy bowiem do czynienia ze zjawiskiem »międzynarodowej władzy prywatnej«, 
zjawiskiem partnerstwa publiczno-prywatnego czy »transnarodowej klasy kapitalistycznej«”. 
K. Marzęda, Proces globalizacji korporacyjnej, Ofi cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–War-
szawa–Lublin 2007, s. 313.

5 Około 15% środków tego banku adresowanych było do polskich instytucji fi nansowych, 
w tym banków. Por. E. Ambukita, K. Munyama, Międzynarodowe instytucje fi nansowe w Pol-
sce w okresie transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 
2002, s. 103. 

6 Por. A. Szelągowska, Kapitał zagraniczny w polskich bankach, Poltext, Warszawa 2004, 
s. 22.

7 Ibidem, s. 43; K. Dąbrowska, M. Gruszczyński, Kapitał zagraniczny a transformacja sekto-
ra fi nansowego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 8; P. Karpiński, Rola 
inwestycji zagranicznych w modernizacji i rozwoju systemu bankowego. Próba oceny wpływu in-
westycji zagranicznych w sektorze bankowym na gospodarkę, w: Kapitał zagraniczny w Polsce. 
W warunkach działania, red. Z. Sadowski, Dom Wydawniczy Bellona, PTE, Warszawa 1999, 
s. 278.

8 A. Baszyński, W. Jarmołowicz, Kształtowanie się struktury konkurencyjnej rynku usług 
bankowych w Polsce (w latach 1989–2004), w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polsza-
kiewicz, J. Boehlke, t. I, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 293. Do końca 1998 r. polski nadzór 
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1.  Nowe rozwiązania w polskim sektorze bankowym

Często podnosi się zarzuty wobec prywatyzacji9. Warto natomiast poddać anali-
zie późniejsze zmiany będące następstwem funkcjonowania kapitału zagranicz-
nego w polskim sektorze bankowym. Wpływają one istotnie na bieżący sposób 

bankowy chronił krajowy rynek bankowy przed konkurencją oddziałów banków zagranicznych. 
Por. A. Baszyński, W. Jarmołowicz, Liberalizacja rynku usług bankowych w Polsce (w latach 
1989–2006), w: Liberalizm we współczesnej gospodarce, red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 234.

9 Banki mogą stymulować rozwój gospodarki, udzielając kredytów i pożyczek wybranym 
sektorom gospodarki. Ustalając stopę procentową pożyczanego kapitału, wpływają na minimal-
ne granice rentowności fi nansowanych nim inwestycji. Określona w ten sposób stopa procentowa 
determinuje realne możliwości pobudzania aktywności gospodarczej przez bank drogą kanału 
kredytowego. Właściwe nakierowanie strumieni pieniężno-kredytowych może stymulować roz-
wój sektorów, które w danym momencie wymagają wsparcia. Przykładem mogą tu być kredyty 
eksportowe, które jednak w Polsce odgrywają niewielką rolę. Znaczna część eksportu fi nan-
sowana jest bowiem ze środków własnych. W latach 2002, 2003 oraz 2004 odsetek kredytów 
eksportowych do ogółu kredytów udzielonych przedsiębiorstwom wynosił odpowiednio: 0,7%, 
0,5%, 0,2%. Por. Rozwój systemu fi nansowego w Polsce w 2004 r., NBP, Warszawa 2005, s. 60. 
Znaczenie sektora bankowego może zostać streszczone słowami A. Bruscha: „dobrze funkcjo-
nujący sektor bankowy jest istotnym warunkiem dobrego funkcjonowania gospodarki jako cało-
ści”. A. Brusch, Divergence or Convergence? State Regulation of the Banking System in Western 
Europe and the United States, Contribution on Theories of Regulation, Nuffi eld College, Oxford, 
25–26 May 2002, s. 5. W literaturze przedmiotu, a częściej jeszcze w życiu publicznym (w szcze-
gólności zaś politycznym) podnosi się, że prywatyzacja banków pozbawiła władze wykonawcze 
RP jednego z narzędzi polityki gospodarczej. Zasadniczym celem sprywatyzowanych banków 
jest bowiem generowanie zysku. Masowy napływ kapitału zagranicznego do polskiego sekto-
ra bankowego nadał temu sektorowi charakter korporacyjny. Por. A. Zorska, Ku globalizacji? 
Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002; K. Marzęda, op.cit. Podkreśla się, że banki skłonne są udzielać kredy-
tów głównie dużym i najlepiej zagranicznym bądź wywodzącym się z zagranicznych koncernów 
podmiotom. Ponadto często stawiany jest zarzut „wyprzedaży narodowego majątku za bezcen”. 
Nie sposób nie zgodzić się z powyższym w odniesieniu do wybranych przypadków banków. 
Por. A. Szelągowska, Kapitał zagraniczny…, s. 14. Przeciw takiej ocenie wypowiadają się m.in. 
M. Bałtowski i M. Miszewski. Por. M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza 
w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 239. Nie można jednak generali-
zować tego stwierdzenia. Ponadto A. Szelągowska wskazuje, że „im większy udział kapitału 
zagranicznego w sektorze bankowym, tym wyższa wartość złych kredytów”. Por. A. Szelągow-
ska, Wpływ transformacji systemowej na przemiany sektora bankowego i ich skutki dla rozwoju 
gospodarki, w: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach, A. Pollok, PTE, Kra-
ków 2005, s. 417. Nie można jednak zgodzić się z takim sformułowaniem, ponieważ okres wzrostu 
odsetka należności nieterminowych, o którym wspomina autorka, dotyczył lat fazy spadkowej 
cyklu koniunkturalnego w polskiej gospodarce. W takiej sytuacji naturalny jest wzrost wartości 
należności zagrożonych. P. Karpiński zauważa natomiast, że w bankach z przewagą kapitału 
zagranicznego udział należności zagrożonych (w 1997 r.) był większy niż w bankach z kapitałem 
polskim, co ma potwierdzać, że banki z udziałem kapitału zagranicznego zwiększały dynamikę 
działalności kredytowej kosztem spadku jakości portfela kredytowego. Por. P. Karpiński, op.cit., 
s. 253.
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funkcjonowania banków. Rozwijają się instrumenty związane z sekurytyzacją, 
spekulacją10, factoringiem, forfatingiem oraz inne. Narzędzia te wynikają z lo-
kalnych potrzeb, jak miało to miejsce w przypadku lokat antypodatkowych, ale 
także źródłem know-how o nowych narzędziach są „banki-matki” będące właś-
cicielami banków mających swoje siedziby w Polsce.

Banki wyposażone w nowe narzędzia i „produkty” bankowe szukały też 
dodatkowych kanałów dystrybucji usług. W celu dotarcia do klienta i zaofe-
rowania mu usług fi nansowych banki wykorzystują nowoczesne technologie 
informacyjne. Już w końcu lat 90. ubiegłego wieku pojawiły się nowe, poza 
tradycyjnym oddziałem, kanały dystrybucji usług11, takie jak Internet, telefon 
czy telewizja12. „Banki-córki” korzystają niekiedy z rozwiązań technologicz-
nych i tych samych dostawców informatycznych co ich „banki-matki”. Wynika 
to z faktu, że decyzje (szczególnie strategiczne) podejmowane są często przez 
centrale grup kapitałowych.

Stosunkowo nową w polskim sektorze bankowym formą rozwoju bankowej 
sieci sprzedaży są placówki franszyzowe13. Podobnie jak w przypadku franszyzy 
w innych sektorach, tak i w bankowości, franszyzodawca – tutaj bank – udziela 
marki, pod którą prywatny przedsiębiorca prowadzi działalność bankową. Stan-
dardowo związane jest to z ponoszeniem przez franszyzobiorcę – przedsiębiorcę 
prowadzącego oddział bankowy – początkowych oraz stałych opłat. Staje się on 
pośrednikiem między klientami a bankiem, przy tym występuje on względem 
klientów w imieniu banku. Bank może szybko zwiększać sieć sprzedaży, prze-
nosząc jednocześnie koszty oraz ryzyko na franszyzobiorcę.

10 Por. J. Tobin, S.S. Golub, Money, Credit and Capital, The McGraw-Hill Companies, 1998, 
s. 171.

11 Por. E. Cyrson, Bankowość ery informacyjnej. Analiza strategiczna, w: Zatrudnienie 
w sektorze bankowym. Symptomy nowej ery, red. A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 
Poznań 2002, s. 25.

12 Wyniki badań prowadzonych przez F. Calisir i C.A. Gumussoy wskazują, że bankowość 
internetowa, bankomaty oraz bankowość telefoniczna są względem siebie substytucyjne na 
rynku usług bankowych kierowanych do osób młodych. Por. F. Calisir, C.A. Gumussoy, Inter-
net banking versus other banking channels: Young customers̀  view, „International Journal of 
Information Managment” 2008, nr 28, s. 219. Te młode osoby, przechodząc w wiek dorosły, 
zachowają prawdopodobnie część zwyczajów nabytych w młodości. W związku z tym możliwe 
jest, że substytucyjność wspomnianych kanałów dostępu do banku będzie miała zastosowanie 
także w odniesieniu do ludzi dorosłych.  

13 Por. K. Stępień, Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004, 
s. 78.
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Nowe kanały dystrybucji usług pozwalały na wzrost przychodów, ale aby 
zwiększyć zyski, próbowano także ograniczać koszty działalności. Zachodzące 
przemiany systemów fi nansowych, w tym bankowych, wymuszają szukanie 
nowych rozwiązań w sferze organizacji działalności. Jedną z form odpowiedzi 
banków na powyższe jest zmiana struktury organizacyjnej, która na podsta-
wie doświadczeń polskiej bankowości cechowała się odejściem od struktury 
liniowej na rzecz bardziej elastycznych form, takich jak np. struktura macie-
rzowa14. Ta ostatnia ma już od dawna zastosowanie w bankowości krajów wyżej 
rozwiniętych, m.in. dlatego że pozwala skoncentrować działania pracowników 
na realizacji celów biznesowych i zmniejszyć koszty funkcjonowania komórek 
wsparcia (np. kadry, księgowość). Presja na obniżenie kosztów widoczna była 
również w realizowanym przez banki outsourcingu15, czyli wydzielaniu pewnych 
zadań poza obręb organizacji. Przykładowo, banki dość powszechnie zwalniały 
pracowników obsługi budynków i zlecały czynności z tym związane odrębnym 
fi rmom. Bywało również, że same tworzyły odrębne spółki (np. zajmujące się 
ochroną lub sprzątaniem budynków bankowych), a następnie sprzedawały tak 
wydzielone podmioty16. Część banków zdecydowała się na outsourcing niektó-
rych zadań związanych z rekrutacją, informatyką, marketingiem czy obsługą 
skarbca.

2.  Łączenie się banków 

O wiele bardziej złożonym i czasochłonnym procesem występującym w pol-
skim sektorze bankowym jest odbywające się w różnych formach łączenie się 

14 Obserwuje się tam dualizm uprawnień decyzyjnych mogący wywoływać konfl ikty z racji 
sprzeczności poleceń wydawanych przez przełożonego liniowego i równoważnego mu funkcjo-
nalnego lub też z racji braku czasu na realizację obu poleceń. Stąd ten typ struktury organizacyj-
nej nazywa się niekiedy organizacją z celowo wbudowanym konfl iktem. Szerzej o strukturach 
organizacyjnych w: R. Fimińska-Banaszyk, Struktura organizacyjna w instytucji, w: Podstawy 
organizacji i zarządzania, red. K. Krzakiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu, Poznań 1993, s. 94–96.

15 Por. K. Rybiński, Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi 
– polityka pieniężna, Difi n, Warszawa 2007, s. 68. O outsourcingu w: Э. Андерсон, Б. Тринкл, 
Аутсорсинг в продажах. Фактические издержки организации сбыта через независимых 
торговых представителей, Добрая книга, Москва 2006.

16 Postąpił tak m.in. Bank Pekao SA. Por. M. Wiśniewska, B. Wawrzewska, Sceny z życia 
bankowego, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 87.
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banków17. Wynikało ono niejednokrotnie z tego, że bank zagraniczny był właś-
cicielem kilku podmiotów w Polsce i poprzez łączenie tych podmiotów dążył 
do wzrostu efektywności i osiągnięcia efektu synergii. W ostatnich, kryzyso-
wych latach, czynnikiem sprzyjającym łączeniom były przejęcia dokonywane na 
Zachodzie. Banki tam zlokalizowane są zaś właścicielami polskich banków, co 
wywoływało zmiany własnościowe także na rynku krajowym.

W aspekcie wzrostu bądź spadku zasięgu działalności można wskazać na 
powiększającą się, dzięki przejęciom, bazę klientów18 oraz możliwość rozsze-
rzenia oferty bankowej19. Objęcie nowych oddziałów powoduje często nakłada-
nie się ich zasięgu terytorialnego, co wymusza likwidację niektórych z nich20. 
Podobne sytuacje można było obserwować również w polskiej rzeczywistości 
bankowej. W przypadku powiązań międzynarodowych istotne znaczenie mają 
w praktyce również korzyści podatkowe wynikające z możliwości transfero-
wania dochodów między podmiotami czy krajami oraz inne jeszcze sposoby 
zmniejszania należnego podatku21. Często niekwestionowanym skutkiem fuzji 
jest wzrost prestiżu przedsiębiorstwa22, co ma później odbicie we wzrostach kur-
sów akcji lub wartości księgowej23 za sprawą wartości fi rmy. 

17 W literaturze przedmiotu odróżnia się fuzje od przejęć. Zob. K. Stępień, op.cit., s. 76–77. 
Łączenia, mimo że czasochłonne i pracochłonne, i tak są szybsze niż budowanie banku od pod-
staw. Por. Dyskusja – mistrzowie fuzji i przejęć, prowadzący – D. Carey, w: Fuzje i przejęcia. 
Harward Business Review, Harward Business School Press, Wydawnictwo Helion, Gliwice 
2006, s. 9. J.A. Novo-Peteiro wskazuje, że proces konsolidacji w bankowości przyjmuje różne for-
my w różnych subsektorach bankowości, a większość łączeń w Europie ma charakter narodowy. 
Por. J.A. Novo-Peteiro, Bank mergers in spatially differentiated markets, „Journal of Economics 
Business”  2008. 

18 W wypadku przejęcia banku mającego trudności fi nansowe mogą one wynikać z portfela 
kredytowego o złej jakości, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na jego jakość w skali 
podmiotów połączonych. Por. P.S. Rose, Zarządzanie bankiem komercyjnym, t. II, ZBP, Warsza-
wa 1997, s. 217.

19 Por. K. Kłosiński, M. Grzymała, Transformacja polskiego sektora bankowego, w: Transfor-
macja polskiej gospodarki, red. J. Michałowski, Verba, Lublin 2003, s. 63.

20 Likwidacja placówek nakładających się zasięgiem terytorialnym nie była zjawiskiem po-
wszechnym. Por. A. Baszyński, W. Jarmołowicz, Liberalizacja…, s. 238.

21 Por. A. Szelągowska, Kapitał zagraniczny…, s. 50, 147; K. Stępień, op.cit., s. 120; P.S. Ro-
se, op.cit., s. 217; D.E. Staszczak, Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji 
transnarodowych a globalny marketing, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 41; 
K. Dąbrowska, M. Gruszczyński, op.cit., s. 18, 151.

22 Por. P.S. Rose, op.cit., s. 216.
23 M. Iwanicz-Drozdowska zaznacza, że nie wszystkie łączenia skutkują wzrostem wartości 

dla akcjonariuszy. Por. M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie fi nansowe bankiem, PWE, War-
szawa 2005, s. 18.
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Niestety, w odniesieniu do społeczeństwa potencjalne korzyści zachodzą-
cych zmian są nikłe24. Fuzje w skali międzynarodowej powodują unifi kację roz-
wiązań w różnych kulturach narodowych. Czynnikiem decydującym najczęściej 
są ceny (koszty) nie zaś funkcje kulturowe25. Problemy związane z łączeniem 
banków (a także szerzej z globalizacją) mają często podłoże społeczne. Narzuca-
nie nowych warunków działania napotyka opór pracowników i klientów, którzy 
przywykli do starego i wolą nie ryzykować zmian26.

W obecnej rzeczywistości gospodarczej obserwować można również łącze-
nia międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Zyskuje zatem na znaczeniu 
problem decyzji strategicznych podejmowanych przez podmioty zagraniczne, 
będące właścicielami banków krajowych. Chcąc zwiększyć wpływy w regionie 
Europy Środkowej i Wschodniej, przejmowały one kolejne banki. Odbywało się 
to jednak głównie w formie zakupu bezpośrednio przez organizację „matkę”, nie 
zaś w drodze ekspansji „banków-córek”. Ograniczono w ten sposób możliwości 
rozwoju poza granicami banków mających siedzibę w Polsce. 

Naturalne jest, że łączenia i inne znaczące zmiany kapitałowe następują albo 
w sytuacji rozwoju i wzrostu koniunktury, albo też są one wymuszone trudną 
sytuacją niektórych banków. Niekiedy nadzór bankowy albo też rządy poszcze-
gólnych krajów wymuszają na bankach będących w lepszej sytuacji fi nansowej 
przejęcie banków mających kłopoty. Powstające w ten sposób grupy fi nansowe27 
są czasami silniejsze od mniejszych krajów28. Ich siła wynika z wielkości i kor-
poracjonalizacji działalności.

24 Por. P.S. Rose, op.cit., s. 236.
25 Por. G. Paluszak, Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej, Wydaw-

nictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 96.
26 Por. J. Kaźmierczyk, Przemiany polskiego sektora bankowego w latach 1990–2005, w: In-

terdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych. Część czwarta, red. M. Gazińska, Szczecin 
2006, s. 189.

27 Por. K. Dąbrowska, M. Gruszczyński, op.cit., s. 11; M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeństwo 
rynku usług fi nansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, SGH w Warszawie – Ofi cyna Wydaw-
nicza, Warszawa 2008, s. 44; W. Baka, Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, s. 260; A. Aldridge, Rynek, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, s. 170.

28 Por. L.W. Zacher, Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy, C.H. Beck, War-
szawa 2007, s. 13.
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Podsumowanie

Podsumowując powyżej opisane procesy, można wskazać, że obserwuje się 
duże zróżnicowanie zakresu oraz tempa, w jakim zachodzą one w bankowości29 
zarówno w aspekcie czasowym, przestrzennym, jak i branżowym. Ich chaotycz-
ność jest wynikiem intensyfi kacji podejmowanych działań. Przyczyną może być 
brak jednego czy nawet kilku wzorcowych modeli grup bankowych30. Organiza-
cje dopiero „uczą się” i zgodnie z panującym powszechnie przekonaniem co do 
kierunku zmian (nie tylko w bankowości, ale także w szeroko rozumianej gospo-
darce) będą zmuszone nieustannie „uczyć się w przyszłości”, aby móc nadążyć 
za zmieniającą się rzeczywistością. Nowoczesne produkty i usługi szybko prze-
stają być atrakcyjne, a wymagający klienci żądają nowych i tańszych31. W innym 
wypadku gotowi są szybko zmienić partnera fi nansowego. 

Ze względu na opóźnienie w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych, 
polska gospodarka mogła, przyjmując gotowe rozwiązania, zwiększać szanse 
na wzrost zarówno w skali mikro, jak i makro. Przykład zarządzania ryzykiem 
w bankowości wskazuje jednak, że okres prostej dyfuzji się kończy. Dowodem 
na powyższe mogą być regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, 
powszechnie określane jako Bazylea II, czy też Nowa Umowa Kapitałowa32. 
Zarówno polskie, jak i zagraniczne banki znajdują się dopiero na drodze roz-
poznawania i implementacji różnorakich rozwiązań dotyczących nowych spo-
sobów zarządzania ryzykiem bankowym, tym bardziej w kontekście skutków 
kryzysu fi nansowego.

W kwestii konkretnych już zmian organizacyjnych w polskim sektorze 
bankowym z jednej strony obserwowano powstawanie nowych banków, z dru-
giej jednak (szczególnie w sytuacji kryzysu) obserwowany był impuls do konso-
lidacji działalności bankowej. Tym bardziej, gdy za granicą sprzedawane są całe 

29 Por. J. Szambelańczyk, Zasady i projekcje zatrudnienia w bankach, w: Zatrudnienie w sek-
torze bankowym. Symptomy nowej ery, red. A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 
2002, s. 32.

30 Por. O. Kowalewski, Bankowość uniwersalna. Zmiany strukturalne we współczesnych 
systemach bankowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 
im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 121.

31 Szerzej o rosnących wymaganiach klientów we współczesnych gospodarkach w: C. Sikor-
ski, Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Difi n, War-
szawa 2007, s. 75.

32 Zob. W. Żółtkowski, Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, CeDeWu, Warszawa 
2007, s. 29.
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międzynarodowe grupy kapitałowe, ma to również wpływ na polski sektor ban-
kowy. Spostrzeżenia te potwierdzają obserwacje takich banków, jak Fortis czy 
GE. W kontekście tych zmian można zwrócić uwagę na pochodzące z Zachodu 
sformułowanie: to big to fall33, które określa tzw. banki systemowo ważne. 
W przypadku realizacji negatywnych konsekwencji złych decyzji zarządczych 
można założyć, że państwo34 lub inny podmiot, na warunkach odbiegających od 
rynkowych, dofi nansuje, udzieli pożyczki lub w innej formie wesprze duży pod-
miot znajdujący się w trudniej sytuacji, mając na uwadze zapobieżenie rozprze-
strzenianiu się trudności na pozostałe podmioty fi nansowe. Jednak ze względu 
na jego wielkość, również stopień rozwoju takich problemów może być na tyle 
duży, że nie znajdzie się instytucja chcąca zaryzykować. Przykładem takiej 
sytuacji może być upadek banku Lehman Brothers w 2008 roku. Podsumowu-
jąc, można zauważyć, że wpływ kapitału zagranicznego przyczynił się w Polsce 
do niebywałego przyspieszenia rozwoju sektora bankowego, jednak niesie on 
również ze sobą ryzyko związane z funkcjonowaniem wielkich korporacji, a do 
takich należą banki. Należy jednak docenić, że polski sektor bankowy (m.in. 
za sprawą restrykcyjnych ograniczeń co do prowadzonej działalności bankowej 
narzuconych przez polski nadzór bankowy) obronił się w ostatnich latach przed 
większymi perturbacjami i upadkami banków.
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Polish Banking Sector in Conditions of the Foreign Capital Inf lux

Summary

We can observe increasing signifi cance of international connections and capital 
fl ow. Big part of polish banks was took over by foreign capital. Foreign capital was 
the one of the basic factors infl uencing the rules of functioning polish banking sector. 
The most important goal is profi tability. It mean, that also every decision is taken to 
increase profi tability. Polish banks are still implementing new solutions, often attracted 
by foreign banks. Last crisis is also infl uencing the polish banking sector, directly and 
indirectly due to capital changes.

Translated by Jerzy Kaźmierczyk
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Mutual interaction between cluster and region 
– key studies from southern-east part of Poland

Introduction

A present-day phenomenon of simultaneous cooperation and competition
 stimulates innovativeness and plays a crucial role, not only for entrepre-

neurships’ but also for regional and country’s development. The development 
strategies of both public and private entities are concentrated on boosting them 
up and their surroundings’ competitiveness and attractiveness.   

Geographically situated in the heart of Europe, Poland is divided into 
16 voivodships. Each voivodship is characterized by different industrial lev-
els, by various environmental and demographical features. In connection with 
those, different levels of development are being observed. Each voivodship has 
its own Regional Innovation Strategy (RIS). The following strategies can be 
distinguished:
1. Dolnośląska strategia innowacji
2. Kujawsko-pomorska strategia innowacji
3. Lubelska strategia innowacji
4. Lubuska strategia innowacji
5. Łódzka strategia innowacji
6. Małopolska strategia innowacji
7. Mazowiecka strategia innowacji
8. Opolska strategia innowacji
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9. Podkarpacka strategia innowacji
10. Podlaska strategia innowacji
11. Pomorska strategia innowacji
12. Śląska strategia innowacji
13. Świętokrzyska strategia innowacji
14. Warmińsko-mazurska strategia innowacji
15. Wielkopolska strategia innowacji
16. Zachodniopomorska strategia innowacji
RIS can be defi ned as an “endogenous, bottom up process oriented into business 
environment direction. It concerns activities directed towards long-term plann-
ing”.1 According to the Ministry of Science and Higher Education in Poland, the 
main goal of Regional Innovation Strategies is “to support local and/or regional 
authorities and regional development organizations in introducing an effective 
system supporting innovation in the region”. Each strategy should clearly “stipu-
late an innovation policy and defi ne the ways of optimizing regional infrastructure 
(especially its compatibility with the needs of Small and Medium Enterprises)”.2 
Furthermore, each RIS should undertake actions towards narrowing down the 
weak points of the region and to stimulate transfer of information and knowledge 
into sub regions. It is also very important to put the emphasis on partnership and 
spreading the integration attitude, as strengthening relationships between public 
and private sectors comes to fruition in boosting up the competitiveness and 
productivity of the region.3 Moreover, RIS’s aim is to spread the expansion of 
higher education and advanced technologies in programs purposed for regional 
development. Its contribution to an increase in the possibility of obtaining Euro-
pean Union sources plays an important role as well. Durability and versatility of 
actions, and longstanding development plans undertaken under RIS decreases 
entrepreneurs’ anxiety of administrative changes and thereby stimulates their 
engagement into new investments.4 As a result, faster and enlarged development 
of regions can be observed.   

1 Integris – Sieć Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce, http://www.integris.net.pl/in-
dex2.php?d=3, 06.07.2009.

2 Ibidem.
3 T. Brodzicki, S. Szultka, P. Tamowicz, Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki, 

rekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004.
4 M. Górzyński, System wsparcia gron w województwie podkarpackim – rekomendacje, 

in: System wspierania gron przedsiębiorczości – publikacja podsumowująca, ed. M. Górzyński, 
IG WSIiZ, Rzeszów 2006, pp. 95–119.
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The more developed the region is, the more attractive it becomes for inves-
tors and new investments. Rich and healthy business environment, in turn, can 
lead to formation of entrepreneurships in close geographical concentration and 
thereby formation of clusters and cluster initiatives. Also, clusters as a geograph-
ically concentrated groups of enterprises cooperative with various institutions 
in a relevant area, have meaningful infl uence on regions and their development. 
Mutual interaction can be observed. 

The paper’s objective is to introduce the mutual dependence of clusters and 
regional development with the aid of chosen entities as examples.  

1.  Cluster versus region – positive and negative inf luence

The region creates basic background for cluster development, which may be 
convenient or diffi cult for leading the business (cluster) activity. In turn, clus-
ter through its activity may increase or decrease the favourability of conditions 
existing within the region. Cluster’s and regional prosperous characteristics con-
tribute to each other’s progress. Positive infl uence of cluster towards region and 
vice versa is shown on the Figure 1.

Good geographical, economic, demographical and political factors may not 
only stimulate new cluster formation but also fasten and strengthen progress of 
the existing one. As a very interesting element, cultural environment appears with 
industry traditions and history. Rich historical background of the region attracts 
companies to start activity in a particular industry and thereby contributes to 
cluster structure creation. Furthermore, active fi nancial and organizational sup-
port of regional and/or local authorities towards clusters enhances entrepreneur-
ships to commit into cooperation within a cluster.5 Those favourable conditions 
are important for a successful cluster development. 

Cluster, in turn, through its successful activity may promote the region and 
change its image into more attractive, effective and competitive for potential inves-
tors. The region thereby is able to develop faster and to offer better environment for 
new businesses (new cluster initiatives). In addition to that, cluster may also cre-
ate more favourable conditions for the society (boosts up inhabitants’ satisfaction; 
gives more job opportunities; increases the quality and standard of living). 

5 J. Staszewska, Wykorzystanie nowoczesnej koncepcji zarządzania przez sieć – przyczyny 
i skutki klasteringu, „Przegląd Organizacji” 2009, no. 1, pp. 29–34. 
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Fig. 1. Cluster versus region – positive infl uence 

Apart from positive infl uence between two sides, negative impact may also 
appear. Figure 2 presents unfavourable factors which may hamper both cluster 
and regional development.

On one hand, bad or insuffi cient conditions of the region discourage under-
taking business activity (cluster creation). Amongst them, low level of infrastruc-
ture, lack or insuffi cient level of mineral and/or environmental resources can be 
distinguished. In addition to that, society imperfections such as limited know-
ledge (limited access to R&D), reluctance to changes and ignorance, and lack 
of traditions do not favour clusters development as well. As clusters are groups 
of companies and other institutions competing and cooperating in a specifi ed 
branch, industry dispersion and fragmentation can have reverse infl uence on 
their formation. Furthermore, passive attitude of authorities and their inadequate 
policy also hamper cluster initiatives development. Lack or low level of support 
may bring on unfounded caution of potential cluster participants and thereby 
limit the development opportunities.6    

6 L. Palmen, M. Baron, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, 
Warszawa 2008.
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Fig. 2. Cluster versus region – negative infl uence

On the other hand, cluster may have harmful impact on the region as well. 
First of all, too high concentration of one industry in a region may lead to reserves 
exhaustion and infrastructure congestion. Besides, one type of wastes received 
in one-industry production process may be destructive to the environment and 
cause high level of pollution. Furthermore, excessive concentration of activity 
may lead to increase in labour and property expenses and as a result, decrease 
inhabitants’ satisfaction and quality of life.7  

Taking into consideration all advantages and disadvantages is very crucial 
for obtaining benefi cial interaction between region and cluster. As the region 
pose background for cluster progress it is necessary to turn regional capacity and 
available production factors to good account and to assure its healthy develop-
ment. For cluster, in turn, it is important to support regional progress as it even-
tually contributes to cluster’s further development.       

7 S. Szultka, Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004. 
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2.  Regional Innovation Strategy of Lubelskie Voivodship 
and the Organic Food Valley 

Lubelskie voivodship situated on the middle-east side of Poland is characterized 
by conducive natural conditions for agricultural production development. With 
62.7% arable land in total area of the region, Lubelskie takes second place in the 
country. “Climate conditions favour arable farming and allow to cultivate all 
plants typical for this geographical and climate sphere”.8 It’s non-polluted by the 
industrial sector environment, high density of people living in the countryside, 
large amount of woods and scenic parks, pose benefi cial factors. Moreover, low 
level of mineral broadcasting and low usage of pesticide favour the ecological 
food production as well. In addition to that, Lubelskie as a region possesses pro-
pitious structure and culture of regional agriculture. 

In order to increase the competitiveness of this region a series of activi-
ties were undertaken, among which, agriculture restructuring, usage of ecologi-
cal virtues of the region and development of an enterprising behaviour can be 
distinguished.

Regional Innovation Strategy of Lubelskie Voivodship, within its priori-
ties, came up with the proposal of a pilot project “Strategy of the Organic Food 
Valley”. “The aim of the project was to create cooperation network concentrated 
around organic production and its marketing”.9 The project was co-fi nanced 
by European Social Fund within Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR), within the Priority 2.6. “Regional Innovation Strategies 
and knowledge transfer”. It had been accomplished within the years 2005–2006. 
After fi nishing the project, the proposal for creating the EkoLubelszczyzna 
Association appeared. Currently, the association is the leader of the Organic 
Food Valley cluster which was created in January 2007. 

A cluster operates as an open-ended structure, with possibility and plans for 
expansion of its activities not only into other voivodships but also into other coun-
tries such as Ukraine and Belorussia. Within the cluster co-operate 28 organic 
food manufacturers and 1500 farmers. The main aims of the cluster are to spread 

8 Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego (http://www.pi.gov.pl/upload/do-
kumenty/ris/ris_lubelskie.pdf, 14.07.2009).

9 Jak skorzystać z efektów projektu „Strategia Doliny Ekologicznej Żywności”? (http://www.
ekolubelszczyzna.pl/Dolina_o_projekcie.php, 7.05.2009).
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regional development thought organic food production and to wide-spread the 
healthy life style idea. 

Cluster with its activities undoubtedly contributes to the development of 
Lubelskie region. It can take pride in creating the favourable atmosphere in the 
region and in its promotion as an “eco-positive area”. It popularises the healthy 
ecological food in the society through organization and/or participation in many 
events e.g. Festiwal Flaków, Organic Food Session, Międzynarodowe Targi 
Żywności Ekologicznej EKOGALA (Ecological Food Fair EKOGALA) and 
many others.  The Organic Food Valley stimulates the effective cooperation 
between public and private sectors. Through better understanding of the entre-
preneurs’ needs and through the development of companies inside ecological 
food industry, cluster broadens regional specialization and thereby increases its 
competitiveness. 

However, cluster’s activity encounters also many diffi culties linked with 
insuffi cient awareness by the society about the ecological food, with fi nancial 
problems and with not enough interest or/and support from the side of regional 
authorities. Another problem appears in the connection with supporting pro-
grams offered by the Polish Agency for Enterprise Development (PAED), the 
leading institution taking care of clusters in Poland. The agency limits possibili-
ties for the Organic Food Valley, as on one hand, the cluster is too innovative to 
obtain support within agricultural programs, and on the other, it cannot receive 
it within programs purposed for clusters because of its agricultural character. 
Those exclusive criteria hamper gradual cluster development. 

Lubelskie region possesses good background for ecological and organic 
food production and thereby for the Organic Food Valley development. An ade-
quate policy favours this type of production as well. However, the policy with-
out proper support from appropriate authorities limits further cluster’s progress. 
Here, due to the agricultural character of a cluster, an adequate fi nancial sup-
port becomes vital. However, the region offers good research and development 
framework. Cluster through its cooperation with numerous institutions of higher 
education and R&D (many of the university members belong to cluster mem-
bers as well) not only gains necessary knowledge but also receives support in 
accomplishing common projects and obtaining fi nancial support from EU. Clus-
ter derives many advantages from the region’s resources, but it also contributes 
to the regional development. Through ecological agriculture progress, it creates 
new job vacancies and improves farmers’ conditions. It generates new perspec-
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tives of an employment in the countryside and thereby it assists to encourage 
young educated generation to stay in the region. Furthermore, the Organic Food 
Valley development increases tourism and business attractiveness and opens new 
possibilities.       

3.  Regional Innovation Strategy of Małopolskie Voivodship 
and the Tarnów Industrial Cluster

Małopolskie voivodship situated in the southern part of Poland, belongs to “strong 
and one of the most miscellaneous in respect to economic development regions in 
the country”.10 It is characterised by diversifi ed education offer, high potential of 
human capital, developed job market and convenient geographical location.     

Here, RIS is “the main tool to create balanced innovative development 
of Małopolskie voivodship”.11 Its main aim is to assure continuous economic 
development. Among strategic goals, “restructuring and improvement of com-
petitiveness of traditional industry branches; competitive and market agriculture; 
innovative fi rms; progress of “regional chance” industries and business surround-
ing; and high level of investments”. In order to stimulate balanced development 
of the region, it is necessary to improve its competitiveness through structural 
changes, and through putting emphasis on research intensive industries. In addi-
tion to that, RIS is used in order to account for the ongoing potential of the region 
through expanding network of contacts among fi rms, higher education and R&D 
institutions. Furthermore, extension of currently existing and creation of new 
technological and industrial parks and other similar initiatives such as clusters 
or industrial aggregation in Małopolska pose as well a strategic point for the 
regional development. 

Within the Special Economic Zone – Kraków Technology Park, operates 
the Tarnów Industrial Cluster created in 1999. Currently, 28 companies are 
concentrated within the cluster with leading industry in plastics, however, with 
openness to other branches such as electronics, wood industry, metal industry 
etc. Cluster’s main objectives are focused on creating conditions for compre-
hensive economic progress of the region and job vacancies, especially through 

10 Regionalna strategia innowacji województwa małopolskiego 2005–2013 (http://www.inte-
gris.net.pl/index2.php?d=3, 6.07.2009).

11 Ibidem.
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implementation of the Tarnowski Regional Industry Park project. Establishing an 
attractive, compatible with EU standards area purposed for leading an economic 
activity and investing, set apart by good localization, new infrastructure, low 
costs of usage a productive property and professional auxiliary services poses 
a strategic aim of the project. Moreover, cluster supports Small and Medium 
Enterprises within the region by offering technical and legal consultancy, by 
looking for partners suitable for cooperation and delivering information about 
fi rms to their potential partners. 

The Tarnów Industrial Cluster’s activity infl uence the regional development 
through projects concerning building the economic activity zone, creation of an 
investment passage around the highway A4 and thereby increasing the region’s 
attractiveness to the investors, and also through boosting up the production 
potential of the human capital. 

Cluster cooperates with many regional and local authorities. Among its part-
ners are the authorities of Tarnów city, authorities of Małopolskie voivodship, the 
Tarnów Agency of Regional Development and many others. This mutual inter-
action brings benefi ts for both sides, for the cluster it means acquiring support 
for research on industrial parks within its structure, and for the city and region 
– promotion and expansion. 

Małopolskie region offers favourable conditions for the Tarnów Industrial 
Cluster. Close proximity of absorbent markets, well-developed infrastructure, 
accessibility to high quality work force and adjacency to institutions of higher 
education and R&D may have propitious infl uence on cluster progress. Moreover, 
local traditions of chemical industry and substantial experience of a company 
Zakłady Azotowe in Tarnów-Mościce S.A. – national leader in plastics, con-
tributed to cluster’s creation. Furthermore, conducive regional policy and active 
support from authorities serve the purpose of a catalyst for development. Cluster, 
thanks to the good usage of available conditions, contributes to comprehensive 
economic progress within the region. It favours creation of the investments and 
economic activity spheres and thereby increases regional attractiveness and com-
petitiveness. In addition to that, through the development of companies within 
the industry, cluster enlarges regional specialization.    
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4.  Regional Innovation Strategy of Podkarpackie Voivodship 
and the Aviation Valley

Podkarpackie voivodship is situated in the southern-east part of Poland, on the 
crossroads of important routes, where signifi cant Trans-European transporting 
passages intersect. It is a dynamically developing agricultural-industrial region 
with dominant branches such as agricultural-food industry, electro-machinery 
industry, aviation industry, household equipment industry, chemical and phar-
maceutical industries. Amongst them, aviation industry characterizes by special 
importance in the region on the account of dozens of years of tradition. Podkar-
packie is also one of the ecologically cleanest regions in Poland with good natural 
conditions for agriculture development especially ecological one. 

The main aim of RIS in Podkarpackie voivodship is to “create effective 
and effi cient regional innovations system for obtaining persistent and balanced 
regional development”.12  Among strategic goals the following can be distin-
guished: strengthening and developing regional innovation system in Podkar-
packie; creation of infrastructure for fi nancial support for innovations; increase 
in usage of research and development potential; building and developing the 
innovative culture of region’s inhabitants – creation of innovative and knowl-
edgeable society; supporting development of currently existing and creation of 
new innovative fi rms and promoting innovative economy through interregional 
cooperation and  with conterminous countries. 

Created in the year 2003, the Aviation Valley, largely contributes to the 
regional development. Within cluster cooperates 72 companies, two regional 
agencies: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego and Mielecka Agencja 
Rozwoju Regionalnego, and Rzeszów University of Technology. The main goal 
of the cluster is to support aviation industry entrepreneurships and to integrate 
the aviation society. Cluster cooperates with numerous institutions of higher edu-
cation and R&D. It stimulated creation of Aerospace Technology Platform (Pol-
ska Platforma Technologiczna Lotnictwa – PPT Lotnictwa), the fi rst of its kind of 
platform in Poland; Centre of Advanced Technology “AERONET – Aviation Val-
ley” and education centre CEKSO. The Aviation Valley collaborates with many 
clusters as well, fi rst and foremost within those from aviation industry but also 

12 Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005–2013 (http://
www.pi.gov.pl/upload/dokumenty/ris/ris_podkarpackie.pdf, 14.07.2009).
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with clusters from other industries. It is open for undertaking common ventures, 
information and experience exchange necessary for successful development. 

Favourable regional conditions motivate cluster progress. Rich aviation 
history and traditions, accessibility to high quality, specialized work force and 
continuously developing infrastructure allow cluster to develop rapidly and to 
become more and more innovative and competitive. The region also offers an 
adequate policy supporting cluster progress. Nevertheless, certain disadvantages 
appear as well, for example, lack of fi nancial support from the authorities. Even 
though the cluster applied for fi nancial support from the pilot program (2007) 
within clusters support in Poland, it did not receive any as a result of wrong 
apprehension and accommodation of the PAED program to the actual cluster’s 
needs. Limited access to the fi nancial sources, bureaucracy and lack of fi nancial 
support from both national and regional authorities infl uences cluster’s develop-
ment. In addition to that, insuffi cient and/or wrong understanding of the cluster-
ing idea possesses restricting attributes as well. 

Cluster through its activities also creates special conditions for regional 
development. It infl uences better understanding of needs among entrepreneurs, 
stimulates companies’ progress within the industry and thereby contributes to the 
progress of regional specialization. The Aviation Valley redounds to an increase 
of regional competitiveness and boosts the attractiveness of the region for new 
investors. Through specialized education and research initiatives, cluster creates 
possibility for young people to obtain required knowledge and qualifi cations, to 
fi nd desirable job and eventually to stay within the region. Moreover, cluster’s 
brand name promotes the region (as the voivodship’s capital, Rzeszów, advertises 
itself as a capital of the Aviation Valley) and the country in the international 
arena. 

Conclusion 

Each cluster so as each region is specifi c and can be characterized by different 
features which are mixed and intertwined within a particular entity. 

Every region possesses its own Regional Innovation Strategy with defi ned 
objectives for the regional development. With the aid of proper RIS and coopera-
tive authorities, competitiveness, innovativeness and productivity of the region 
can be improved. Thanks to those improvements, the region creates more and 
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more favourable environment for clusters and cluster initiatives development. 
In the case of authorities’ passiveness and inadequate policy, both regional and 
cluster progress become limited. Wrong adjustment of cluster supporting pro-
grams to actual clusters’ needs results in the lack of organizational and fi nancial 
help. In addition to that, bureaucracy and unnaturally elongated application pro-
cedures discourage the participants to undertake any endeavour for obtaining 
support and thereby slow down development process. Therefore, compatibility 
of regional natural conditions and its authorities’ policy should be complemen-
tary to each other, where authorities should serve the purpose of a catalyst for 
development. 

Clusters with their activity may have signifi cant impact on regional develop-
ment as well. First and foremost, their good practise spread into interregional and 
international markets promotes the cluster’s region (country). Moreover, a suc-
cessful cluster contributes to specialization and infrastructure progress within 
the region. The region’s environment becomes more attractive for its inhabitants 
(increase their satisfaction and living standards), entrepreneurships and potential 
investors (gives better business opportunities) which favours innovative develop-
ment. On the contrary, excessive concentration of a particular industry within 
a cluster may lead to unwanted side effects, both external (e.g. pollution, industry 
congestion etc.) and internal (e.g. decrease in cluster’s competitiveness).  

The mutual interaction relationship between a cluster and region allows to 
distinguish not only its positive aspects but also to fi nd existing imperfections. 
Therefore, it is necessary to prevent and/or restrain disadvantages and to stimu-
late and spread the advantages in order to ensure successful development of both 
sides. 
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Oddziaływanie pomiędzy klastrem a regionem 
– przykłady z południowo-wschodniej Polski

Streszczenie

Celem artykułu jest próba przedstawienia oddziaływania pomiędzy regionem 
a klastrem na przykładzie wybranych podmiotów z obszaru Polski południowo-wschod-
niej, tj. województwa lubelskiego oraz Doliny Ekologicznej Żywności, województwa 
małopolskiego oraz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego, a także województwa pod-
karpackiego oraz Doliny Lotniczej. Obok cech charakterystycznych poszczególnych 
regionów zostały również wyszczególnione cele odpowiednich regionalnych strategii 
innowacji oraz podkreślono ich kompatybilność w odniesieniu do zaprezentowanych 
klastrów. Artykuł przedstawia także relacje pomiędzy klastrem a regionalnymi orga-
nami władzy; ukazuje korzyści i trudności wynikające z relacji pomiędzy klastrem 
a regionem.   

Tłumaczyła Magdalena Bialic-Davendra
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Zróżnicowanie w poziomie rozwoju podregionów NTS 3 
w północnym regionie Polski

Wprowadzenie

Z agadnienia związane z rozwojem regionów i określaniem jego poziomu 
były poruszane w Polsce od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Ich 

znaczenie zwiększyło się od momentu wejścia w życie drugiego etapu reformy 
samorządowej ustanawiającej samorząd terytorialny na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim. Z czasem, głównie z powodu perspektywy włączenia Polski do 
Unii Europejskiej i możliwości skorzystania z unijnych funduszy, problematyka 
ta stała się jeszcze bardziej ważka. W strukturach władzy centralnej wydzielono 
ministerstwo zajmujące się rozwojem regionalnym oraz przyjęto akty prawne1 
regulujące podstawowe zagadnienia z nim związane. Obrazuje to, jak istotne we 
współczesnym świecie są kwestie dotyczące rozwoju regionów, w tym również 
badania poświęcone określaniu jego poziomu.

1. Klasyfikacja NUTS

Akronim NUTS pochodzi od angielskich słów Nomenclature of Units for Ter-
ritorial Statistics, które w języku polskim tłumaczy się jako Nomenklatura Jed-

1 Np. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tekst jedno-
lity DzU z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.
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nostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. Nomenklatura powstała pod 
koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w celu zbierania i udostępniania 
informacji zestawianych na płaszczyźnie międzyregionalnej i międzynarodowej. 
Dane włączane do obliczania wskaźników służących do porównań gospodarek 
integrujących się państw określał Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, 
zwany Eurostatem. Z czasem, głównie w wyniku przyłączania nowych państw 
członkowskich, rozszerzania zakresu gromadzonych danych, a także z powodu 
dążenia do większej standaryzacji i możliwości generowania zestawień w róż-
nych przekrojach czasowych, klasyfi kacja NUTS doczekała się uregulowań 
prawnych. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 
zastąpiona została wspólną klasyfi kacją jednostek terytorialnych, choć skrót 
NUTS nie uległ zmianie. 

W artykule 1 rozporządzenia2, które reguluje podstawowe kwestie zwią-
zane z NUTS, wyraźnie zaznaczono, że celem wspólnej klasyfi kacji jest 
możliwość opracowywania porównywalnych statystyk regionalnych. Rozporzą-
dzenie wymienia 3 poziomy NUTS, w przeciwieństwie do stanu poprzedniego, 
w którym było ich 5. Nie oznacza to, że zlikwidowano lub zmniejszono liczbę 
poziomów. W celu odróżnienia poziomu lokalnego od regionalnego dwa ostatnie 
funkcjonują jako Local administrative units (LAU). A zatem początkowo istniało 
5 szczebli NUTS, natomiast po wejściu w życie wspomnianego rozporządzenia 
są 3 regionalne poziomy NUTS oraz 2 lokalne LAU, przy czym LAU 1 jest odpo-
wiednikiem wcześniejszego NUTS 4, a LAU 2 – NUTS 5. W rozporządzeniu 
są też wytyczne odnośnie do średniej liczebności mieszkańców na każdym ze 
szczebli. I tak, NUTS 3 powinny tworzyć obszary zamieszkane przez 150–800 
tys. osób, NUTS 2 od 0,8 do 3 mln, a NUTS 1 od 3 do 7 mln mieszkańców. 
Klasyfi kacja jest hierarchiczna, co oznacza, że wyższe poziomy nie przecinają 
granic niższych poziomów, tylko obejmują kilka jednostek z niższego podziału.

Rozwiązania przyjęte w UE znalazły odbicie w polskim prawodawstwie 
w postaci rozporządzeń Rady Ministrów. Obecnie obowiązujące rozporządzenie 
pochodzi z 2007 roku3. Zgodnie z nim istnieje 5 poziomów statystyki regionalnej, 
w polskim prawie oznaczonych skrótowo jako NTS, na które składa się poziom:

2 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 
2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfi kacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycz-
nych (NUTS), DzU UE L.03.154.1 z późn. zm.

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia No-
menklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), DzU nr 214, poz. 1573.
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− regionalny, liczący 6 regionów utworzonych z województw,
− wojewódzki, obejmujący 16 województw,
− podregionalny (66 jednostek), utworzony z powiatów,
− powiatowy, obejmujący 379 jednostek wypełniających zadania powiatowe, 

a więc powiatów ziemskich i miast na prawach powiatów,
− gminny, utworzony z 2478 jednostek stopnia podstawowego, czyli gmin, 

w tym także gmin miejskich realizujących zadania powiatów. 
Jak widać poziomy 1 i 3 w polskich warunkach nie mają odpowiednika 

w podziale terytorialnym kraju. Utworzono je tylko do celów statystycznych, 
stąd nazywane są nieadministracyjnymi. 

W niniejszym artykule analizie poddany został poziom NTS 3. W wyniku 
wejścia w życie cytowanego rozporządzenia liczba jednostek na tym poziomie 
od 2008 roku zwiększyła się blisko o połowę. Do końca 2007 roku było ich 45, 
obecnie jest 66. Oprócz typowych jednostek powstałych z powiatów występują 
też nieliczne przypadki (np. Kraków, Wrocław, Łódź) utworzenia osobnej jed-
nostki NTS 3 tylko z jednego miasta na prawach powiatu, jednak w omawianym 
regionie północnym sytuacja taka nie zaistniała.  

2.  Kategoria rozwoju regionalnego

Procedura mierzenia poziomu rozwoju w pewnej mierze uzależniona jest od 
interpretacji pojęcia region oraz rozwój regionalny. W niniejszym opracowaniu 
podmiotem badań są zgrupowane powiaty na poziomie NTS 3, czyli podregiony, 
wchodzące w skład regionu północnego. Jeśli chodzi o interpretację terminu 
„rozwój regionalny” należy stwierdzić, że pojęcie to doczekało się wielu defi ni-
cji i analiz, zarówno w światowym, jak i polskim piśmiennictwie4. W literaturze 
przedmiotu wydzielić można kilka zasadniczych kierunków określania roz-
woju regionalnego i lokalnego. Najczęściej wyróżnia się jego trzy podstawowe 
cechy5: 

4 Por. np. T. Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1999; M. Kulesza, Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne, „Samorząd Tery-
torialny” 2000, nr 10; Współczesne problemy rozwoju regionalnego, red. T. Marszał, M. Opałło, 
Biuletyn KPZK 180, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

5 A. Sekuła, Bariery rozwoju lokalnego, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, 
red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 401, Szczecin 
2005, s. 588–590.
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− podmiotowość, 
− wielopłaszczyznowość,
− ciągłość.

Atrybut pierwszy podkreśla znaczenie podmiotów – władz samorządo-
wych, społeczności lokalnych, przedsiębiorców, innych instytucji otoczenia 
– biorących udział w kreowaniu rozwoju terytorium. Atrybut drugi eksponuje 
wielopoziomowość rozwoju. Przebiega on jednocześnie, choć z niejednakowym 
nasileniem, na wielu płaszczyznach. Nie ma jednoznacznej opinii, jakie obszary 
należałoby wyróżnić. W najszerszej postaci wydziela się sześć wymiarów, tj. 
gospodarczy, społeczny, przestrzenny, kulturalny, polityczny i ekologiczny. Dość 
często, ze względu na wzajemne przenikanie, stosuje się agregację i zmniejsza 
ich liczbę do trzech, czterech sfer. Charakteryzując omawiane pojęcie, można 
uwypuklać nie płaszczyzny, których dotyczy, ale jego ciągłość i zmiany gene-
rowane przez rozwój, który jest procesem, nie dokonuje się jednorazowo, a po 
osiągnięciu założonego pułapu można i należy dążyć do jego poprawy, czyli 
dalszego rozwoju. Obejmuje to działania:
− podejmowane przez władze, społeczność lokalną, przedsiębiorców i organiza-

cje społeczno-kulturalne, z zachowaniem głównej roli tych pierwszych,
− wykorzystujące czynniki rozwoju,
− mające na celu przede wszystkim podnoszenie jakości życia mieszkańców, ale 

także warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. 
Biorąc pod uwagę wyzwania współczesności, można stwierdzić, że rozwój 

występuje wtedy, gdy region eksportuje dobra i usługi, rozwija infrastrukturę, 
wykorzystuje liczne i zróżnicowane zasoby, na jego terenie działają innowacyjni 
przedsiębiorcy oraz aktywne i kompetentne instytucje władzy publicznej wspie-
rające te procesy6. 

Do rozwoju regionu można też podejść w sposób uproszczony i zdefi nio-
wać go bardziej ogólnie jako poprawę stanu ilościowego i jakościowego okre-
ślonego terytorium. Z rozwojem mamy do czynienia, gdy na danym obszarze 
jest czegoś „więcej”, co oznacza wzrost ilościowy, np. dróg, parków, szkół, wyż-
szych średnich zarobków czy podmiotów gospodarczych, lub gdy jest „lepiej”, 
np. wyremontowanych dróg, budynków szkół, odnowionych parków; struktura 

6 E. Flejterska, S. Flejterski, Szczeciński obszar metropolitalny jako potencjalny biegun wzro-
stu i rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem wizerunku metropolii), w: Ekonomiczne i organi-
zacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. M. Dylewski, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501, Szczecin 2008, s. 47.
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gospodarki uznana jest za bardziej nowoczesną, co identyfi kuje się jako postęp 
jakościowy. Do takiego stwierdzenia trzeba poczynić dwa zastrzeżenia: pierw-
szy element oceny poziomu rozwoju jest dużo łatwiej mierzalny, stąd też częściej 
wykorzystywany do ocen i porównań, kategoria „więcej” obejmuje też sytua-
cje, gdy za pożądaną uważa się niską wartość wskaźnika, np. stopę bezrobo-
cia. Przedstawione ogólne podejście uwzględniające kryteria ilościowe stało się 
podstawą do przeprowadzenia badań oceniających poziom rozwoju wybranych 
podregionów. 

3.  Metoda badawcza oraz podmiot badań 

Konsekwencją istnienia wielu defi nicji rozwoju regionalnego jest wiele różnych 
podejść, mniej lub bardziej szczegółowych, mierzących jego poziom7. Jak trafnie 
zauważyła D. Strahl, „dobór mierników jest zwykle pochodną przyjętej defi nicji 
rozwoju regionalnego, celu badań, jak i możliwości dysponowania odpowied-
nimi informacjami statystycznymi”8. Najbardziej uniwersalnym miernikiem, 
z którego skorzystano również w tych badaniach, jest poziom PKB. Pojawiają się 
jednak opinie, że ma on najlepsze zastosowanie przy porównaniach krajowych, 
ewentualnie wojewódzkich. Na niższym poziomie może być obarczony błędem, 
stąd opieranie się w ocenach wyłącznie na nim jest dyskusyjne.

Mając na uwadze możliwości zebrania materiału statystycznego oraz 
korzystając z dostępnych opracowań na ten temat, przy ocenie poziomu rozwoju 
podregionów szczebla NTS 3 uwzględniono następujące cechy9:
X1 –  stopę bezrobocia w podregionie w % (lata 2005–2008),

7 Por. np. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Akademia Ekonomiczna, 
Wrocław 2006; J. Piecuch, Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalne-
go? Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych, w: Ekonomiczne i organizacyjne 
instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe nr 501, s. 158–159; 
R. Klóska, Wyniki badań poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa 
zachodniopomorskiego, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokal-
nego i regionalnego, t. 1, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471, 
Szczecin 2007, s. 165–166.

8 D. Strahl, Regiony polskie na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, w: Gospodarka lo-
kalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe nr 1023, Akademia Ekono-
miczna, Wrocław 2004, s. 344.

9 D. Strahl, Zróżnicowanie rozwoju regionalnego na poziomie NUTS 2 w krajach Unii Eu-
ropejskiej, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe 
nr 1083, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2005, s. 18.
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X2 –  produkt krajowy brutto przypadający na mieszkańca podregionu (lata 
2004–2007),

X3 –  tempo przyrostu PKB w latach 2004–2007,
X4 –  ogólną wartość PKB wytworzonego w regionie (lata 2004–2007),
X5 –  liczbę ludności, ze względu na małe wahania wskaźnika analizowaną tylko 

w 2008 roku.
Zdaniem wspomnianej autorki tego zestawu wskaźników, może dostar-

czyć on podstawowych informacji o rozwoju regionu, gdyż ukazuje problemy 
strukturalne regionu, jego bogactwo, potencjał ekonomiczny i społeczny oraz 
zdolność do rozwoju. 

Następnie dla uzyskanych według powyższych reguł danych wyliczono 
mediany, przydzielając punkt każdemu podregionowi, dla którego wartość 
danej cechy jest większa niż mediana. Analizy przeprowadzono dla podregionu 
północnego składającego się z trzech województw: pomorskiego, warmińsko-
-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Pomimo że są to sąsiadujące wojewódz-
twa i statystycznie zalicza się je do jednego regionu, charakteryzują się zupełnie 
innym potencjałem gospodarczym i rozwojowym. PKB dla pomorskiego oscyluje 
wokół 50% średniej unijnej, zaś warmińsko-mazurskiego nie przekracza, choć 
zbliża się do pułapu 40% i zalicza się do jednego z najniższych w Unii Europej-
skiej. W pomorskim wydzielono cztery podregiony, w pozostałych dwóch woje-
wództwach po trzy. Żaden z nich nie został utworzony tylko z jednego miasta 
na prawach powiatu, choć jeden – trójmiejski – składa się wyłącznie z miast na 
prawach powiatu, co niewątpliwie ma wpływ na otrzymane wyniki. 

4.  Ocena poziomu rozwoju podregionów

Do oceny poziomu rozwoju podregionów posłużyły dane zebrane w tabelach 
1–4. Założenie było takie, by przedstawić lata 2005–2008, jednak w trzech przy-
padkach dane statystyczne z 2008 roku nie były dostępne, stąd też przesunięto 
badany okres na lata 2004–2007. W przypadku jednej cechy, mianowicie liczby 
ludności, nie analizowano zmian w czasie, gdyż wahania tego wskaźnika są sto-
sunkowo nieduże, znacznie mniejsze niż czterech pozostałych. 

Analizując tabele 1–4 zauważyć można, że wszystkie jednostki spełniają 
kryterium ludnościowe, które dla NTS 3 wynosi od 150 tys. do 800 tys. miesz-
kańców. Największe różnice, ponadpięciokrotne, występujące między podregio-
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nami dotyczą stopy bezrobocia (tabela 1), przy czym powiązane są z odległością 
od dużych miast, stąd też w obszarze trójmiejskim i bydgosko-toruńskim zano-
towano jednocyfrowe bezrobocie, nieco większe w gdańskim i zbliżone lub 
przekraczające 20% na pozostałych terenach. 

Tabela 1
Stopa bezrobocia [%] w latach 2005–2008 oraz liczba ludności [tys.] w 2008 roku

Nazwa i nr podregionu 2005 2006 2007 2008 Wartość 
średnia

Liczba 
ludności

bydgosko-toruński – 6 13,8 11,1   7,7   6,5   9,8 760,0
grudziądzki – 7 27,4 23,5 18,3 16,8 21,5 530,6
włocławski – 8 27,4 24,4 20,2 18,3 22,6 777,3
gdański – 40 20,3 15,5 10,8   7,9 13,6 505,9
słupski – 41 28,1 24,0 17,7 14,8 21,2 479,6
starogardzki – 42 27,0 22,6 16,9 12,8 19,8 490,4
trójmiejski – 43   9,0   6,0   3,2   2,4   5,2 743,7
elbląski – 54 28,0 24,2 18,6 16,4 21,8 529,8
ełcki – 55 32,5 28,9 23,6 21,4 26,6 283,8
olsztyński – 56 24,2 20,8 16,8 15,1 19,2 613,4
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl, 

26.02.2010.

Tabela 2 
Produkt krajowy brutto na mieszkańca w latach 2004–2007 [tys. zł]

Nazwa i nr podregionu 2004 2005 2006 2007 Wartość średnia

bydgosko-toruński – 6 27,2 28,9 31,4 34,7 30,6
grudziądzki – 7 17,5 17,9 19,2 21,2 19,0
włocławski – 8 19,0 19,3 20,8 22,9 20,5
gdański – 40 16,1 17,4 19,1 21,2 18,5
słupski – 41 18,1 19,7 21,7 24,2 20,9
starogardzki – 42 19,1 19,3 21,0 24,7 21,0
trójmiejski – 43 34,7 37,7 40,5 44,2 39,3
elbląski – 54 17,7 18,4 19,6 21,7 19,4
ełcki – 55 15,6 16,4 18,1 19,7 17,5
olsztyński – 56 21,2 22,3 23,6 25,5 23,2
Źródło: jak pod tabelą 1.
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Im więcej osób pracuje, tym więcej tworzy produkt krajowy brutto uwi-
doczniony w tabeli 2. Stąd też podregiony z najmniejszą stopą bezrobocia mają 
największy PKB i odwrotnie. Reguła ta sprawdza się dla podregionu ełckiego, 
trójmiejskiego, bydgosko-toruńskiego i innych. Wyjątkiem jest podregion gdań-
ski, który ma i niskie bezrobocie, i niski PKB, prawdopodobnie dlatego, że więk-
szość osób mieszkających w nim pracuje w Trójmieście, przyczyniając się do 
wzrostu trójmiejskiego PKB.

O ile tabela 2, przedstawiając wielkość PKB, charakteryzuje bogactwo 
podregionu, o tyle jego zmiany w czasie zawarte w tabeli poniżej (tabela 3) obra-
zują potencjał rozwojowy obszaru. Różnice w średnich przyrostach nie należą 
do znaczących, aczkolwiek zauważyć można, że liderzy z tabeli 1 i 2 w tym 
przypadku nie znajdują się na czele klasyfi kacji. Na uwagę zasługuje fakt, że 
trzy pierwsze podregiony o największych rocznych przyrostach PKB, czyli słup-
ski, gdański i starogardzki, należą do pomorskiego, co oznacza, że zmiany PKB 
widoczne są w przekroju wojewódzkim i w tym przypadku dotyczą wojewódz-
twa najbogatszego spośród trzech poddanych analizie.

Tabela 3 
Tempo przyrostu PKB w latach 2004–2007 [%]

Nazwa i nr podregionu 2005 : 2004 2006 : 2005 2007 : 2006 Wartość średnia

bydgosko-toruński – 6 106,3 108,6 110,4  8,4
grudziądzki – 7 102,5 107,3 110,2  6,7
włocławski – 8 101,4 107,9 110,1  6,5
gdański – 40 108,5 109,4 111,1  9,7
słupski – 41 109,1 110,1 111,6 10,3
starogardzki – 42 101,0 108,5 117,5  9,0
trójmiejski – 43 108,6 107,3 109,0  8,3
elbląski – 54 104,3 106,3 111,0  7,2
ełcki – 55 105,2 110,3 108,8  8,1
olsztyński – 56 105,2 105,5 108,2  6,3
Źródło: jak pod tabelą 1. 

Zakładając, że tempo przyrostu PKB utrzyma się na dotychczasowym 
poziomie, można próbować szacować, jak bogate będą podregiony w przy-
szłości oraz jak będą zmieniać się dysproporcje rozwojowe między nimi. Dane 
zamieszczone w tabelach 3 i 4 pokazały, że najszybciej wcale nie rozwijały się 
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obszary najbiedniejsze oraz że bogate podregiony globalnie tworzą największy 
PKB, przy czym różnica między skrajnymi przypadkami (podregion trójmiejski 
i ełcki) jest prawie sześciokrotna. Stąd też na podstawie otrzymanych wyników 
można wyciągnąć wniosek, iż szanse na zmniejszenie różnic w poziomie roz-
woju są niewielkie. Dużo większe jest prawdopodobieństwo narastania kontra-
stów między badanymi regionami.

5.  Typologia podregionów 
na podstawie uzyskanych wyników badań

Regiony mogą być badane i klasyfi kowane na różne sposoby. W niniejszym 
artykule do oceny poziomu rozwoju posłużono się relacjami między wielkoś-
ciami wymienionych wcześniej cech. Podejście analizujące, w czym i na ile dane 
przedsiębiorstwo, ale także dana jednostka terytorialna, jest lepsze od innych, 
stosowane jest np. w opisie i budowie przewagi konkurencyjnej. Przewaga daje 
możliwość zdystansowania innych fi rm czy jednostek przestrzennych10. Aby 

10 A. Sekuła, Budowa przewagi konkurencyjnej regionu na przykładzie Regionalnej Strategii 
Innowacji dla województwa pomorskiego – RIS-P, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii 
i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe nr 3 (1203), Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008, 
s. 92–93.

Tabela 4 
Wartość PKB wytworzonego w podregionie w latach 2004–2007 [mld zł]

Nazwa i nr podregionu 2004 2005 2006 2007 Wartość średnia

bydgosko-toruński – 6 20,56 21,91 23,81 26,30 23,14
grudziądzki – 7  9,26  9,50 10,18 11,22 10,04
włocławski – 8 14,89 15,07 16,23 17,84 16,01
gdański – 40  7,64  8,39  9,29 10,48   8,95
słupski – 41  8,64  9,42 10,37 11,59 10,00
starogardzki – 42  9,29  9,41 10,22 12,04 10,24
trójmiejski – 43 26,22 28,38 30,37 32,96 29,48
elbląski – 54  9,41  9,80 10,40 11,53 10,29
ełcki – 55  4,44  4,67  5,15  5,60   4,96
olsztyński – 56 13,00 13,68 14,43 15,62 14,18
Źródło: jak pod tabelą 1.
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ocena była możliwa, najpierw przeprowadzono grupowanie, przy czym dla 
każdej z cech określono wartość mediany, którą w przypadku parzystej liczby 
obserwacji można wyliczać jako średnią arytmetyczną między środkowymi 
obserwacjami. W analizowanych przypadkach przyjęła ona następujące warto-
ści: dla wskaźnika X1 – 20,5%, X2 – 20,7 tys. zł, X3 – 8,2%, X4 – 10,27 mld zł, 
X5 – 530,2 tys. osób. Jednostkom, dla których wartość cechy jest większa od 
mediany, przypisano punkt, a na koniec zsumowano liczbę punktów (tabela 5). 

Tabela 5 
Ocena poziomu rozwoju na podstawie analizy mediany

Nazwa i nr podregionu X1 X2 X3 X4 X5 Suma

bydgosko-toruński – 6 1 1 1 1 1 5
grudziądzki – 7 – – – – 1 1
włocławski – 8 – – – 1 1 2
gdański – 40 1 – 1 – – 2
słupski – 41 – 1 1 – – 2
starogardzki – 42 1 1 1 – – 3
trójmiejski – 43 1 1 1 1 1 5
elbląski – 54 – – – 1 – 1
ełcki – 55 – – – – – 0
olsztyński – 56 1 1 – 1 1 4
Źródło:  opracowanie własne.

Zagregowane wyniki zawarte w tabeli 5 potwierdzają przedstawione 
wcześniej cząstkowe rezultaty badań. Na podstawie przyjętej procedury badań 
można stwierdzić, że najwyższy poziom rozwoju zanotowano w podregionach: 
bydgosko-toruńskim, trójmiejskim i olsztyńskim, najniższy zaś w ełckim, gru-
dziądzkim i elbląskim. Jednak wyniki przedstawione w ostatniej tabeli istotne są 
także z innego powodu. W trzech pierwszych podregionach znajdują się stolice 
województw, w następnych ich brak. To co czyni atrakcyjnym Warszawę w skali 
kraju, w skali regionalnej czyni atrakcyjnym Gdańsk. Zatem nie sama wielkość 
miasta jest ważna dla rozwoju (np. Olsztyn liczy 176 tys. mieszkańców, Elbląg 
126 tys., a Starogard Gdański, notowany wyżej niż Elbląg, blisko 50 tys.), lecz 
wypełniane przez niego funkcje administracyjne, na które należy patrzeć przez 
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pryzmat istotnej przewagi konkurencyjnej. Prowadzi to do wniosku, że nie każde 
duże miasto ma szanse i potencjał, by stać się lokomotywą rozwoju. 

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym artykule badania miały na celu określenie poziomu 
rozwoju podregionów w północnym regionie Polski. Zgodnie z międzynarodową 
klasyfi kacją NUTS są one najniższym szczeblem regionalnym, poniżej którego 
istnieją jeszcze dwa poziomy lokalne. W Polsce podregiony funkcjonują jako 
środkowy szczebel, tzw. NTS 3, w pięciostopniowej skali podziału terytorial-
nego do celów statystycznych.

W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się, że istnieją różnice w po-
ziomie rozwoju poszczególnych obszarów oraz że rozwój ten nie jest przestrzen-
nie równomierny i istnieje duże prawdopodobieństwo, że nierówności będą 
się pogłębiać. Można zatem stwierdzić, że dominuje rozwój spolaryzowany. 
Na podstawie otrzymanych wyników okazało się ponadto, iż najwyższy poziom 
rozwoju zanotowano w podregionach, w obrębie których zlokalizowane są duże 
miasta. Jest to jednak przesłanka konieczna, ale niewystarczająca do osiągnięcia 
poziomu rozwoju zapewniającego przewagę konkurencyjną. Czynnikiem, który 
bezwzględnie musi zaistnieć, by zanotować szybszy rozwój niż w obszarach ota-
czających, jest regionalna stołeczność, którą należy traktować jako lokomotywę 
rozwoju.
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Differentiation in development levels of NTS 3 sub-regions 
in the north region in Poland

Summary

The text examined development levels of those northern Polish sub-regions that 
according to NUTS classifi cation make up one larger region in northern Poland. First, the 
NUTS classifi cation was sketched both in relation to the EU and to the Polish legislation. 
Then, the term ‘regional development’ was presented and its different interpretations 
were discussed. That was followed by a presentation of the research methodology based 
on fi ve variables, i.e. unemployment levels, BNP per inhabitant, BNP changes over time, 
overall BNP values to a given sub-region, as well as population numbers. With only 
one exception, the calculations used accumulated data from the years 2004–2007 and 
2005–2008. The overall development evaluation was based on the average fi gures of 
each variable. This led to the conclusion that signifi cant infl uence on the overall develop-
ment in the analysed sub-regions comes from larger urban areas, with main towns in the 
voivodships being on top.

Translated by Alicja Sekuła
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Nieruchomości gminne 
w zachodnich województwach Polski

Wprowadzenie

Gmina jako podmiot gospodarujący nieruchomościami gminnymi, a w szcze-
gólności gminnym zasobem nieruchomości (dalej: GZN) podejmuje bar-

dzo często skomplikowane, uzależnione od różnych czynników decyzje. Można 
w tym kontekście wyróżnić dwa sposoby zarządzania GZN: statyczny i dyna-
miczny. Pierwszy ma na celu zachowanie dotychczasowej substancji nierucho-
mości przy jak najmniejszych kosztach, drugi zakłada zwiększenie wartości 
kapitałowej i użytkowej nieruchomości w dłuższym okresie1. To, które podejście 
zostanie wybrane, zależy w dużym stopniu od wielu okoliczności składających 
się na specyfi kę poszczególnych gmin. Niewątpliwie przy okazji podejmowania 
czynności związanych z gospodarką nieruchomościami gminnymi zakres plano-
wanych działań uzależnić trzeba między innymi od powierzchni tych nierucho-
mości. Im większy zasób, tym szersze działania można na nim przeprowadzać.

Pojawia się także pytanie o ocenę wpływu warunków na gospodarowa-
nie nieruchomościami w różnych polskich powiatach i województwach; czy 
jest w ogóle dopuszczalne i sensowne analizowanie warunków gospodarowa-
nia nieruchomościami gminnymi według zgrupowania gmin w poszczególnych 
jednostkach samorządu terytorialnego wyższego stopnia. Zastanowić się należy, 

1 J. Kotlińska, Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 70.
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jak dużą rolę w tym kontekście odgrywa lokalizacja. Do tej pory w analizach 
koncentrowano się raczej na uwarunkowaniach GZN związanych z charakterem 
samej gminy (np. gmina miejska, wiejska itd.)2. Celem artykułu jest porównanie 
warunków gospodarowania gminnymi nieruchomościami gruntowymi w trzech 
województwach zachodniej Polski: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnoślą-
skim oraz odpowiedź na pytanie, czy oceniając warunki gospodarowania nieru-
chomościami gminnymi należy brać pod uwagę nie tylko cechy samych gmin, 
ale również cechy powiatów i województw, w które gminy zostały zgrupowane. 
Podkreślić należy bowiem, że nieruchomości gminne pełnią najszersze funkcje 
spośród wszystkich nieruchomości publicznych (w nieruchomościach powiato-
wych oraz wojewódzkich zlokalizowane są przede wszystkim różnego rodzaju 
szkoły oraz ośrodki zdrowia).

Analizę przeprowadzono na podstawie uzyskanych w Banku Danych 
Regionalnych informacji odnoszących się do powiatów z trzech województw. 
Obejmuje rok 2003 oraz rok 2008 (w badaniach uwzględniono również różnice 
zachodzące w tym okresie). Badania odnoszą się tylko do nieruchomości grun-
towych (tak w pracy będzie rozumiany termin nieruchomości). Dodać należy, 
że przez GZN należy rozumieć te nieruchomości, na których gospodarowa-
nie zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina ma bezpośredni 
wpływ. W związku z powyższym z GZN wyłączone są nieruchomości oddane 
w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości oddane w trwały zarząd.

1.  Gminny zasób nieruchomości w rozwoju lokalnym

Podkreślić należy, że w polskich warunkach rola powiatu jest wciąż niedoo-
kreślona. Powiat znajduje się na obrzeżach rozwoju lokalnego i regionalnego. 
A. Tucholska podnosi, że obecny powiat istnieje na dwóch poziomach: terytorial-
nym oraz samorządowo-społecznym. W każdym z powiatów w sposób istotny 
wykształciła się rola miast – stolic stanowiących nie tylko administracyjne, ale 
także gospodarcze i społeczne centra wspomnianych jednostek samorządu tery-
torialnego3. Powiaty w chwili obecnej nie podejmują rozwiniętej współpracy 

2 T. Topczewska, W. Siemiński, Gospodarka gruntami w gminie, Difi n, Warszawa 2003, 
s. 42.

3 A. Tucholska, Powiat. Między zbiorowością a wspólnotą, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2007, s. 252–253.
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z gminami4. Należy jednak zaznaczyć, że można znaleźć publikacje, w których 
rynek nieruchomości gruntowych jest rozpatrywany przez pryzmat tychże jed-
nostek samorządu terytorialnego5. Osobną rolę – jako centra rozwoju regional-
nego – odgrywają w polskich warunkach województwa. One również mogą być 
w sposób istotny zróżnicowane pod względem ekonomicznym, w literaturze 
wyróżnia się w tym kontekście regiony rozwinięte, rozwijające się oraz opóź-
nione w rozwoju6. Wyróżnić można także kategorię regionów przygranicznych. 
Pojmowane są one bardzo często jako regiony peryferyjne, oddalone od stolicy, 
tym niemniej zauważa się ostatnio szansę na prowadzenie przez te regiony 
współpracy międzynarodowej7. W tym kontekście należy podkreślić, że badane 
w artykule województwa należą do najbardziej atrakcyjnych miejsc dla inwesto-
rów zagranicznych w skali kraju8 (ostatnie miejsce w zestawieniu wspomnianych 
trzech województw zajmuje województwo lubuskie).

Nieruchomości gminne mogą być przeznaczone na różne cele: zarówno te 
określone w ustawach samorządowych, jak i zadaniach łączonych z rozwojem 
lokalnym i regionalnym9. GZN spełnia funkcję społeczną (np. przechowalnia 
nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje), gospodarczą (nieruchomość 
jako obiekt gospodarczy) oraz ekonomiczną (nieruchomości jako źródło dochodu, 
przedmiot inwestycji)10. Istotna jest tu zwłaszcza rola GZN jako przedmiotu 
inwestycji: od decyzji inwestycyjnych zależy bowiem przyszłość jednostek 
samorządu terytorialnego11. Efektywność wspomnianych funkcji spełnianych 
przez GZN zależy w dużym zakresie od powierzchni GZN. Duży GZN umoż-
liwi chociażby pozyskiwanie inwestorów poprzez proponowanie im lokalizacji 

4 A. Tucholska, Powiaty a rozwój lokalny. Analiza działania instytucji i współpracy z gmi-
nami, w: Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, red. G. Gorzelak, Wydaw-
nictwo Scholar, Warszawa 2007, s. 271.

5 M. Mejszelis, Rynek nieruchomości gruntowych a rozwój gospodarczy gmin, Stowarzysze-
nie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2003, s. 86–87.

6 J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globa-
lizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 41–42.

7 K. Krok, Współpraca przygraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego, w: Polska regionalna 
i lokalna..., s. 213.

8 Ibidem, s. 231. 
9 A. Potoczek, J. Stępień, Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, WSG, Byd-

goszcz 2008, s. 111.
10 Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości, red. R. Wiśniewski, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 82–87.
11 J. Kotlińska, op.cit., s. 169.
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na terenie określonych gruntów. Nie wszystkie grunty z GZN nadają się do 
przedsięwzięć inwestycyjnych, ani też nie wszystkie mogą być traktowane jako 
inwestycje. Poza powyższym gmina musi dysponować odpowiednimi środkami 
pieniężnymi, które może przeznaczyć np. na miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, zmianę przeznaczenia poszczególnych terenów czy też tworze-
nie i rozwój parków przemysłowych. M. Dębniewska oraz M. Tkaczuk piszą 
o tym, że z punktu widzenia podmiotów gospodarujących nieruchomościami 
niezwykle ważne jest terminowe wywiązywanie się z zobowiązań fi nansowych 
przez kontrahentów gmin12. Rozwijając powyższą tezę można stwierdzić, że 
istotną, nie zawsze docenianą w literaturze kwestią jest proces egzekwowania 
roszczeń przez gminę od poszczególnych podmiotów, polegający na kierowa-
niu do dłużników wezwań o zapłatę, kierowaniu spraw na drogę sądową bądź 
wszczynanie postępowania egzekucyjnego13. Wspomniany element gospodarki 
nieruchomościami jest w sposób pośredni wymieniony w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami, niemniej wydaje się, że należy go w sposób bardziej kate-
goryczny podkreślać. T. Topczewska oraz W. Siemiński zaznaczają ponadto, że 
aktywność inwestorów – również w związku z nieruchomościami gminnymi 
– stymuluje odpowiednia polityka podatkowa14.

Osobnym, wymagającym rozpatrzenia zagadnieniem są nieruchomości 
gminne niezaliczone do GZN, czyli przede wszystkim te oddane w użytkowanie 
wieczyste. Przynoszą one dochody gminom, ale gminy nie mają na nie wielkiego 
wpływu. Otwarte pozostaje więc pytanie, w jak dużym zakresie gminy powinny 
korzystać z instrumentu gospodarki nieruchomościami, jakim jest oddawanie 
nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste. W literaturze zaznacza się, 
że tego rodzaju „prawo pośrednie” powinno zostać zachowane w polskim syste-

12 M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Zarządzanie fi nansami nieruchomości, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 32. Rola fi nansów w przebiegu danego 
procesu polegać może na uzasadnianiu racjonalnych stosunków ekonomicznych między stro nami 
transakcji i innymi warunkami kupna i sprzedaży nieruchomości ze względu na potencjalne 
dochody i koszty ich uzyskania.

13 Istotnym elementem składającym się na ocenę gospodarki nieruchomościami gminnymi 
może być również ocena konstrukcji poszczególnych umów dzierżawy tych nieruchomości. Zob. 
M. Nowak, Dzierżawa nieruchomości gminnych jako środek realizacji funkcji metropolitalnych 
w strefi e zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w: Wielkie miasta, aglomeracje, 
metropolie, red. S. Flejterski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 529, Szczecin 
2009, s. 197.

14 T. Topczewska, W. Siemiński, op.cit., s. 38.
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mie prawnym15. Pamiętać należy, że w badanym na potrzeby artykułu okresie 
weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, co w pewien sposób 
mogło wpłynąć na modyfi kację tego prawa w praktycznych rozwiązaniach16.

2.  Gminny zasób nieruchomości w województwie lubuskim

Województwo lubuskie, jak już zaznaczono powyżej, jest najsłabiej rozwiniętym 
pod względem gospodarczym województwem zachodniej Polski. Jest ono jedno-
cześnie przedstawiane jako bardziej rozwinięte od województw Polski wschod-
niej. Niewątpliwie jednym ze słabych punktów województwa jest brak – nawet 
potencjalnych – metropolii i obszarów metropolitalnych, co w pewnym stopniu 
utrudnia rozwinięcie kontaktów gospodarczych z zagranicą.

Tabela 1 
Mediana dla cech związanych z GZN w województwie lubuskim

Wyszczególnienie 2003 2008

Udział nieruchomości gminnych w łącznej powierzchni (%) 3,0679 3,2421
Udział GZN w nieruchomościach gminnych (%) 76,6851 78,5524
Udział nieruchomości oddanych w trwały zarząd w nierucho-
mościach gminnych (%) 1,6327 2,0795

Udział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 
w nieruchomościach gminnych (%) 9,4165 8,6765

Udział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 
osobom fi zycznym w nieruchomościach oddanych w użytko-
wanie wieczyste ogółem (%)

42,2018 44,4137

Powierzchnia nieruchomości gminnych (ha) 2866,10 3236,7
Powierzchnia GZN (ha) 2239,3 2592,2
Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w trwały 
zarząd (ha) 65,1 81,4

Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w użytko-
wanie wieczyste (ha) 283,2 291,6

Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w użytko-
wanie wieczyste osobom fi zycznym (ha) 127,3 125,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

15 Z. Truszkiewicz, Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, Wolters Kluwer Pol-
ska, Warszawa 2006, s. 658.

16 R. Skwarło, Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
Komentarz, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008, s. 11.
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W tabeli 1 przedstawiono medianę dla cech związanych z nieruchomoś-
ciami gminnymi w województwie lubuskim. Udział procentowy nieruchomości 
gminnych w 2008 roku w porównaniu z 2003 rokiem się zwiększył. Zwiększyła 
się również znacznie (o ponad 300 ha) ogólna powierzchnia nieruchomości gmin-
nych w całym województwie. GZN stanowił w 2003 roku 76,6% powierzchni 
nieruchomości gminnych, a w 2008 roku udział ten wzrósł o 2%. Zmniejszył 
się za to udział procentowy gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (czyli 
spoza GZN), przy niewielkim wzroście powierzchni tych gruntów ogółem. Pod-
kreślić należy również, że w powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie 
wieczyste stosunkowo dużo gruntów oddano w użytkowanie wieczyste osobom 
fi zycznym.

3.  Gminny zasób nieruchomości 
w województwie zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim (tak jak w województwie dolnośląskim) 
jest znacznie więcej gmin niż w województwie lubuskim. Gminy te są również 
zdecydowanie bardziej zróżnicowane. Przyczynia się do tego niewątpliwie nad-
morski charakter części z nich oraz położenie na terenie województwa obszaru 
metropolitalnego, posiadającego w wielu gminach swoją strefę oddziaływania.

Tabela 2 
Mediana dla cech związanych z GZN w województwie zachodniopomorskim

Wyszczególnienie 2003 2008
1 2 3

Udział nieruchomości gminnych w łącznej powierzchni (%) 2,59 2,69
Udział GZN w nieruchomościach gminnych (%) 80,6 88,88
Udział nieruchomości oddanych w trwały zarząd w nierucho-
mościach gminnych (%) 1,59 1,37

Udział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 
w nieruchomościach gminnych (%) 9,67 8,51

Udział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 
osobom fi zycznym w nieruchomościach oddanych w użytko-
wanie wieczyste ogółem (%)

33,72 31,53

Powierzchnia nieruchomości gminnych (ha) 3375,6 3487,4
Powierzchnia GZN (ha) 2360,7 2851,7
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1 2 3

Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w trwały 
zarząd (ha) 38,2 43

Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w użytko-
wanie wieczyste (ha) 273,6 255,9

Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w użytko-
wanie wieczyste osobom fi zycznym (ha) 97,1 75,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W tabeli 2 ujęte zostały najważniejsze informacje na temat nieruchomości 
gminnych w województwie zachodniopomorskim. Również w tym wojewódz-
twie można stwierdzić wzrost zarówno udziału procentowego nieruchomości 
gminnych w powierzchni gmin ogółem, jak również samej, liczonej w hektarach 
powierzchni nieruchomości gminnych oraz GZN. Udział procentowy nieru-
chomości gminnych w powierzchni gmin ogółem jest jednak o 1% niższy niż 
w województwie lubuskim. Niższy jest także udział procentowy nieruchomości 
oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fi zycznym w powierzchni gruntów 
oddanych w użytkowanie wieczyste ogółem. Większa jest za to powierzchnia 
nieruchomości liczona w hektarach. Wyższy jest również udział GZN w nieru-
chomościach gminnych.

4.  Gminny zasób nieruchomości w województwie dolnośląskim

Województwo dolnośląskie jest najlepiej rozwiniętym województwem spośród 
zachodnich województw Polski. Na jego terenie jest położony, jeden z lepiej roz-
winiętych w skali kraju, Wrocławski Obszar Metropolitalny. Ponadto, tak jak 
w przypadku województwa zachodniopomorskiego, gminy z województwa dol-
nośląskiego są bardzo zróżnicowane pod względem charakteru i uwarunkowań 
lokalizacyjnych.

Tabela 3 
Mediana dla cech związanych z GZN w województwie dolnośląskim

Wyszczególnienie 2003 2008
1 2 3

Udział nieruchomości gminnych w łącznej powierzchni (%) 4,14 4,39
Udział GZN w nieruchomościach gminnych (%) 84,81 86,5
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1 2 3

Udział nieruchomości oddanych w trwały zarząd w nieru-
chomościach gminnych (%) 1,29 1,2

Udział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 
w nieruchomościach gminnych (%) 9,50 9,49

Udział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 
osobom fi zycznym w nieruchomościach oddanych w użytko-
wanie wieczyste ogółem (%)

36,47 32,57

Powierzchnia nieruchomości gminnych (ha) 2778,1 2812,6
Powierzchnia GZN (ha) 2284,15 2436,05
Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w trwały 
zarząd (ha) 39,15 43,15

Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w użytko-
wanie wieczyste (ha) 286,15 297,1

Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w użytko-
wanie wieczyste osobom fi zycznym (ha) 93,85 89,4

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z tabeli 3 wynika, że udział procentowy nieruchomości gminnych w ogól-
nej powierzchni gmin województwa dolnośląskiego jest najwyższy spośród 
wszystkich badanych województw. Z kolei mediana powierzchni samych nieru-
chomości gminnych jest najniższa spośród badanych województw. Najniższy jest 
również udział procentowy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 
osobom fi zycznym w grupie nieruchomości oddanych przez gminy w użytkowa-
nie wieczyste ogółem.

5.  Gminny zasób nieruchomości 
na terenie powiatów przygranicznych

Jak wskazano na początku pracy, badaniu poddano również wpływ położenia 
nieruchomości gminnych w specyfi cznych powiatach na ich wielkość i specyfi kę 
zagospodarowania. W tym podrozdziale uwzględniono w badaniach powiaty 
przygraniczne, bezpośrednio sąsiadujące z Republiką Federalną Niemiec. Zali-
czono do nich następujące powiaty: gorzowski, słubicki, krośnieński, żarski, 
policki, miasto Świnoujście oraz powiat jeleniogórski i zgorzelecki. 

Z tabeli 4 wynika, że zarówno udział procentowy nieruchomości gminnych 
w powierzchni całkowitej badanych gmin, jak również sama powierzchnia nieru-
chomości gminnych w tym przypadku nieznacznie się zwiększyły. Dodać można, 
że powierzchnia nieruchomości gminnych w 2008 roku w gminach badanych 
powiatów jest większa niż powierzchnia nieruchomości gminnych w badanych 
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województwach. Duży jest również udział procentowy nieruchomości gminnych 
oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fi zycznym w powierzchni nieru-
chomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste ogółem.

6.  Gminny zasób nieruchomości na terenie miast 
na prawach powiatów

Drugą grupą powiatów, w której przeanalizowano wyniki odnoszące się do nie-
ruchomości gminnych, są miasta na prawach powiatu z badanych województw. 
Duże miasta pełnią różne funkcje, w tym funkcje usługowe dla ludności (nie 
tylko z samych miast) oraz podmiotów gospodarczych17. Analizie poddane 
zostały więc następujące miasta: Świnoujście, Koszalin, Szczecin, Gorzów 
Wielkopolski, Zielona Góra, Jelenia Góra, Legnica oraz Wrocław.

17 J. Kotlińska, op.cit., s. 20–21.

Tabela 4 
Mediana dla cech związanych z GZN na terenie powiatów przygranicznych

Wyszczególnienie 2003 2008

Udział nieruchomości gminnych w łącznej powierzchni (%) 3,11 3,46
Udział GZN w nieruchomościach gminnych (%) 80,04 85,97
Udział nieruchomości oddanych w trwały zarząd w nierucho-
mościach gminnych (%) 1,27 1,27

Udział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 
w nieruchomościach gminnych (%) 9,89 8,48

Udział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 
osobom fi zycznym w nieruchomościach oddanych w użytko-
wanie wieczyste ogółem (%)

44,2 40,57

Powierzchnia nieruchomości gminnych (ha) 3109 3535
Powierzchnia GZN (ha) 2223 3001
Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w trwały 
zarząd (ha) 34 33,4

Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w użytko-
wanie wieczyste (ha) 273 291,6

Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w użytko-
wanie wieczyste osobom fi zycznym (ha) 123 137,2

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Tabela 5 
Mediana dla cech związanych z GZN na terenie miast na prawach powiatów

Wyszczególnienie 2003 2008

Udział nieruchomości gminnych w łącznej powierzchni (%) 33,74 35,74
Udział GZN w nieruchomościach gminnych (%) 59,34 64,45
Udział nieruchomości oddanych w trwały zarząd w nieru-
chomościach gminnych (%) 2,48 2,86

Udział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste  
w nieruchomościach gminnych (%) 20,7 18,3

Udział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 
osobom fi zycznym w nieruchomościach oddanych w użytko-
wanie wieczyste ogółem (%)

23,27 26,7

Powierzchnia nieruchomości gminnych (ha) 2677 2470
Powierzchnia GZN (ha) 1640 1757
Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w trwały 
zarząd (ha) 84,5 116

Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w użytko-
wanie wieczyste (ha) 629,5 487

Powierzchnia nieruchomości gminnych oddanych w użytko-
wanie wieczyste osobom fi zycznym (ha) 165 155,5

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analiza danych zamieszczonych w tabeli 5 skłania do wniosku, że w bada-
nej grupie powiatów udział procentowy nieruchomości gminnych w powierzchni 
powiatu ogółem jest zdecydowanie największy spośród wszystkich badanych 
grup. Niewątpliwie duży wpływ na to ma mniejsza powierzchnia wspomnia-
nej grupy gmin. Duża powierzchnia gruntów gminnych skłania do wniosku, 
że na terenie dużych miast istnieje znacznie więcej możliwości związanych 
z gospodarką nieruchomościami komunalnymi. Inna specyfi czna cecha to zde-
cydowanie niższy udział procentowy GZN w powierzchni nieruchomości gmin-
nych oraz niski udział procentowy gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 
osobom fi zycznym w ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie 
wieczyste.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że gospodarka nieruchomościami gmin-
nymi może być analizowana również przez pryzmat powiatów oraz województw, 
na których terenie wybrane gminy są zlokalizowane. Zarówno województwa, 



Maciej Nowak: Nieruchomości gminne w zachodnich województwach Polski 131

jak i powiaty mogą mieć wspólne cechy, jeśli chodzi o sytuację nieruchomości 
gminnych. Sytuację tę determinują nie tylko czynniki zachodzące na szczeblu 
gminnym, ale również te na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim. Niewąt-
pliwie na powyższe duży wpływ mają położenie oraz charakter jednostek samo-
rządu terytorialnego wyższego stopnia. Przykładowo, położenie przygraniczne 
wpływać może na większą skalę obrotu nieruchomościami gminnymi czy też 
chęć organów gminnych dzierżawy gruntów na cele inwestycyjne. Osobno roz-
patrywać należy miasta na prawach powiatu, które mają wyjątkowe warunki 
do gospodarki nieruchomościami. Zasygnalizowane w artykule zagadnienie 
wymaga rozwinięcia (analizy wybranych grup powiatów w kolejnych latach, 
a także powiatów graniczących bezpośrednio z innymi państwami). Podkreślić 
należy jednak, że stwierdzone różnice pomiędzy wybranymi grupami powiatów 
a pozostałymi powiatami nie zostaną szybko zniwelowane. 

Charakter powiatów oraz ich sąsiedztwo to najważniejsze czynniki, na 
podstawie których można doszukiwać się analogii, jeśli chodzi o warunki gospo-
darowania nieruchomościami gminnymi. Warto podkreślić, że także dla poten-
cjalnych inwestorów istotne będą informacje na temat przeciętnej powierzchni 
nieruchomości gminnych w danych województwach oraz tego, w jakim zakresie 
nieruchomości są oddawane w użytkowanie wieczyste poszczególnym podmio-
tom. Informacje te przyczyniają się również do poszerzenia wiedzy na temat 
rynku nieruchomości w badanych gminach, powiatach oraz województwach.
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Commune – immobilities in west provinces of Poland

Summary

Aim of the article is compare of circumstances of commune – immobilities 
economy in west provinces of Poland: zachodniopomorskie, lubuskie and dolnośląskie. 
In article was important location of immobilities in provinces and in administrative 
districts. In examination was taken into account area of commune – immobilities and 
immobilities in usufruct. Article refer to years 2003 and 2008.

Translated by Maciej Nowak
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AGNIESZKA ZIOMEK

Poznań

Instytucje i organizacje w sferze rynku pracy 
a koncepcja nowego regionalizmu 

– studium na przykładzie Wielkopolski

Wprowadzenie

Z naczenie instytucji w polityce rozwoju regionalnego zaczęto dostrzegać po 
roku 1980. Do tego czasu w polityce regionalnej dominowało ujęcie keyne-

sowskie oraz neoliberalne. W przypadku keynesowskiego podejścia do polityki 
państwa nacisk kładziono na redystrybucję dochodu oraz dominującą rolę pań-
stwa. Stosując takie podejście, przekazywano środki do regionów najsilniejszych, 
stymulując w nich popyt poprzez formułowanie i oferowanie różnego rodzaju 
zachęt fi nansowych i pozafi nansowych oraz wspieranie rozwoju infrastruktury1. 
W przypadku słabszych regionów zachęty kierowano do poszczególnych fi rm, 
aby skłonić je do lokalizacji w słabszym ekonomicznie regionie. Często kończyło 
się to bankructwem fi rm i zwiększeniem w tym regionie bezrobocia2. Firmy, pro-
sperując w mniej atrakcyjnym regionie, nie wytwarzały dóbr konkurencyjnych 
w stosunku do produkcji wytwarzanej w najsilniejszych gospodarczo regionach. 

1 A. Amin, An institutional perspective in regional economic development, „International 
Journal of Urban and Regional Research” 1999, nr 22, s. 365–378; M.W. Danson, Debates and 
Surveys, Regional Studies, 34 (5), s. 471–478; M.C. Shone, P. Ali Memon, Tourism, public policy 
and regional development: A turn from Neo-liberalism to the New Regionalism, „Local Econo-
my” 2008, nr 23 (4), s. 291–294.

2 A.E. Green, Exclusion, unemployment, and nonemployment, Regional Studies, 34 (5), 
s. 502–520.
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Ponadto produkcja oparta na niewystarczającej mobilizacji lokalnych zasobów 
nie była powiązana z tradycją regionu i jego główną przewagą konkurencyjną 
w stosunku do innych regionów. Oparta była także na zewnętrznym kapitale, 
który wobec niezadowalających wyników ekonomicznych dokonywał relokacji 
ze stratą dla regionalnego rynku pracy3. Równie krytyczne opinie spotykamy 
w odniesieniu do powodzenia tzw. terapii rynkowej, opartej na szybkiej prywa-
tyzacji, liberalizacji i usamodzielnieniu fi nansowemu regionu. W efekcie takiej 
polityki nagłe wycofanie transferów, poszerzenie stref wolnego handlu, odpływ 
zasobów kapitałowych oraz zasobów ludzkich osłabiły konkurencyjność słabych 
gospodarczo regionów4. Okazało się, że gospodarka regionu nie osiąga samo-
czynnie równowagi rynkowej. Nie była to więc terapia uwieńczona sukcesem 
rozwoju regionu. 

Po tych negatywnych doświadczeniach z pobudzaniem potencjału gospo-
darczego w słabych regionach pojawiła się koncepcja „trzeciej drogi”5. W wyniku 
doświadczeń bogatych regionów, takich jak włoskie dystrykty przemysłowe czy 
niemieckie technopolie, zwrócono uwagę na dużą wartość wewnętrznych zaso-
bów regionu. Koncepcja „trzeciej drogi” polega na oddolnej stymulacji, mobi-
lizacji oraz „odblokowaniu” potencjału endogenicznego zwanego bogactwem 
regionu. Nowa koncepcja stymulowania rozwoju regionalnego opiera się także 
na kolektywnym współdziałaniu aktorów życia gospodarczego w regionie. 
A. Amin6 określa ten rodzaj polityki jako oparty na teoretycznych ramach insty-
tucjonalnego nurtu ekonomii ze względu na społeczne podstawy, ewolucyjny 
i historyczny charakter oraz długi horyzont działania. 

Odnosząc się do krajowych rozwiązań i zastosowań koncepcji nowego 
regionalizmu na gruncie ekonomii instytucjonalnej, należy wspomnieć o kon-
cepcji empowermentu, ujętej w dokumencie strategii lizbońskiej. Klasycznie 
jest ona rozumiana jako aktywny udział obywateli w życiu społecznym, który 

3 R. Hudson, Regional futures: Industrial restructuring. New high volume of production. 
Concepts and spatial development strategies in the New Europe, Regional Studies, 34 (5), s. 473–
474.

4 Por. J. Fagerberg, M. Caniels, Technology, growth and unemployment across European re-
gions, Regional Studies, 34 (5), s. 458–462.

5 „Trzecia droga” to koncepcja teoretyczna, zakładająca efekt synergii pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym, oparta na powiązaniu zasady społecznej demokracji i neoliberalizmu 
w polityce gospodarczej. Por. K. Morgan, The learning region: Institutions, Innovation and re-
gional renewal, Regional Studies, 34 (5), s. 491–503.

6 A. Amin, op.cit., s. 368–369.
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rośnie dzięki wzmacnianiu kapitału społecznego poprzez struktury organizacji 
pozarządowych7. Elementy empowermentu zastosowano w koncepcji aktywnej 
polityki społecznej (APS). Koncepcja ta odbiega od problematyki rozwoju regio-
nalnego i koncentruje się na konstrukcji systemu zabezpieczenia społecznego. 
Jednakże system ten opiera się głównie na więziach społecznie instytucjonalizo-
wanych poprzez organizacje pozarządowe. Tym samym koncepcja APS, podob-
nie jak nowy regionalizm, oparta jest na oddolnym trendzie rozwoju i zmian8, 
indukowanym między innymi silną aktywnością organizacji pozarządowych. 

W artykule przedstawiono rozważania zmierzające do określenia podstaw 
wdrażania koncepcji nowego regionalizmu rozumianego jako rodzaj polityki 
rozwoju regionalnego, nawiązującej do współpracy podmiotów i instytucji. 
W tym celu zilustrowano grafi cznie strukturę instytucji i organizacji rynku 
pracy, przedstawiając sieć współpracy instytucjonalnej na poziomie lokalnym, 
czyli w odniesieniu do powiatu, a także zaprezentowano współczynnik oraz 
krzywą lokalizacji jako efekt badania struktur rynku pracy. Badanie współczyn-
nika i krzywej lokalizacji jest próbą określenia uwarunkowań strukturalnych 
do wdrażania koncepcji nowego regionalizmu. Badania odnoszą się do regionu 
Wielkopolski, który zajmuje czołowe miejsce w kraju pod względem rozwoju 
współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi. Ponadto 
województwo wielkopolskie, podobnie jak mazowieckie, śląskie i  małopolskie, 
charakteryzuje się największą liczbą organizacji pozarządowych9.

W części pierwszej ukazano strukturę instytucjonalną rynku pracy, ade-
kwatną do struktury w każdym z województw. W kolejnej części oceniono 
możliwości prowadzenia polityki regionalnej, według nowego ujęcia, w regio-
nie Wielkopolski. Do oceny tej zaproponowano wskaźnik ilościowy ilustru-
jący poziom nasycenia instytucjonalnego powiatów w odniesieniu do liczby 
mieszkańców w wieku produkcyjnym danego powiatu oraz współczynnik 
lokalizacji i krzywą lokalizacji, oceniające strukturę przestrzenną organizacji 
pozarządowych.

7 Por. P. Berger, R. Neuhaus, To Empower People: The role of mediating structures in public 
policy, American Enterprise Institute, Washington 1997.

8 Por. M. Rymsza, Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki 
społecznej, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Insty-
tut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 175–192.

9 Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie za 2006 r., Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(www.mpips.gov.pl, 30.11.2009).
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1.  Struktura instytucjonalna w sferze rynku pracy 

Głównym wątkiem realizacji polityki rozwoju regionalnego, uwzględniając 
zasady nowego regionalizmu, jest oddolne budowanie przewagi konkurencyj-
nej regionu i wzmacnianie jej na postawie wewnętrznych przewag konkuren-
cyjnych. Szczególnie istotnym do zapewnienia powodzenia realizacji polityki 
regionalnej i w efekcie długookresowego rozwoju regionu jest określenie w spo-
sób właściwy do jego potrzeb struktury instytucjonalnej. Tym samym realizacja 
polityki nowego regionalizmu w odniesieniu do rynku pracy powinna opierać się 
na właściwej konstrukcji instytucji działających w obszarze rynku pracy, speł-
niających funkcję regulacyjną, kontrolną i wspierającą. Odnosząc się do sfery 
rynku pracy, przedstawiono poniżej fragment pełnej struktury instytucjonalnej 
układu regionalnego, który dotyczy wyłącznie tego rynku. Uwzględniając zapisy 
ustawowe (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa 
o fi nansach publicznych, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie), oznaczono kategorie instytucji oraz istniejące pomiędzy nimi sprzężenia. 
Zidentyfi kowanie podmiotów i oznaczenie powiązań pomiędzy nimi posłużyło 
do określenia podmiotów regionalnej polityki rynku pracy i zbadania struktury 
relacji i powiązań w ramach tej polityki.

Wśród wymienionych instytucji i organizacji znajdują się takie, które speł-
niają różne funkcje na rynku pracy oraz różnią się charakterem udziału w tym 
rynku. Aby dokonać charakterystyki tej podstruktury, można zaproponować 
kryterium klasyfi kacji wynikające z pełnionych funkcji przez uwzględnione 
podmioty. 

Kryterium funkcji pełnionej przez podmiot wyznacza dwie grupy zmien-
nych struktury (rysunek 1).  Pierwsza to podmioty (wpisane w sześciokąt) peł-
niące wyłącznie funkcję regulacyjną i kontrolną w ramach rynku pracy, takie 
jak samorząd województwa, wojewódzki urząd pracy, wojewódzka rada zatrud-
nienia, powiatowa rada zatrudnienia. Obecność instytucji regulacji i kontroli na 
rynku pracy ma charakter instytucjonalnego wpływu na procesy rynku pracy. 
Działania wymienionych instytucji na tym rynku to:
–  określenie regionalnej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie rocznego 

planu działań na rzecz zatrudnienia,
–  opracowanie rocznego planu działań Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, 
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–  monitoring i udzielanie informacji o regionalnym rynku pracy poprzez pro-
wadzenie badań i analiz rynku pracy oraz raport dotyczący zawodów nad-
wyżkowych i defi cytowych,

–  udzielanie zezwolenia na działalność szkoleniową instytucjom, które starają 
się o status instytucji szkoleniowej,

–  realizacja usługi EURES.
Podmioty sfery regulacji i kontroli są pośrednio zaangażowane w procesy 

na rynku pracy. Stosunek zaangażowania wynika z faktu, że dany podmiot reali-
zuje działania odnoszące się do osób aktywnych i biernych zawodowo w sposób 
pośredni, czyli poprzez kształtowanie regulacji oraz planów działania. Oznacza 
często długookresowy wpływ na sytuację na rynku pracy i intensywność podej-
mowanych działań,

Druga grupa zmiennych to pozostałe podmioty wyznaczonej struktury. 
Do grupy tej należą instytucje i organizacje zaangażowane bezpośrednio w pro-
cesy rynku pracy na poziomie lokalnym. Są to:
–  organizacje pozarządowe posiadające statut tejże organizacji lub też instytucji 

samorządowej, klubu pracy, pełniące funkcję instytucji szkoleniowej, organi-
zacji pracodawców, bezrobotnych lub związku zawodowego,

–  instytucje powołane z mocy ustawy i regulowane przez władze samorządowe, 
są to: powiatowy urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej, centrum informa-
cji i planowania kariery zawodowej,

–  instytucje samorządowe, jak samorząd powiatu, miasta i gminy, których obec-
ność ma wielowymiarowy charakter (są to podmioty podejmujące decyzje, 
zlecające i fi nansujące działania oraz bezpośrednio zaangażowane w pomoc 
indywidualnym przedsiębiorcom i bezrobotnym, a także stymulujące działanie 
klubów pracy, gminnych centrów informacji m.in. poprzez ich dofi nansowa-
nie; sfery pożytku publicznego, w których urzędy marszałkowskie najczęściej 
zlecały realizacje zadań publicznych, to: pomoc społeczna, ochrona i promo-
cja zdrowia, upowszechnianie kultury fi zycznej i sportu oraz kultura, sztuka 
wraz z ochrona dóbr kultury i tradycji),

–  przedsiębiorstwa nastawione na przetwarzanie zasobów w dobra i usługi, 
angażujące w tym celu zasób pracy,

–  szkoły ponadgimnazjalne i wyższe, regulujące poziom i rodzaj kwalifi kacji 
uczestników rynku pracy wchodzących na ten rynek po raz pierwszy. 

Zaangażowanie bezpośrednie dotyczy przede wszystkim instytucji funk-
cjonujących na poziomie lokalnym. Na poziomie wyższym (regionalnym) struk-
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tury samorządowej spotykamy instytucje zaangażowane pośrednio, co oznacza 
często długookresowy wpływ na sytuację na rynku pracy i intensywność podej-
mowanych działań. Dla tych instytucji rynek pracy jest perspektywą działania. 
Edukacja zaś powinna być dostosowana do potrzeb rynku pracy, o ile udaje się 
je właściwie zidentyfi kować. Może bardziej przydatne byłoby reagowanie na 
potrzeby rynku dotyczące produkcji określonych dóbr i świadczenia określonych 
usług, a nie na potrzeby przedsiębiorców10.
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Rys. 1.  Układ struktury instytucjonalnej rynku pracy

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku 
pracy, DzU nr 99, poz. 1001.

10 Por. Pracodawcy kontra nauczyciele? Dostosowanie potrzeb szkoleniowych mieszkańców 
powiatów ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego do wymogów regional-
nego rynku pracy, red. K. Bondyra, Wydawnictwo WSB, Poznań 2006, s. 169–17; A. Ziomek, 
Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a polityka społeczna Unii Europejskiej, 
w: Zintegrowane podejście do rozwoju – rola polityki spójności, red. T. Grosse, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 73–97.
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Treścią powiązań pomiędzy zmiennymi ujętymi w diagramie jest przeka-
zywana informacja, zadanie, dotacja, współpraca lub współdziałanie wiążące 
się z kształtowaniem planu działania, opinii, realizacji działań, w tym usług 
rynku pracy (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, DzU nr 99).

Na podstawie zilustrowanych powiązań pomiędzy zmiennymi struktury 
zauważyć można, że tzw. osią struktury są instytucje władzy samorządowej, tj. 
samorząd województwa, powiatu, miasta i gminy. Pozostałe zmienne to zmienne 
końcowe. Niewiele spośród tych zmiennych jest elementem sprzężenia zwrot-
nego. Najważniejsze z nich to: PUP, samorząd miasta i gminy, przedsiębiorstwa, 
organizacje pozarządowe, w tym instytucje szkoleniowe. Warto podkreślić, 
że ustawy regulujące relacje pomiędzy podmiotami na rynku pracy w sposób 
wyczerpujący formułują te z nich, które odnoszą się do przekazywania zadań 
oraz dotacji. Podobnie rzecz się ma w przypadku określenia forum współdziała-
nia i współpracy, dla przykładu skład rad zatrudnienia został dość precyzyjnie 
uregulowany w ustawie11. Wciąż jednak niedookreślone pozostaje umocowa-
nie strukturalne partnerstwa lokalnego, drugiej obok rad zatrudnienia formy 
współpracy, co daje jednocześnie możliwość swobodnego konstruowania forum 
deliberacyjnego. Ponadto, niezbyt ściśle określono kanały przepływu informa-
cji. Wśród występujących regulacji przybierają one często formę zalecenia bądź 
postulatu. W rzeczywistości jakość formułowanych informacji, na przykład 
w odniesieniu do diagnoz rynku pracy oraz kierunki ich przepływu, nie odpo-
wiada potrzebom odbiorców, w tym instytucji pozarządowych. W pewnym stop-
niu lukę tę uzupełniają powstające w kraju obserwatoria rynku pracy, których 
działalność informacyjno-diagnostyczna intensywnie się rozwija w wybranych 
województwach12. 

2.  Struktura instytucji w sferze rynku pracy 
a koncepcja nowego regionalizmu na przykładzie Wielkopolski

Ocena możliwości i szans realizacji polityki nowego regionalizmu na podstawie 
bieżącego stanu struktury instytucji rynku pracy jest zagadnieniem złożonym. 
Ze względu na liczbę podmiotów i dużą różnorodność powiązań pomiędzy nimi 

11 Zob. www.wup.poznan.pl, 20.01.2010.
12 Zob. Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy (www.wup.pl, 20.01.2010).
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zdecydowano w opracowaniu zwrócić uwagę na jeden rodzaj organizacji, któ-
rego rola w systemie wydaje się być istotna dla powodzenia wdrożenia polityki 
oddolnego rozwoju. Organizacjami tymi są organizacje pozarządowe (oznaczone 
na rysunku 1 jako zmienna „Organizacje pozarządowe, w tym instytucje szkole-
niowe”), samodzielnie wykonujące zadania w ramach zlecenia lub też poza nim, 
w tym usługi na rynku pracy. Organizacje pozarządowe to podmioty niebędące 
jednostkami sektora fi nansów publicznych w rozumieniu przepisów o fi nansach 
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki 
nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, 
w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie13. 

Czasem organizacje te nazywane są organizacjami społecznymi lub orga-
nizacjami użyteczności publicznej, bowiem działają dla dobra publicznego14. 
Najczęściej przybierają formę stowarzyszenia lub fundacji, rzadziej związku 
zawodowego lub partii.

Uzasadnieniem identyfi kacji tych organizacji, jako istotnych przy realizacji 
koncepcji nowego regionalizmu jest fakt, iż powstają one bardzo dynamicznie, 
przy czym najsilniejszy wzrost przypadł na okres od 1995 roku do 2000 roku. 
Niemniej jednak wciąż powstają nowe organizacje pozarządowe. Obecnie w ba-
zie REGON zarejestrowano 145 509 organizacji pozarządowych, a w roku 2006 
w systemie było ich 123 59915. Liczba ta, jak widać, nadal się powiększa. Organi-
zacjom tym przypisuje się dużą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym, w tym 
społeczeństwa obywatelskiego, chociaż ich potencjał ekonomiczny w Polsce jest 
pięciokrotnie niższy niż w krajach rozwiniętych16. 

Powstawanie organizacji pozarządowych świadczy o współdziałaniu spo-
łeczności lokalnej, jest wyrazem związku z regionem oraz integracji miesz-
kańców. Instytucje organizacji pozarządowych stwarzają ramy społeczne dla 
trwających procesów rozwoju i wzrostu. Ich działalność jest silnie zintegrowana 
z rynkiem, w tym z rynkiem pracy, bowiem przyczynia się do szybszego prze-

13 Ustawa z dnia 29 maja 2003 r. o fi nansach publicznych, DzU nr 96, poz. 873 ze zm.; Ustawa 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU nr 96, poz. 
873 ze zm.

14 H. Izdebski, M. Małek, Formy prawne przedsiębiorczości społecznej w Polsce, w: Kapitał 
społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, s. 195–196.

15 www.stat.gov.pl, 25.01.2010.
16 A. Grzybowski, Polityka społeczna samorządu terytorialnego. Poradnik praktyczny, Insty-

tut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002, s. 167.
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pływu informacji i redukcji asymetrii informacji, zabezpieczając uczestników 
rynku przed ryzykiem strat związanych z udziałem w rynku17. Badania dowo-
dzą, że liczba i różnorodność tych organizacji zwiększa się w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej18. Wśród nich znajdują się te, które pomagają w realiza-
cji konkretnych zadań, np. organizacji pracy szkoły, wspólnoty mieszkaniowej, 
wystaw lub przestawień, ale są też takie, które w ramach popularnego w USA 
tzw. watch talk mobilizują opinię społeczną w szerokim zakresie do wyrażenia 
stanowiska w konkretnej sprawie. 

Obok tego rodzaju organizacji licznie powstają te, dla których polem 
aktywności jest rozwój lokalny i regionalny, w tym zarówno pomoc społeczna, 
jak i aktywizacja zawodowa, rozwój przedsiębiorczości. Organizacje zoriento-
wane na tę sferę funkcjonują de facto na rynku pracy poprzez realizację działań 
doradczych, informacyjnych oraz wspierających kapitałowo przedsiębiorczość 
i innowacyjność. 

Nawiązując do przedstawionego powyżej schematu instytucji, zmienna 
„Organizacje pozarządowe, w tym instytucje szkoleniowe” posiada sprzężenia, 
które wiążą ją z instytucjami samorządu województwa, powiatu, miasta i gminy 
oraz radami zatrudnienia. Relacje te są ustawowo uregulowane i dotyczą:
–  zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych 

przez ustawę oraz dotacji na realizację tych zadań lub dofi nansowania realiza-
cji zadań,

–  wzajemnego informowania się o planowanych działaniach w celu przygoto-
wania rocznego programu współpracy,

–  zasiadania w radach zatrudnienia,
– tworzenia w formie partnerstwa lokalnego zespołów doradczych i inicjatyw-

nych.
Jak wynika z regulacji obejmujących współpracę z partnerami społecznymi, 

możliwości współpracy organizacji pozarządowych z samorządami są szerokie, 
przede wszystkim obejmują przekazywanie organizacjom zadań obowiązko-
wych do realizacji, takich jak prowadzenie pogotowia społecznego, klubu pracy, 
agencji zatrudnienia oraz transfer informacji. Ponadto, członkowie organizacji 
pozarządowych mają prawo zostać członkami rad zatrudnienia, co daje im moż-
liwość formułowania opinii na temat regionalnej polityki rynku pracy, w tym 

17 Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, 
Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń 2005, s. 290.

18 A. Grzybowski, op.cit., s. 167.
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wsparcia tworzenia nowych profi li kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.  
W odniesieniu do regulacji ustawowych warunki wdrażania koncepcji nowego 
regionalizmu są dostosowane do potrzeb realizacji zadań na rynku pracy. 

Inną kwestią jest sposób i stopień wykorzystania tychże możliwości współ-
pracy. Szczegóły na temat liczby, odbiorców i charakteru inicjatyw znajdziemy 
w raporcie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu19. Spójrzmy natomiast na 
metody współpracy z organizacjami pozarządowymi. Są to:
–  zlecanie realizacji zadań własnych samorządu województwa organizacjom 

pozarządowym, 
–  przekazanie środków organizacjom pozarządowym oraz stowarzyszeniom 

jednostek samorządu terytorialnego przez urzędy marszałkowskie,
–  doradztwo i współpraca przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe 
środków fi nansowych z innych źródeł,

–  konsultowanie projektów aktów normatywnych z przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych,

–  tworzenie i organizowanie spotkań zespołów o charakterze doradczym i ini-
cjatywnym z przedstawicielami organizacji pozarzadowych,

–  współpraca z wolontariatem,
–  pomoc organizacjom pozarządowym w nawiązywaniu kontaktów międzyna-

rodowych,
–  konferencje, szkolenia, seminaria, w których udział brali przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, organizowane przez Urząd Marszałkowski.
Zakres współpracy obejmuje wsparcie i pomoc w rozwoju działalności 

organizacji, a przede wszystkim włączanie partnerów społecznych w realizację 
polityki rozwoju regionu. Podejmowane są jednocześnie działania w kierunku 
usprawnienia systemu informacyjnego dotyczącego współpracy w postaci opra-
cowania witryn internetowych. Przedstawione wyżej kategorie działań realizo-
wanych przez urzędy marszałkowskie w kraju zmierzają do wdrożenia i realizacji 
polityki regionalnej według nowej koncepcji. Napotykają one na wiele trudno-
ści, jednak z upływem czasu można oczekiwać wypracowania dobrych praktyk 
i rezultatów w postaci postępu społecznego i ekonomicznego rozwoju regionu. 

Działania w ramach istniejącej struktury instytucjonalnej uzależnione są 
też od tzw. potencjału organizacyjnego regionu oraz poszczególnych wspólnot 

19 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności 
pożytku publicznego na rok 2007 (www.um.poznan.pl, 20.01.2010).
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lokalnych, których wyrazem jest liczba organizacji pozarządowych świadcząca 
o stopniu aktywności mieszkańców. Realizacja koncepcji nowego regionalizmu 
jest możliwa dzięki dużej aktywności mieszkańców, którzy oddolnie podejmują 
inicjatywę zmian pobudzających procesy rozwoju. Zatem w odniesieniu do 
badanej struktury instytucjonalnej pożądana jest jak największa liczba organiza-
cji pozarządowych na rynku pracy. Badanie struktury przestrzennej organizacji 
pozarządowych służy określeniu możliwości realizacji polityki rozwoju opartej 
na koncepcji nowego regionalizmu w wymiarze lokalnym.

2.1. Wskaźnik nasycenia instytucjonalnego

Istnieje wiele narzędzi pozwalających ocenić możliwości skutecznej realizacji 
koncepcji oddolnego rozwoju w regionie. Do oceny tej zaproponowano między 
innymi wskaźnik ilościowy ilustrujący poziom nasycenia instytucjonalnego 
w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego. Wskaźnik ten 
przedstawia średnią liczbę organizacji pozarządowych w odniesieniu do liczby 
mieszkańców w wieku produkcyjnym w danym powiecie (w latach 2001–2008). 
Poziom wskaźnika  wskazuje na nierównomierny rozkład organizacji pozarządo-
wych (rysunek 2). W regionie najwyższym poziomem wskaźnika charakteryzuje 
się powiat poznański i ostrzeszowski, gdzie wskaźnik mieści się w przedziale od 
0,3 do 0,41. Nieco niższy poziom wskaźnika, od 0,2 do 0,26, osiągnęły powiaty 
południowej Wielkopolski. W pozostałych powiatach województwa organizacje 
pozarządowe stanowią mniej niż jedną czwartą liczby mieszkańców w wieku 
produkcyjnym. 

Ze względu na to, że około 30% powiatów województwa należy do grupy 
powiatów o większym nasyceniu instytucjonalnym, trudno pozytywnie oce-
nić szanse realizacji polityki rozwoju oddolnego w Wielkopolsce, szczególnie 
w środkowej i północnej części regionu. Potwierdza to także ilustracja omawia-
nego wskaźnika (rysunek 2). Można tu zauważyć duże zróżnicowanie w zakresie 
wartości wskaźnika. Najsilniej pod względem liczby organizacji reprezento-
wany jest powiat poznański oraz tereny południowe województwa. Nawiązując 
do teorii biegunów wzrostu F. Perroux, warto zauważyć pewną prawidłowość 
w koncentracji lokalizacji organizacji pozarządowych w centrum rozwoju, 
jakim jest stolica regionu. Jako prężny ośrodek przemysłowy, usługowy i aka-
demicki, Poznań oraz okoliczne gminy stanowią dogodną lokalizację dla przed-
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siębiorstw i sektora fi nansowego. Okazuje się także, że aktywność organizacji 
pozarządowych jako organizacji non profi t oraz not for profi t została skoncen-
trowana w granicach powiatu poznańskiego. Walory konkurencyjnego bieguna 
rozwoju są zatem atrakcyjne zarówno dla sektora biznesu, jak i pozarządowego. 
Silna przewaga powiatu stołecznego jest szczególnie widoczna w porównaniu 
z powiatami sąsiadującymi z nim. Według przyjętej skali powiaty sąsiadujące 
z powiatem stołecznym charakteryzują się najniższym poziomem wskaźnika 
mieszczącego się przedziale od 0,16 do 0,18. Aby dokładniej scharakteryzować 
badaną strukturę, poniżej przedstawiono współczynnik i krzywą lokalizacji.

1.2. Współczynnik lokalizacji i krzywa lokalizacji

Badanie struktury przestrzennej organizacji pozarządowych wykonano za 
pomocą wskaźnika lokalizacji20. Posługując się narzędziem współczynnika 

20 W. Isard, Metody analizy regionalnej, PWN, Warszawa 1965, s. 121–125.

Rys. 2.  Organizacje pozarządowe w Wielkopolsce na 1 mieszkańca w wieku produkcyj-
nym w 2008 r.

Źródło:  opracowanie własne, na podstawie danych GUS, www.gus.stat.gov.pl.
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lokalizacji, wskazano na stopień skojarzenia geografi cznego dwóch struktur. 
Liczbę organizacji pozarządowych, podobnie jak przy wskaźniku nasycenia, 
określono dla poszczególnych powiatów posługując się danymi statystycznymi 
dotyczącymi stowarzyszeń i organizacji społecznych w 2008 roku. Jak wynika 
z obliczeń, współczynnik lokalizacji, który określa stopień dopasowania struk-
tury organizacji pozarządowych w stosunku do struktury podstawowej, czyli 
ludności w wieku produkcyjnym, wynosi 0,1. Interpretacja wskaźnika wskazuje 
na dość dobre dopasowanie struktury organizacji do liczby ludności (współczyn-
nik im bliższy zera oznacza lepiej dopasowane struktury).

Uwzględnienie ludności w wieku produkcyjnym ma swoje uzasadnienie. 
Organizacje społeczne są powoływane zasadniczo przez osoby w wieku pro-
dukcyjnym, ich prowadzeniem zajmują się także osoby w tym przedziale wieku. 
Natomiast odbiorcami działań są mieszkańcy powiatu ogółem. Przy prowa-
dzeniu polityki oddolnego rozwoju istotne jest uaktywnienie i zaangażowanie 
w działalność na rzecz rozwoju regionu ludności w wieku produkcyjnym. Spo-
śród tej grupy zasadniczo rekrutuje się liderów i pracowników organizacji, które 
mają być partnerem dla samorządu we wdrażaniu strategii rozwoju regionu. 
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Rys. 3.  Krzywa lokalizacji stowarzyszeń i organizacji społecznych w latach 2001–2008 
w Wielkopolsce

Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl.
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Inną kwestią jest ewolucja struktury przestrzennej organizacji pozarzą-
dowych. W  latach 2001–2008 struktura lokalizacji stowarzyszeń i organizacji 
społecznych udoskonaliła się w niewielkim stopniu. Jest to widoczne w nieznacz-
nym przesunięciu krzywej lokalizacji w kierunku prostej o nachyleniu 45 stopni. 
Efekt ten został wywołany prawdopodobnie przyrostem liczby tych organizacji 
na terenie regionu.

By lepiej ukazać charakter struktury, wyznaczono współczynnik i krzywą 
lokalizacji dla organizacji działających na rzecz integracji i aktywizacji zawodo-
wej (nazywanych tutaj organizacjami rynku pracy w odróżnieniu od instytucji 
rynku pracy). Aby wyznaczyć współczynnik, przyjęto strukturę organizacji 
rynku pracy i strukturę podstawową, czyli udział procentowy bezrobocia w po-
szczególnych powiatach Wielkopolski. 

Zanim jednak poznamy poziom skojarzenia struktur, spójrzmy na udział 
organizacji rynku pracy w liczbie stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
W Wielkopolsce liczba tych organizacji w 2008 roku wyniosła 1128, natomiast 
w powiatach, wyłączając powiat poznański, średnio wyniosła 12 podmiotów. 
Tylko w sześciu powiatach liczba ta przekracza jedną piątą wszystkich organiza-
cji społecznych. Są to powiaty: ostrowski, pilski, gnieźnieński, koniński, kaliski 
i leszczyński. 

Powiat poznański stanowi biegun koncentracji organizacji (rysunek 4). 
Liczba działających w nim organizacji, w tym organizacji rynku pracy, jest 
ponadprzeciętna w skali regionu. Można uznać, że jest to naturalna koncentracja 
organizacji, ze względu chociażby na dużą dynamikę rozwoju ekonomicznego 
i gęstość zaludnienia. Jednak trudno jest poszukiwać uzasadnienia, odnosząc to 
zjawisko do liczby osób bezrobotnych w powiecie, która w powiecie poznańskim 
jest najniższa. 

Poziom koncentracji organizacji rynku pracy w stosunku do struktury pod-
stawowej, czyli udziału procentowego bezrobocia w poszczególnych powiatach, 
wynosi 0,2. Wartość współczynnika lokalizacji dla organizacji działających na 
rzecz integracji i aktywizacji zawodowej w Wielkopolsce wskazuje na silniej-
szą koncentrację tych organizacji w stosunku do organizacji społecznych, gdzie 
współczynnik lokalizacji wyniósł 0,1.
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Rys. 4.  Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz organizacji rynku pracy 
w powiatach Wielkopolski w 2008 r. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, www.ngo.pl.

Krzywa lokalizacji organizacji rynku pracy wskazuje na niedoskonałość 
dopasowania struktury w stosunku do przestrzennego rozkładu liczby osób bez-
robotnych (rysunek 5). Świadczy o tym odchylenie krzywej od przekątnej. Przy-
czyn tego stanu może być wiele. Być może funkcję organizacji pozarządowych 
dobrze pełnią instytucje publiczne, zaś mieszkańcy tych wspólnot, gdzie bezro-
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Rys. 5.  Krzywa lokalizacji dla organizacji działających na rzecz integracji i aktywizacji 
zawodowej w Wielkopolsce w 2008 r.
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bocie w skali województwa jest relatywnie duże, nie odczuwają potrzeby inte-
gracji w celu rozwiązania problemu bezrobocia, licząc na aktywność instytucji. 

Powstaje zatem pytanie, czy nowa polityka regionalna oparta na oddolnej 
aktywności może być skutecznie realizowana przy aktualnym układzie struktury 
organizacji pozarządowych w regionie. Gdyby rozkład przestrzenny tych orga-
nizacji był względnie równomierny, można by wnioskować, że szanse polityki 
oddolnego rozwoju są duże. Jak widać z analiz struktury, rozmieszczenie tych 
organizacji nie zawsze odpowiada potrzebom rynku pracy. Ponadto grupa tych 
organizacji jest silnie skoncentrowana w dwóch miejscach, w powiecie poznań-
skim i ostrzeszowskim (rysunek 2). Warto pamiętać, że prowadzenie polityki roz-
woju oddolnego, a szczególnie jej wdrażanie, należy do samorządów lokalnych, 
a jakość wdrożenia zależy od instytucji pozarządowych i aktywności wspólnoty 
mieszkańców. Stąd tak ważne jest odpowiednie nasycenie organizacjami każdej 
ze wspólnot. Zagadnienie to jest istotne, gdyż organizacje pozarządowe, w  tym 
przypadku występujące na rynku pracy, stanowią jego ramy instytucjonalne 
i jako podmiot są stroną dyskusji, negocjacji czy umów z samorządem. Zatem 
funkcje organizacji pozarządowych w społeczeństwie są uzasadnieniem do upa-
trywania w nich narzędzia wdrażanej koncepcji nowego regionalizmu. 

Podsumowanie

Realizacja polityki oddolnego rozwoju oparta na koncepcji nowego regionalizmu 
jest w skali regionu uwarunkowana stopniem rozwoju struktury instytucjonal-
nej podmiotów działających w sferze gospodarki. W opracowaniu rozważania 
ograniczono do struktury odnoszącej się do rynku pracy. Istniejąca uregulo-
wana ustawowo struktura instytucji w obszarze rynku pracy jest dość dobrze 
rozwinięta. Obejmuje elementy przepływu środków fi nansowych, informacji, 
kształtowania opinii, współpracy zadaniowej. Warto zaznaczyć, że omawiana 
struktura jest podłożem dla rozwijających się powiązań, włączając w to nowo 
powstające instytucje i organizacje, takie jak wspomniane obserwatoria rynku 
pracy. Ponadto realizowane metody współpracy Urzędu Marszałkowskiego 
z partnerami społecznymi są bezpośrednim wyrazem stosowania koncepcji 
nowego regionalizmu. Ich zakres oraz charakter zmienia się w zależności od 
potrzeb realizowanej współpracy.
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W drugiej części opracowania zaprezentowano ocenę istniejącej struktury 
przestrzennej w odniesieniu do organizacji pozarządowych, stosując narzędzie 
współczynnika i krzywej lokalizacji. Podkreślono ich znaczenie dla powodze-
nia wdrażania polityki oddolnego rozwoju, zdefi niowanego we wstępie. Zba-
dano dwa warianty struktury, zarówno strukturę stowarzyszeń i organizacji 
społecznych, jak i węższej grupy, tj. organizacji działających na rzecz integra-
cji i aktywizacji zawodowej szczególnie ukierunkowanych na wsparcie rynku 
pracy. Z ocen współczynnika skojarzenia geografi cznego wynika, że polityka 
rozwoju oddolnego ma szanse powodzenia, bowiem poziom skojarzenia struktur 
jest względnie wysoki. Potwierdza to rosnąca liczba organizacji pozarządowych, 
silnie stymulowana dostępnością środków pochodzących z funduszy krajowych 
i przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej. 

W nawiązaniu do układu przestrzennego organizacji warto zauważyć, 
że mimo koncentracji stowarzyszeń społecznych, w tym organizacji rynku 
pracy, w powiecie poznańskim występują próby rozwoju organizacji w kie-
runku budowy ponadlokalnej sieci organizacji. Przykładem jest między innymi 
działalność Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz rozwój sieci pogotowia 
społecznego. Jednak wiele obszarów w regionie pozostaje na uboczu procesu 
aktywizacji mieszkańców pod względem rozwoju stowarzyszeń. Powoduje to 
utrzymanie decydującej roli samorządu we wdrażaniu polityki rozwoju i nie 
odpowiada warunkom koncepcji rozwoju oddolnego. Pozytywny jest jednak 
fakt postępującego rozwoju struktury instytucjonalnej na rynku pracy, któremu 
towarzyszy dynamika w sferze organizacji pozarządowych.
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Institutions and organizations 
on the labor market and new-regionalism 

study based on Wielkopolska region

Summary

In the article study on conditions of the new regionalism concept are presented. 
The graphical structure illustrating the labor market institutions and organizations in 
region presents the network of institutional cooperation and explain the major conditions 
of new regionalism implementation to regional policy of economic and social develop-
ment. In the second part analysis focuses on the non-governmental organizations activ-
ity and its relationship between the other labor market actors. Geographical structure 
of non-governmental organizations, localization indicators in Wielkopolska region are 
presented to device the actual basis of new regionalism.

Translated by Agnieszka Ziomek
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Katowice

The assistance in the development 
of human resources in the Śląskie voivodship 

under the Integrated Regional Operational Programme 
2004–2006

Introduction

T he human capital is of outmost importance for the development of regional 
economies. In Poland, efforts are being made geared at its building and at 

the improvement of its quality. The fi nancial instrument focused on the promo-
tion of human resources development is the European Social Fund (ESF), which 
gives support to the projects realized in the Polish regions. This is so, since after 
the EU accession, our country was covered by the objective 1, as part of which 
there were being developed undertakings in support of the structural trans-
formation taking place in the regions. The fi nancial funds from the ESF were 
transferred through the Integrated Regional Operational Programme 2004–2006 
(IROP). In the Śląskie voivodship, this fund was used to co-fi nance the projects, 
the benefi ciaries of which were persons left without work, fi nding themselves in 
a special situation on that market, thus, in supporting the transformations of the 
structure of the regional economy. 

The Śląskie voivodship, due to the ever progressing process of restructuring 
of individual branches of the economy – of the heavy industry sector, struggles 
with a number of problems. A wide array of measures realized under the IROP 
let initiate undertakings and enabled projects execution, as well as the attain-
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ment of experience by entities concerned with the implementation of individual 
programme measures. This experience turned out to be really precious in the 
running of projects activated under the operational programmes for the years 
2007–2013, inclusive of the Human Capital Operational Programme. The sup-
porting of the human resources development, as a fundamental factor creating 
the competitiveness of the regions and one that determines their growth, right 
now, should constitute one of the priority directions of the measures undertaken 
by authorities at various levels, also in the Śląskie voivodship. 

The objective of the paper is to present the execution of the IROP 2004–
2006 in the Śląskie voivodship and of the signifi cance of that programme for sup-
porting human resources development. The implementation of the IROP in the 
Śląskie voivodship came to an end in the year 20091, and hence, its recapitulation 
is essential. The paper shall also present the problems occurring on the labour 
market in that region, the alleviation of which was to be contributed to by the 
projects co-fi nanced by the ESF.  

1.  The use of the human resources in the Śląskie voivodship 
– the characteristics of the regional labour market

The Śląskie voivodship is endowed with abundant human capital resources, 
which is evidenced in, both, the size of the population inhabiting that region, and 
other demographic indicators depicting the situation of the region. In 2008, the 
Śląskie voivodship was inhabited by 4645.7 thousand people, which constituted 
12.2% of the total population of the whole country. In the cities of the region 
lived 3635.1 thousand people (thus constituting 15.6% of the population of the 
cities of Poland). The population density of that region is very high, as in the 
year 2008 it stood at 377 persons per km2 (the corresponding national statistic 
is 122 persons per km2 as at 31.12). In that very year, the index of the popula-
tion in non-productive  age group per 100 persons in productive age group was 
52.6, and it was lower than analogical indicator for the whole country that stood 

1 Since on 30th of June, 2009, the term for qualifying of expenditure in that programme came 
to an end.
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at 55.1.2 In the year 2005, this indicator for the region was 53, and for Poland – it 
was 56.3.3 

The negative natural increase in that region (–0.2 per 1000 persons), nega-
tive balance of internal and international migration with respect to permanent 
residence per 1000 of population, in the year 2008 standing at –1.5 (with the 
national statistic being –0.4) points to the existence of worrying demographic 
situation in the Śląskie voivodship.4 There proceeds a decrease in the population 
of the region and there also proceeds a change in the demographic structure of 
the population inhabiting that voivodship. According to population forecast, the 
population in the region in the year 2010 shall be 4612 thousand, and in the year 
2015 it shall constitute 4534.6 thousand people.5 The economic situation of the 
country, just like that of the region, itself, also has an effect on the local labour 
market. The table 1 presents the development of the rate of employment and of 
the rate of unemployment in the Śląskie voivodship with respect to the national 
statistic for Poland and for the EU countries in the years 2000–2008.

In the years 2000–2008, the employment rate in the region rose from 42.1% 
to 48.3%, however, it is still lower than that calculated for Poland and for the 
EU-27. In the year 2008, the index of employment for Poland was 50.4%, and 
in 2007: 48.5%, whereas, for the region it stood at 46.1%. In the year 2008, the 
employment rate6 in the Śląskie voivodship for men was 56%, and for women 
– 41.3% .7 The years 2000–2008 saw a reduction in the rate of unemployment in 
the Śląskie voivodship, which was also related to the improvement of the situa-
tion on the national labour market. In the years 2000–2006, however, the unem-

2 Elaborated on the basis of data comprised in: Rocznik statystyczny województwa śląskiego, 
Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2009, p. 33. The analysis of human resources in 
this subsection also makes use of information comprised in the document: Regionalny program 
operacyjny województwa śląskiego na lata 2007–2013, Katowice 2007 (http://rpo.silesia-region.
pl/zalaczniki/2007/08/30/1188464052.pdf); Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 
2000–2015, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2000, pp. 15–23, 38–41; 
Rocznik statystyczny województw 2009, GUS, Warszawa 2009. 

3 Rocznik statystyczny województw 2009, p. 38. 
4 As at 31.XII. In 2007 the natural increase per 1000 people consitituted –0.8, and the balance 

of internal migration and of foreign migration for permanent residence per 1000 people was –2.1 
(Województwo śląskie. Podregiony, powiaty, gminy 2009, Urząd Statystyczny w Katowicach, 
Katowice 2009, p. 38). 

5 Rocznik demografi czny 2009, GUS, Warszawa 2009, p. 168.
6 Annual averages. 
7 Rocznik statystyczny województwa śląskiego, p. 144. 
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ployment rate in the region was higher than the unemployment rate calculated for 
the entire country. 

Table 1
The development of employment rate and the unemployment rate 

in the Śląskie voivodship comparing with Poland and with the EU countries 
during the years 2000–2008 (in percentage terms)

Specifi cation
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Employment rate (in %)
EU-27 – – – 51.4 51.4 52 52.9 53.3 53.7
EU-25 – 51.5 51.4 51.6 51.5 52.2 53.1 53.5 53.9
EU-15 – 52.2 52.2 52.4 52.3 52.9 53.5 54.1 54.3
EU-10 49.0 48.3 47.5 47.4 47.5 48.2 50.9 50.6 51.6
Poland 47.5 46.1 44.4 44 44.3 45.2 49.6 48.5 50.4
Slaskie 42.1 41.9 40.5 40.3 41.3 42.3 46.1 46.1 48.3

Unemployment rate (in %)*

EU-27 – – – 9.1 9.2 8.9 8.2 7.2 7.0
EU-25 9.2 8.6 8.9 9.1 9.2 9 8.2 7.2 7.1
EU-15 8.3 7.5 7.8 8.1 8.3 8.2 7.8 7 7.1
EU-10 13.5 14.4 14.9 14.5 14.3 13.4 10.9 8.1 6.8
Poland 16.1 18.2 19.9 19.6 18.9 17.7 13.9 9.6 7.1
Śląskie 17.5 19.7 20.1 20.2 19.3 19 14.2 8.1 6.6

* Explanation: annual averages. 

Source:  compilation on the basis of: Statistics database of the Statistical Offi ce of the European 
Communities EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/
search_database). 

The analysis of the situation on the Silesian labour market lets us identify 
on that market the existence of specifi c regularities. In the year 2008, the number 
of persons employed in the Śląskie voivodship was 1633 thousand (as at 31.12), 
thus constituting 11.9% of the total of people employed in Poland, whereas, in 
the industrial sector of the region worked 38.3%8, in the market services sector: 
40.5%, and in the non-market services sector: 16.9% out of the total of people 

8 Industry and construction. 
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employed in that voivodship.9 Such industrial structure of the economy has also 
strong repercussions on the situation on the regional labour market and that of 
particular groups of people. In 2008, the rate of unemployment registered in the 
Śląskie voivodship was lower than that for Poland and it was 6.9% (as against the 
9.5% for Poland) (as at 31.12). However, the number of people registered as unem-
ployed in the region was 122.7 thousand, which constituted 8.3% of the total 
number of people (registered as) unemployed in Poland. More unemployed were 
only in the Mazowieckie voivodship.10 The analysis of the structure of unem-
ployment indicates that unemployed women constituted almost 60% of the total 
of the unemployed.11 There exist intraregional disproportions in rate of unem-
ployment, since the lowest rate of unemployment in the years 2004–2008 was the 
characteristic of the subregions: Tyski and Katowicki, whereas, the highest rate 
was recorded in the Bytomski subregion. In spite of a gradual drop of the rate of 
unemployment, both, in the region, as a whole, and in the subregions – in some 
of these subregional units still a high rate is holding on (Table 2). There are also

Table 2
The rate of registered unemployment in the subregions in the years 2004–2008 (in %) 

(as at 31.12)

Territorial unit 2004 2005 2006 2007 2008

Śląskie voivodship 16.9 15.5 12.7 9.2 6.9
Bielski subregion 13.6 12.6 10.1 7.1 6.4
Bytomski subregion 20.9 19.1 16.3 12.4 9.9
Częstochowski subregion 18.5 17.4 15.4 11.7 9.9
Gliwicki subregion 17.8 16.1 13.1 8.8 6.4
Katowicki subregion 13.5 12.3 9.6 6.3 4.3
Rybnicki subregion 16.7 15.2 12.2 8.8 6.2
Sosnowiecki subregion 22.7 20.5 17.3 13.8 9.7
Tyski subregion 12.9 11.9 9.7 6.5 3.8

Source:  Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny  (http://www.stat.gov.pl/bdr_n/
app/dane_podgrup.katgrupg?p_dane=0&p_kate=4 ).

9 Rocznik statystyczny województwa śląskiego, p. 33; Rocznik statystyczny województw 2009, 
p. 43.

10 Rocznik statystyczny województw 2009, pp. 70–71. 
11 Rocznik statystyczny województwa śląskiego, p. 42.
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divergences in the rate of unemployment between individual poviats, as the high-
est one was recorded in the Myszkowski poviat: 17.5% (as at 31.12.2009).12

Detailed analysis of the phenomenon of unemployment existing in particu-
lar subregions lets us characterise the people unemployed (Table 3).  

Table 3
The registered unemployment in the Śląskie voivodship in the year 2009

Subregions 

Number of people unemployed as at 31.12.2009 
Rate 

of unem-
ployment 

(%) 
(30.11.2009)

Unemployment 
growth/

fall dynamic 
30.11.2009 = 

100%
Total Women 

Participa-
tion rate 

of women 
in the 

unemployed 
total 

Having 
unemploy-

ment 
benefi t 
right

Living 
in the 

country-
side

Śląskie 
voivodship 168425 89903 53.4 31235 35015 8.9 103,6

Bielski 
subregion 22881 11996 52.4 4955 11692 8.3 103.4

Bytomski 
subregion 19506 10754 55.1 2680 3060 12.5 105.2

Częstochowski 
subregion 25935 12272 47.3 5359 9967 11.8 104.4

Gliwicki 
subregion 16615 9104 54.8 2323 1099 8.5 102.9

Katowicki 
subregion 21960 12220 55.6 4067 0 6.1 102.6

Rybnicki 
subregion 18350 10914 59.5 2667 3179 8.1 105.5

Sosnowiecki 
subregion 34104 17502 51.3 7271 3782 12.4 102.7

Tyski subregion 9074 5141 56.7 1913 2236 5.3 101.4
Source: http://www.wup-katowice.pl/badania_i_analizy/sytuacja_na_wojewodzkim_rynku_

pracy#st_1, 15.02.2010. 

The highest rate of unemployment in November, 2009, was observed in the 
Bytomski and Sosnowiecki subregions, and the lowest one in the Tyski subregion 
(as at 30th of November, 2009). Solely in the Częstochowski subregion, the share 
of women in the total of people unemployed did not exceed 48%, whereas in the 
Tyski subregion over 56% of the unemployed was constituted by women. In the 
region, one can also observe the existence of the seasonality phenomenon, when 
it comes to the development of the rate of unemployment. On the labour market, 

12 http://www.wup-katowice.pl/badania_i_analizy/statystyka_wykresy/stopa_bezrobocia.
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there can be identifi ed persons fi nding themselves in specifi c situation. Amongst 
the persons unemployed, over 34% was constituted by people long-term unem-
ployed; the unemployment amongst the young is another urgent problem to be 
solved (table 4). 

Table 4
People in a specifi c situation on the labour market in the Śląskie voivodship 

(as at 31.12.2009)

Unemployed in specifi c situation on the labour market* Total Share in total (%)

below 25 years of age group 35 195 20.9
long term unemployed 57 714 34.3
over 50 years of age group 37 589 22.3
without professional qualifi cations 44 900 26.7
without professional experience 46 153 27.4
without secondary education 94 803 56.3
women, which stayed out of work after giving birth 15 242 17.0**

lone parents, at least one child below 18 years of age 13 861 8.2
persons, which having left prison, stayed out of work 3 318 2.0
Disabled persons 10 386 6.2
Total number of unemployed 168 425

* Numerical data and decimal point statistics do not sum up, since one given person unemployed may qualify 
for a few categories, at one time. 
** Amongst unemployed women total.

Source: http://www.wup-katowice.pl/badania_i_analizy/sytuacja_na_wojewodzkim_rynku_
pracy, 15.02.2010. 

People long-term unemployed, without adequate level of education, moth-
ers, which did not return onto the labour market, the young and people over 
50 years of age, as well as disabled persons, may participate in the projects sup-
ported out of the Community structural funds. The most numerous group of 
registered unemployed in the Śląskie voivodship was constituted by persons, 
which lost their job in the industrial processing sector (as per PKD – Polish Clas-
sifi cation of Activity) (30 261 persons as at 31.12.2009).13 On the other hand, 
the break down of the unemployed according to age group category reveals that 

13 http://www.wup-katowice.pl/badania_i_analizy/statystyka_wykresy/bezrobotni_zareje-
strowani_wg_sekcji_pkd, 16.02.2010.
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29.2% of the unemployed were in the 25–34 age group, 22.4% of the total of 
registered unemployed were in the 45–54 age group, and: 21.3% represented the 
18–24 age group. Hence, people below 34 years of age constituted more than half 
of the unemployed14. When it comes to the level of education, then, diffi culties 
with fi nding work, most predominantly, have people with poor education. What 
is worrying, is the fact that amongst the unemployed – as many as 10.8% of these 
people was constituted by persons with higher education (as at 31.12.2009).15 One 
should also point to poorer situation of women than men on the labour market. 
Apart from the problems existing on the labour market, of signifi cance is the 
improvement of the access of pupils and students to specifi c levels of education, 
since they are faced with fi nancial barriers. 

The progressing in the region process of restructuring is linked with 
employment reductions in individual sectors, inclusive of the declining branches 
of the industry. All of the time, new people appear to look for work and that 
make up the pool of the unemployed, or else, that leave the region and emigrate 
abroad. This means that the abundant resources of human capital are not prop-
erly managed. The measures geared at the activation of the unemployed, fi ning 
themselves in a specifi c situation on the labour market in the regions were also 
realized under the Integrated Regional Operational Programme 2004–2006, and 
in the current programming period covering the years 2007–2013 by the Human 
Capital Operational Programme, and under other programmes, alike. 

2.  The implementation of the IROP in the Śląskie voivodship

The Integrated Regional Operational Programme constituted a mechanism 
through which fi nances used to be transferred out of the structural funds to the 
Polish regions in the fi rst years after the EU accession. For the years 2004–2006, 
there were drafted 6 operational programmes, inclusive of the IROP.16 The under-
takings realized as part of it were co-fi nanced out of two funds: the European 
Regional Development Fund and the European Social Fund. The implementa-
tion of the IROP in the Śląskie voivodship is already fi nished due to qualifi ca-

14 http://www.wup-katowice.pl/badania_i_analizy/statystyka_wykresy/bezrobotni_wg_wie-
ku.

15 http://www.wup-katowice.pl/badania_i_analizy/statystyka_wykresy/bezrobotni_wg_po-
ziomu_wyksztalcenia.

16 http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/fe_inf_podstaw.html. 
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tion feasibility of expenditure by the 30th of June, 2009.17 As it was stated in 
the programme document, the objective of the IROP was The putting in place 
of the prerequisites for the growth of competitiveness of the regions and the 
countering of the marginalization of certain areas in such a way, so as to favour 
long-term economic development of the country, its economic, social, and ter-
ritorial cohesion, as well as the integration with the European Union.18 This 
meant not just the granting of support to infrastructural investments related to 
the reconstruction and modernization of the structure of regional economies, but 
also the development of human resources through the raising of their qualifi ca-
tions, development and acquisition of specifi c skills, which has been refl ected in 
the formed priorities of that operational programme. The distribution of the EU 
fi nancial means between the particular priorities and measures of the IROP as 
realized in the Śląskie voivodship has been displayed in Table 5.

The assistance in the development of human resources proceeded under 
the priority 2, which was allocated over PLN 160 million out of the ESF. During 
the years 2000–2006, the European Social Fund supported measures in connec-
tion with the improvement of the adaptation capabilities of workers to changes, 
improvements of employment access, as well as improvement in the integrating 
of people fi nding themselves in unfavourable situation on the labour market and 
in connection with the countering of discrimination. Its resources were also to be 
focused on the development of partnerships, pacts, and initiatives.19  

The greatest value of the allocation out of the ESF under the priority 2 
related to the measure 2.2. comprising the scholarship programmes, and then, 
the measure 2.1. relating to the projects in connection with the development of 
skills for the needs of the regional labour market. The status of the completion 
of measures under the priority 2 in the Śląskie voivodship has been presented in 
Table 6. 

17 The information regarding the IROP execution in the Śląskie voivodship further on in the 
paper, if not stated otherwise, was elaborated on the basis of the document: Sprawozdanie z re-
alizacji programu w województwie śląskim (końcowe) [The report from the programme execution 
in the Śląskie voivodship (fi nal)], Śląski Urząd Wojewódzki 2009. Use has been also made of the 
information comprised in the document: Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalne-
go 2004–2006 (Journal of Laws No 166, It. 1745),  http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/fe_do-
kum_programowe_pi.html.

18 Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 2004–2006, p. 418. 
19 Art. 3, Regulation (EC) No 1081/2006 of the European Parliament and of the Council 

of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999.
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Table 5
The allocation of the EU public funds under the specifi c priorities of the IROP 

for the Śląskie voivodship and for Poland (in PLN)

Specifi cation Allocation 
magnitude Priority/Measure 

Priority 1: Development and modernization of the infrastructure 
to enhance the competitiveness of regions 641 194 739

Measure 1.1 Modernization and development of the regional transport system 253 845 199

Measure 1.2 Environmental protection infrastructure 136 309 941

Measure 1.3 Regional social infrastructure 164 403 172

Measure 1.4 Development of tourism and culture 59 879 289

Measure 1.5 Information Society infrastructure 26 757 137

Measure 1.6 Public transport development in the agglomerations1

Priority 2: Strengthening of the human resources development in regions 160 769 468
Measure 2.1 Development of competencies linked to the  regional labour 
market need and life long learning opportunities 34 868 614

Measure 2.2 Equalising educational opportunities through scholarship 
programmes 62 037 912

Measure 2.3 Vocational reorientation of persons leaving agriculture sector 13 433 346
Measure 2.4 Vocational reorientation of the workforce affected 
with restructuring processes 20 485 359

Measure 2.5 Entrepreneurship promotion 15 952 747

Measure 2.6 Regional Innovation Strategies and transfer of knowledge 13 991 490

Priority 3: Local development 277 498 121

Measure 3.1 Rural areas 72 793 689

Measure 3.2 Areas undergoing restructuring 78 150 134

Measure 3.3 Degraded urban areas, post-industrial and post-military sites 71 397 059

Measure 3.4 Micro-enterprises 20 242 748

Measure 3.5 Local social infrastructure 34 914 491

Priority 4: Technical assistance

Total 1 079 462 328
* In case of measure 1.6 the magnitude of the allocation was not specifi ed for the voivodship. 

Source:  Sprawozdanie końcowe z realizacji programu w województwie śląskim (available at: http://
www.zporr.gov.pl/Sprawozdania+z+realizacji+ZPORR/Sprawozdania, 18.11.2009). 



Małgorzata Dziembała: The assistance in the development... 163

Table 6
The execution of the Priority 2 IROP in the Śląskie voivodship – projects realized* 

(in PLN)

Priority/
Measure 

Realized projects 

Number
Expenditure incurred PCF** as % 

of the allocationTotal including PCF
Priority 1 139 1 301 130 135.18 724 798 930.67 113.67
Priority 2 379 215 890 911.45 157 887 215.75 98.21

Measure 2.1 61 46 788 197.85 35 091 148.39 100.64
Measure 2.2 210 82 987 680.24 58 209 792.34 93.83

Type I 109 47 759 208.09 32 499 949.99 –
Type II 101 35 228 472.15 25 709 842.35 –

Measure 2.3 21 17 991 993.23 13 493 994.92 100.45
Measure 2.4 31 27 544 157.96 20 658 118.47 100.84
Measure 2.5 33 21 510 086.85 16 132 565.14 101.13
Measure 2.6 23 19 068 795.32 14 301 596.49 102.22

Priority 3 470 527 779 207.99 292 833 546.68 105.53
Priority 4 91 14 418 323.06 10 120 683.54 –

Total IROP 1079 2 059 218 577.68 1 185 640 376.64 109.15
Explanation: 
* Projects, for which application for fi nal payment has been realized.
** PCF – Public Community Funds.
NOTE: For the submeasure 2.2.2 project was considered, in case of which application for fi nal payment was confi rmed, 
however, which due to the lack of funds on the programme account has not been refunded in full. 

Source:  Sprawozdanie z realizacji programu w województwie śląskim... (enclosure 1).

3.  Projects realized under the IROP in the Śląskie voivodship 
in the context of the labour market situation20

Under the priority 2 IROP in the Śląskie voivodship there were signed contracts 
for the completion of 383 projects, however, in the end, the subsidies were pro-
vided to 379 projects (Table 7).

20 Presented as at 31.10.2009, elaborated on the basis of: Sprawozdanie z realizacji programu 
w województwie śląskim...
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Table 7
The execution of the priorytety 2 in the Śląskie voivodship under the IROP21

* Terminated contracts considered.

Source:  Sprawozdanie z realizacji programu w województwie śląskim..., p. 7. 

In the priority 222 six measures were realized. Under the measure 2.1. 
Development of competencies linked to the regional labour market need and 
life-long learning opportunities, the ESF funds were ultimately assigned for the 
implementation of 61 projects (since there were projects, the contracts of which 
were terminated), and magnitude of the EU subsidy was approx. PLN 35 mil-
lion. When it comes to type of projects implemented, then, these were related to 
training courses, a variety of specialist training courses. There were also effected 
projects in connection with the provision of consulting services – integrated 
projects, which could be availed of by fi nal benefi ciaries (FBs). Out of the ESF 
funds there were also supported research projects (6 projects), of which 5 related 
to analyses of the regional labour market, and 1 project was a Voivodship Admin-
istration Offi ce project. Personal consultancies were availed of by 4.7 thousand 
persons, where nearly 70% of which were men. The training courses for adults 
were availed of by over 28 thousand persons, however, in that case, women con-
stituted 61.8%. The experiences acquired in the duration of processes’ execu-
tion became helpful in the implementation of projects under the Human Capital 
Operational Programme 2007–2013. 

As part of another measure 2.2. Equalising educational scholarship pro-
grammes – contracts for 210 projects have been signed. There have been realized 

21 As at 31.10.2009.
22 Elaborated on the basis of: Sprawozdanie z realizacji programu w województwie śląskim...

Year Signed contracts* Terminated 
contracts Final clearance EU payments

2004   71 – – 0.00
2005 131 2   73 2 312 667.90
2006 107 1   77 24 823 247.43
2007   73 1 133 71 588 860.32
2008 – –   95 48 975 045.98
2009    1 –     1 9 531 344.40
Total 383 4 379 157 231 166.03
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two types of projects (selected during four application rounds): in the area of 
scholarship programmes, having as their objective the facilitation for pupils of 
upper secondary schools and students the attainment of a given level of educa-
tion. The fi rst of these covered scholarships assigned for youth living in rural 
areas and youth in diffi cult situation, (109 projects were subsidised). The schol-
arships were paid out to over 35 thousand pupils. Whereas, the second type of 
projects – covered students fi nding themselves in diffi cult situation and coming 
from marginalized areas (101 projects were accomplished); over 25 thousand stu-
dents were the benefi ciaries of these. The running of the projects was to enable 
the bringing down of the fi nancial barriers to education, that youth living in rural 
areas and students coming from rural areas used to face. Student/pupil grants 
were paid out, an average value of which was PLN 146.2 (average). The total 
number of persons, which availed of the student grants (type I and II) was 61 
thousand.

Another measure: Vocational reorientation of persons leaving the agricul-
ture sector has been accomplished through 21 projects. It is predominantly the 
farmers and people employed in the farming sector that constituted the group of 
benefi ciaries of the fi nal projects. The realized projects related, predominantly, to 
the training courses concerned with the attainment of new qualifi cations, which 
were to facilitate the taking up of work outside of the farming sector. Moreover, 
12 projects comprised not just training courses, but also, inter alia, consulting ser-
vices, thus constituting so-called integrated projects. The trainings and courses 
facilitating the changing of qualifi cations were availed of by 3.7 thousand people 
(55.9% of which were women).

Under the measure 2.4. Vocational reorientation of workforce affected 
restructuring processes, ultimately, there have been accomplished 31 projects 
of educational nature, since persons threatened with job losses due to the pro-
gressing processes of restructuring were in position to avail of these. Some 6.6 
thousand people availed of the trainings and retraining courses (58.9% of persons 
availing of the education projects and of the retraining courses were women). 
Whereas, as part of the measure 2.5. Promotion of entrepreneurship, the subsi-
dies have been assigned to 33 projects being realized, i.a. by employment agen-
cies, agencies of regional and local development, non-government organizations, 
National Services System centres, training institutions, third level colleges, and 
other entities, which used to grand aid to fi nal benefi ciaries to assist them in the 
starting by them of economic activity. The following support mechanisms were 
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made use of, here: consulting services were provided, bridging assistance was 
granted, so were investment subsidies. The consultancies were availed of by 1.5 
thousand people, the training courses – by 1.8 thousand individuals, whereas, 
the bridging assistance by 671 persons, and fi nally, once-off subsidies – by 717 
persons. However, the ultimate measure of Regional Innovation Strategies and 
transfer of knowledge related to 23 projects. The level of absorption of the EU 
funds under the individual priorities has been displayed in the Table 8. 

Table 8
The magnitude of refunds and the level of absorption of the allocation out 
of the public Community funds in the Śląskie voivodship as at 31.10.2009

Specifi cation Priority I Priority II Priority III Priority IV*

allocation (PLN) 670 601 388.69** 160 769 468.22 277 498 120.71 10 793 922.84
refunding (PLN) 724 798 930.67 157 231 166.03 292 833 546.68 10 194 598.29
% of allocation absorption 108.1 97.8 105.5 94.4
Most payment in Measure 1.1 (38%) 2.2 (37%) 3.2 (29%) 4.1 (70%)

* In case of Technical Assistance, instead of the allocation, there was presented the value of IROP funds contracting.
** Including the value of the project being executed in the  region and subsidised from the ERDF under the measure 1.6. 

Source:  Sprawozdanie z realizacji programu w województwie śląskim..., p. 24.

The magnitude of the granted subsidies from the ESF per capita in the 
Śląskie voivodship under the priority 2, just like in its individual measures, was 
varied (Fig. 1, Fig. 2).

The analysis of indicators obtained for the priority 2 shows, that from the 
start of its execution, assistance was provided to over 106 thousand persons 
(over 44 thousand men and over 61 thousand women), including young people 
(16–25 years of age) – over 60 thousand. New employment within 6 months from 
the project completion was found by 11% of persons covered by the assistance 
(inclusive of 56% of men and 43% of women). Whereas, the share of pupils and 
students participating in the project, and which fi nished school or academic year 
was 84%. 

Evaluatory investigation of fi nal benefi ciaries in the scope of the measures 
2.1., 2.3. and 2.4. points to a high satisfaction of persons, which availed of the 
projects. Over 93% of persons, which participated in the training declare the 
intention to, once again, participate in that type of training courses. As the FBs 
pointed out, there should be developed, predominantly, the offer of vocational 
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small  
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Fig. 1.  The magnitude of the subsidies per capita from the ESF under the priority 2 
IROP 2004–2006 for the Śląskie voivodship, in the poviat layout

Source:  The map of subsidies (http://www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl).
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large

Fig. 2.  The magnitude of the subsidies per capita from the ESF under the measure 2.2. 
IROP 2004–2006 in the Śląskie voivodship, in the poviat layout

Source:  The map of subsidies (http://www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl).
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trainings courses. At the same time, in the future, most probably, there shall be 
high demand for language courses. The FBs indicate (96.4%) that their level of 
knowledge or skills was improved.23

Some problems emerged during the implementation of the IROP, inclusive 
of those submitted by the Implementing Institution – the Voivodship Employment 
Offi ce in Katowice, which have effect on the performance of individual tasks. In 
the initial period, there was lack of clear guidelines with respect to authorized 
fi nal benefi ciaries in case of the measure 2.4., which caused that some of them 
resigned. There appeared some diffi culties in connection with lack of Applica-
tions’ Generator; there were also errors made in the using of that Generator.24 
Also the necessity of having own funds by benefi ciaries constituted a diffi culty, 
since benefi ciaries had to wait for refunds a long time. In case of the measure 
relating to the pupils/student grants programmes, it turned out that the magni-
tude of allocations was not adequate to the existing needs, as was pointed out by 
the Marshall’s Offi ce of the Śląskie Voivodship.25 

The analysis relating to the fi nal benefi ciaries of the priority 2 IROP (in 
the context of the whole country), indicates that in effect of the execution of the 
measure 2.1., 11.3% of people changed their professional situation, where the 
change of work largely related to men. Whereas 26% of the fi nal benefi ciaries (in 
the 25–64 age group) continue their education. The fi nal benefi ciaries evaluated 
the project as very good (63%) and declared their will to take part in that type of 
initiatives in the future.

Pupils, the benefi ciaries of the measure 2.2. indicated that the scholarship 
was helpful in the attainment of education. It was mainly the pupils/students 
fi nding themselves in most diffi cult fi nancial situation that emphasised the use-
fulness of that form of assistance. Both, pupils and  students faced various dif-
fi culties in the collecting of grants.

In effect of the execution of the measure 2.3., the share of persons, which 
changed their professional situation was 23%. Whereas, in effect of the execution 

23 On the basis of: Sprawozdanie z realizacji programu w województwie śląskim...; Raport 
z badania: Badanie ewaluacyjne na próbie benefi cjentów ostatecznych w ramach działań 2.1, 2.3 
i 2.4 ZPORR [Report from the investigation: Evaluatory investigation of fi nal benefi ciaries in the 
scope of the measures 2.1., 2.3. and 2.4. IROP], Collect Consulting, realized on the request of the 
Wojewódzki Urząd Pracy in Katowice, December 2007 (available at: http://www.wup-katowice.
pl/archiwum_ZPORR). 

24 Concerns the measures 2.1, 2.3, 2.4.
25 On the basis of: Sprawozdanie z realizacji programu w województwie śląskim..., pp. 28–33.
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of the measure 2.4., this fraction was 17.5% of the investigated pool. The benefi -
ciaries evaluated the project positively (over 60% – as very good). With respect to 
the measure 2.5., the fraction of fi rms, which were established during the project 
and are still in the business is 68% (18 months after the project completion).26

Recapitulation

In the Śląskie voivodship, there are still in progress the processes of restructuring 
of the individual branches of the economy. They result in, both, the emergence of 
more unemployed adding on to the pool of people seeking work, and the necess-
ity of raising of qualifi cations of workers and their adapting to the new require-
ments of the economy. Of signifi cance is also the re-entry to the labour market 
of persons fi nding themselves in specifi c situation on the labour market, just like 
improvement of the employability in the region. This direction of action was 
pointed out to in The strategy of development of the Śląskie voivodship at formu-
lating of one of the priorities, being: Improved education of the inhabitants and 
the development of their adaptation skills to social and economic changes.27 The 
measures assumed, co-fi nanced with the participation of the ESF become part of 
the plans of the Strategy of Development the Śląskie Voivodship. 

The assistance provided from the European Social Fund under the IROP 
2004–2006 constituted an important source of support for various type of projects 
serving to activate the people unemployed, fi nding themselves in a special situ-
ation on the labour market. This is so, since the region commands a substantial 
potential, when it comes to human resources, however, as the analysis pointed 
out, they are not suffi ciently availed of.
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Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie śląskim 
w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 

2004–2006

Streszczenie

W artykule przedstawiono sytuację na rynku pracy w województwie śląskim. 
Omówiono realizację Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 
2004–2006 w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetu 2 związanego ze 
wsparciem rozwoju zasobów ludzkich. W ramach tego priorytetu realizowano projekty 
szkoleniowe i doradcze, przyznano stypendia uczniom i studentom, oferowano pomoc 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Tłumaczyła Małgorzata Dziembała
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Uwarunkowania i wybrane koncepcje 
rozwoju łódzkiej gospodarki

Wprowadzenie

P rzemiany systemowe, zapoczątkowane w końcu 1989 roku w celu regu-
lacji rynkowej, przyniosły wiele zmian zarówno w skali ogólnopolskiej, 

jak i regionalnej. W opracowaniu zaprezentowano między innymi najważniejsze 
zagadnienia dotyczące uwarunkowań oraz koncepcji (i inicjatyw) rozwoju łódz-
kiej gospodarki. Może to stanowić także pomoc w dalszych pracach badawczych 
z tego zakresu.

Mamy nadzieję, iż to opracowanie przyczyni się do lepszego zrozumienia 
analizowanych zagadnień dotyczących łódzkiej gospodarki. Trzeba równocześ-
nie podkreślić, iż proces rozwoju gospodarczego Łodzi i regionu jest zjawiskiem 
długotrwałym i dynamicznym.

1.  Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju Łodzi i regionu

Polska transformacja systemowa ma także wpływ na funkcjonowanie i rozwój 
łódzkiej gospodarki. Defi niując rozwój gospodarczy, Encyklopedia biznesu 
przyjmuje, iż są to „procesy składające się na ogólny wzrost zamożności spo-
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łeczeństwa i jakościową poprawę jego warunków życia”1. M. Klamut2 uważa 
z kolei, iż rozwój gospodarczy to proces tworzenia i powiększania rzeczywi-
stych rozmiarów społecznego produktu (wzrost gospodarczy) wraz z towarzy-
szącymi mu przemianami instytucji ekonomicznych i stosunków ekonomicznych 
(z uwzględnieniem przemian strukturalnych). Zauważmy równocześnie, iż Łódź 
jest jeszcze w znacznej mierze tradycyjnym miastem przemysłowym o mono-
kulturowym charakterze gospodarki, wciąż dążącym do dywersyfi kacji swojej 
bazy ekonomicznej. W 2008 roku powierzchnia Łodzi stanowiła około 0,1% 
obszaru Polski. Miasto to absorbowało jednak 2% mieszkańców kraju, około 
2,1% pracujących, około 1,5% bezrobotnych oraz około 1,2% produkcji sprzeda-
nej polskiego przemysłu3. Wiąże się to z koniecznością pełnienia funkcji „miasta 
emitora”, wysyłającego sygnały i dobra oraz usługi na zewnątrz, przy jednoczes-
nym kierowaniu do mieszkańców regionu szerokiej oferty gospodarczej, kultu-
ralnej, edukacyjnej, zdrowotnej itp.4

Województwo łódzkie stanowiło do 1998 roku integralną część Makro-
regionu Środkowego. Zajmowało (od 1975 r. do 1998 r.) około 0,5% ogólnej 
powierzchni Polski, będąc w tym czasie najmniejszym ze względu na obszar 
województwem (spośród 49) w kraju. Od 1 stycznia 1999 roku, na skutek reformy 
administracyjnej państwa5, „nowe” województwo łódzkie ma powierzchnię 
18 219 km2 (5,8% powierzchni kraju, co daje 9 miejsce), na obszarze tym znaj-
duje się 177 gmin (18 miejskich, 24 miejsko-wiejskich oraz 135 wiejskich). 

Można uznać, iż obecnie województwo jest regionem funkcjonalnym Łodzi, 
powstałym na styku historycznych prowincji Polski6. Województwo łódzkie ma 
w pewnej mierze charakter przemysłowo-rolniczy (dąży jednak do rozwoju 
funkcji usługowych i to jest coraz bardziej zauważalne m.in. w rosnącym udziale 

1 Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, t. 2, s. 809.
2 Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 

s. 195–196.
3 Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi w 2008 r., Urząd Statystyczny, Łódź 2009.  
4 Zob. S. Liszewski, Łódź – centrum nowego regionu, w: Społeczno-ekonomiczne problemy 

Aglomeracji Łódzkiej, red. W. Michalski, RCSS Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, PTG Od-
dział w Łodzi, Łódź 1999, s. 12–13.

5 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału te-
rytorialnego państwa, DzU nr 96, poz. 603.

6 Por. S. Krajewski, Perspektywy restrukturyzacji województwa łódzkiego, w: Wzrost gospo-
darczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce, ujęcie teoretyczne i praktyczne, Uniwersytet 
Łódzki, Łódź 2000, s. 121. 



Mirosław Zajdel: Uwarunkowania i wybrane koncepcje rozwoju... 175

zatrudnienia w sektorze III), ze znaczącą rolą przemysłu lekkiego7 (zwłaszcza 
w Łodzi – stolicy województwa), który stara się unowocześniać, a jego udział 
w produkcji krajowej ocenia się na około 30%. Innymi rozwiniętymi gałęziami 
przemysłu województwa są: przemysł elektroenergetyczny, elektromaszynowy, 
chemiczny, materiałów budowlanych i spożywczy. Region jest znacznie zdomi-
nowany przez przemysł tradycyjny, wymagający dalszej restrukturyzacji, sku-
piony głównie w obszarze Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej i rejonie Bełchatowa8. 
Coraz bardziej stymuluje się także rozwój nowoczesnych dziedzin gospodarki 
(opartych na wiedzy), np. klaster AGD i IT, logistyka, nowoczesne usługi ryn-
kowe i nierynkowe.

Region koncentruje 6,7% ludności kraju – tj. 2,5 mln osób (ok. 64,3% 
mieszkańców województwa to ludność miejska) – dane za 2008 rok9. W porów-
naniu z 1995 rokiem liczba mieszkańców zmniejszyła się o około 1,2%. Gęstość 
zaludnienia wyniosła zaś 140 osób na km2 (5 lokata).

W końcu 2006 roku liczba pracujących w województwie łódzkim wynios ła 
921 tys., z tego 77% w sektorze prywatnym (zaś w 2007 r. 959,7 tys., 78%). Prze-
ciętne zatrudnienie w przemyśle i budownictwie w 2007 roku wzrosło w skali 
roku odpowiednio o 2,8% oraz 12,5%. Ponadto w 2006 roku w mikroprzedsię-
biorstwach (o liczbie pracujących do 9 osób) zaangażowanych było 231,4 tys. 
osób (co stanowiło 90,2 na 1000 mieszkańców). Przy tym przeciętna liczba 
w nich zatrudnionych wyniosła 79,9 tys. osób. Natomiast w 2008 roku ogólna 
liczba pracujących wyniosła 970,3 tys. (wzrost o 1,1%).

Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w wojewódz-
twie łódzkim w 2007 roku stanowiło 6% zatrudnionych w tej dziedzinie w Pol-
sce. W przeliczeniu na 1000 osób aktywnych zawodowo wskaźnik ten wyniósł 
3,2 (dla kraju 4,4). W 2007 roku zatrudnienie w sektorze B + R w województwie 
wyniosło 8,2 tys., zaś w 2008 roku 7,2 tys., zatem odnotowano spadek o 12,4% 
w stosunku do poprzedniego roku. Nakłady na działalność badawczą i rozwo-
jową stanowiły w 2007 roku 5,6% nakładów na te cele w kraju. W przeliczeniu 

7 Szerzej zob. A. Rogut, Barwy włókiennictwa. Potencjał przemysłu włókienniczo-odzieżo-
wego w województwie łódzkim, SWSPIZ, Łódź 2007, s. 5. 

8 Business Guide Łódź 2007/2008, Hamal Books, Łódź 2007 oraz Business Guide Łódź 
2008/2009, Hamal Books, Łódź 2008.

9 Zob. Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 2009, Urząd Statystyczny, Łódź 2009, 
s. 32.
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na 1 mieszkańca były o 16,6% niższe od średniej w Polsce10. Zatem należy wciąż 
stymulować rozwój tej działalności.

Rozważając kwestie przedsiębiorczości i aktywizacji ekonomicznej, weźmy 
pod uwagę również to, iż w końcu 2007 roku w regionie łódzkim zarejestrowa-
nych było 123,1 tys. osób bezrobotnych i 99,2 tys. w 2008 roku (odpowiednio 7,1% 
i 6,7% wszystkich bezrobotnych w kraju). W porównaniu z grudniem 2006 roku 
liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 37,6 tys. (o 23,4%), zaś w 2008 roku 
o 23,9 tys. w stosunku do poprzedniego roku (spadek o 19,4%). Stopa bezrobocia 
rejestrowanego w 2008 roku wyniosła 9,2% i była o 0,3% niższa od ogólnopol-
skiej (9,5%).

Istotną kwestią jest to, iż w końcu grudnia 2007 roku w województwie zare-
jestrowanych było 240,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, zaś w 2008 roku 
242,3 tys., tj. odpowiednio 6,5% i 6,4% wszystkich podmiotów w kraju. W 2007 
roku spółki handlowe stanowiły 24,2% osób prawnych i jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej (razem 58,6 tys.), w tym 2,5 tys. to spółki 
z udziałem kapitału zagranicznego (tj. o 4,4% więcej niż przed rokiem). W Łodzi 
odnotowano w rejestrze REGON 94,2 tys. podmiotów gospodarczych (39,1% 
wszystkich jednostek w województwie). Natomiast w 2006 roku w regionie 
funkcjonowało 111,6 tys. mikroprzedsiębiorstw (do 9 osób), co stanowiło 43,5 
na 1000 mieszkańców (w 2007 r. wielkości te to odpowiednio: 116,7 tys. i 45,6). 
W 2007 roku pracowało w nich 248,6 tys. osób (w tym przeciętna liczba zatrud-
nionych na umowę o pracę to 88,2 tys.). W 2007 roku przedsiębiorstwa mające 
siedzibę na terenie województwa wytworzyły 4,9% krajowej produkcji sprzeda-
nej przemysłu i 4,6% budownictwa. W porównaniu z poprzednim rokiem odno-
towano wzrost produkcji sprzedanej zarówno przemysłu, jak i budownictwa.

Wyniki fi nansowe przedsiębiorstw w 2007 roku były lepsze niż w 2006 
roku. Zanotowano wzrost wskaźnika rentowności obrotu brutto (z 5,1% do 6%) 
i netto (z 4,1% do 5%) oraz wskaźnika rentowności ze sprzedaży (z 5,4% do 
5,7%). W 2008 roku wskaźnik rentowności obrotu brutto to 6,4%, a netto 5,3%. 
Wskaźnik poziomu kosztów obniżył się z 94,9% (2006 r.) do 94% (2007 r.), 
w 2008 roku wyniósł zaś 93,6% (zatem odnotowano dalszy jego spadek).

W 2007 roku nakłady inwestycyjne w gospodarce województwa łódzkiego 
stanowiły 7,2% nakładów inwestycyjnych w kraju. W przeliczeniu na 1 miesz-
kańca wyniosły 5403 zł i były o 7,4,% wyższe niż średnio w kraju. Zgodnie 

10 Por. Sytuacja społeczno-ekonomiczna województw 4/08, GUS, Warszawa 2009, s. 85.
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z rankingiem z 2005 roku Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt. Atrak-
cyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski11 omawiany region zali-
czono do grupy średnio atrakcyjnych (klasa B). Głównym atutem województwa 
łódzkiego jest niski koszt pracy i brak innych poważnych, z wyjątkiem niskiego 
poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej, problemów w zakresie atrakcyj-
ności inwestycyjnej. W rankingu z 2008 roku region zajął 7 miejsce (spośród 
16 województw) pod względem atrakcyjności inwestycyjnej12. Poza tym ogólna 
sytuacja społeczno-ekonomiczna Łodzi i regionu (w 2008 r.) była podobna do 
tej z poprzedniego roku. Przy tym PKB na 1 mieszkańca wyniósł w 2007 roku 
28 371 zł (25 521 zł w 2006 r.), co dawało 6 lokatę i stanowiło około 92% ogól-
nopolskiego PKB. Nadmieńmy także, iż PKB na 1 mieszkańca (wg parytetu siły 
nabywczej) wytworzony w omawianym regionie w 2006 roku to 48% średniej 
unijnej (43,4% w 2000 r.)13.

W kontekście naszych rozważań możemy (w skali światowej) wymienić za 
A. Kuklińskim trzy typy regionów podlegających restrukturyzacji14:
1)  regiony innowacyjne, w których dzięki koordynacji innowacyjności i przed-

siębiorczości następuje wzrost i rozwój gospodarczy; w historii niewiele 
regionów w skali światowej zasługuje na to miano;

2) regiony adaptacyjne, które we właściwym czasie potrafi ą wykorzystać mecha-
nizm dyfuzji innowacji i stworzyć na swoim obszarze korzystne warunki 
dla działalności społeczno-ekonomicznej, umożliwiające im długotrwałą 
poprawną egzystencję;

3) regiony skanseniczne, w których zupełnie nie funkcjonuje mechanizm perma-
nentnej restrukturyzacji; z reguły w pewnym czasie zamieniają się w obszary 
zacofane społecznie i gospodarczo. 

Należałoby zauważyć, że obok klasycznych regionów zacofanych i słabo 
rozwiniętych możemy wyróżnić również regiony depresyjne (bądź nią zagro-

11 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, red. T. Kalinowski, 
IBnGR , Gdańsk 2005, s. 82–83.

12 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, red. T. Kalinowski, 
IBnGR , Gdańsk 2008.

13 Zob. Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2007 r., Urząd Statystyczny, Kato-
wice 2009, s. 26 i s. 58.

14 A. Kukliński, Restrukturyzacja polskich regionów jako problem współpracy europejskiej. 
Uwagi dyskusyjne, w: Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, red. 
A. Kukliński, B. Jałowiecki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991, t. 1, s. 320–321.
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żone), problemowe lub też strukturalnie niedostosowane15. Niedostosowanie 
to może być dwojakiego rodzaju. Możemy mieć tu do czynienia z regionami 
o dysproporcjach w stosunku do makrostruktury bądź z regionami źle przygo-
towanymi zarówno pod względem działowo-gałęziowym, jak i (lub) przestrzen-
nym. Konieczność ich restrukturyzacji wynika z potrzeby przebudowy struktur 
ekonomicznych i dostosowywania ich do wymogów nowoczesnej i efektywnej 
gospodarki rynkowej (w kontekście integracji z Unią Europejską). Dlatego też 
ze względu na rozmieszczenie i skalę obszarów depresji w Polsce, skupisk bez-
robocia, strukturalnych i ekologicznych zagrożeń wymagane jest dalsze inten-
syfi kowanie procesów przebudowy społeczno-gospodarczej tych regionów. 
Szczególnie istotna wydaje się restrukturyzacja starych, tradycyjnych obszarów 
przemysłowych. Wymagają one wprowadzania nowych działań różnicujących 
ich bazę ekonomiczną16. Sytuacja społeczno-ekonomiczna wskazuje na koniecz-
ność głębokiej restrukturyzacji między innymi górnośląskiego, wałbrzyskiego, 
łódzkiego, a także w części staropolskiego okręgu przemysłowego17. Przy czym 
działania podejmowane w samych regionach w ramach polityki intraregional-
nej wymagają wsparcia zewnętrznego, a ewentualne posunięcia polityki inter-
regionalnej (międzyregionalnej) winny być zsynchronizowane z ogólną polityką 
strukturalną państwa18. Należy więc nadmienić, iż omówione kwestie są powią-
zane również z problematyką koncepcji i inicjatyw wspierających rozwój łódz-
kiej gospodarki.

15 Zob. B. Winiarski, Przekształcenia ustrojowo-systemowe a problemy polityki regionalnej 
w Polsce i innych krajach postsocjalistycznych, w: Problemy polityki regionalnej Polski w wa-
runkach transformacji ustrojowo-systemowych, Akademia Ekonomiczna  im. O. Langego we 
Wrocławiu, „Prace Naukowe” 1994, nr 671.

16 Zob. J. Szlachta, Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej, 
Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1993, z. 35, s. 74–77; A. Dąbrowski, Wybrane teorie rozwoju 
regionalnego i ich znaczenie w polityce ekonomicznej, w: Dylematy i osiągnięcia polskiej poli-
tyki transformacji gospodarczej, red. H. Ćwikliński, G. Szczodrowski, Uniwersytet Gdański, 
Gdańsk 1995, s. 204–206.

17 Z. Mikołajewicz, Polityka regionalna w procesach integracyjnych Polski z Unią Europejską, 
w: Harmonizacja systemu polityki gospodarczej Polski z Unią Europejską, red. A. Łukaszewicz, 
Uniwersytet Warszawski, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Warszawa 1996, 
s. 175–176.

18 Por. J. Szlachta, Strategiczne wyzwania stojące przed polityką spójności Unii Europejskiej 
po 2007 r. – perspektywa polska, w: Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej 
polityki spójności na lata 2007–2013, red. J. Szlachta, J. Woźniak, „Biuletyn”, KPZK PAN, z. 231, 
s. 62 i n. 
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Trzeba rozwijać i uwzględniać w strategiach rozwojowych koncepcję uczą-
cego się regionu, która jest jedną z konstrukcji teoretycznych, jak i aplikacyjnych, 
uznających dominującą rolę innowa cyjności technologicznej, organizacyjnej, 
marketingowej za kluczowy czynnik rozwoju regionalnego. Na tej podstawie 
R. Florida19 upowszechnił pojęcie uczącego się regionu, którego głównym inspi-
ratorem i stymula torem rozwoju jest permanentna innowacja i umiejętność przy-
stosowania do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Stanowi to swoiste 
przeciwstawienie się koncepcji regionu masowej („dużej skali”) produkcji okresu 
fordowskiego (datującego się od lat dwudziestych ubiegłego wieku). W takich 
warunkach zadaniem podmiotów polityki regionalnej jest stymulowanie wszyst-
kich czynników odpowiedzialnych za rozwój nauki, badań, doskonalenie kadr 
i wprowadzanie nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw uczącego się 
regionu (co może korzystnie wpływać m.in. na jakość zasobów pracy). Publicz-
nym sposobem na wsparcie prywatnego sektora innowacyjnego jest tworzenie 
regionalnego systemu innowacji, obejmującego instytucje publiczne i pry watne, 
działające w partnerskiej sieci współpracy między ośrodkami nauki, instytu-
cjami eksperckimi i podmiotami gospodarczymi – temu celowi służą między 
innymi regionalne centra innowacji i parki naukowe. Te uwarunkowania trzeba 
brać także pod uwagę w kontekście determinant rozwoju łódzkiej gospodarki.

2.  Wybrane koncepcje rozwoju łódzkiej gospodarki 

Omawiając wybrane aspekty rozwoju łódzkiej gospodarki warto zauważyć, iż 
występują tu inicjatywy pomocne w stymulowaniu rozwoju ekonomicznego 
Łodzi i regionu. Mamy między innymi do czynienia z działaniami różnorodnych 
ośrodków przedsiębiorczości i innowacji (skoncentrujemy się tylko na wybranych 
ze względu na ramy opracowania). Pierwsze tego typu inicjatywy wspierające 
rozwój i transformację łódzkiej gospodarki pojawiły się w 1991 roku. Poniżej 
wymienione zostały najważniejsze przedsięwzięcia20:

19 Por. R. Florida, Towards the learning region, „Futures” 1995, vol. 27, nr 5 oraz idem, To-
ward the learning region, w: The Learning Region. Fundations, State of the Art, Future, red. 
R. Ruten, F. Boekema, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton MA, USA, 
2007, s. 64–67.

20 Szerzej zob. K.B. Matusiak, M. Marszałkowska, A. Nowakowska, Lokalne systemy produk-
cyjne Łodzi, Ostrołęki i Torunia (charakterystyka wybranych cech), w: Zewnętrzne determinanty 
rozwoju innowacyjnych fi rm, red. K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Uniwersytet 
Łódzki, Łódź 2001, s. 106 i n.
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1. Fundacja Inkubator – funkcjonuje od października 1992 roku. Fundatorami 
byli Urząd Miasta Łodzi i ŁARR. Misją Fundacji jest wspieranie przedsiębior-
czości mieszkańców Łodzi i regionu poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie w ten sposób nowych miejsc 
pracy.

2. Istotną rolę od 1992 roku w inicjowaniu rozwoju infrastruktury przedsiębior-
czości i transferu technologii w Łodzi i regionie odegrała Łódzka Agencja 
Rozwoju Regionalnego jako administrator w imieniu Polskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego programów STRUDER, RAPID, ECOS-OUVERTURE 
fi nansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości – funkcjonuje od stycznia 1991 roku. 
Jest jednym z pierwszych polskich (edukacyjnych) ośrodków zarządzania oraz 
jednym z czterech regionalnych ośrodków kształcenia menadżerów powoła-
nych w ramach programu fi nansowanego przez brytyjską fundację (Know-
-How Fund).

4. Fundacja na rzecz Restrukturyzacji Regionu Łódzkiego utworzona w 1993 
roku podejmuje działania, których celem jest wspieranie procesów restruktu-
ryzacji i rozwoju przedsiębiorczości.

5. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości utworzona w 1991 roku prowadzi 
szeroką działalność szkoleniową i wydawniczą promującą prywatną przed-
siębiorczość. Z pomocy fundacji w formie stypendiów i grantów skorzystało 
kilka tysięcy studentów w dziedzinie biznesu.

6. Fundusz Mikro wypracował pewną formułę udzielania minipożyczek dla 
małych fi rm. Koncepcja funduszu umożliwia szybki dostęp do pożyczki 
(komercyjnej) bez zbędnych formalności w ciągu jednego dnia. Z pomocy 
skorzystało kilkudziesięciu łódzkich przedsiębiorców, którzy z reguły nie 
mieli szans na kredyt bankowy. 

7. Międzynarodowa Fundacja Kobiet propagująca idee przedsiębiorczości wśród 
kobiet oraz oferująca pomoc doradczą i konsultingową, w tym szkolenia i se-
minaria.

8. Istotną rolę w promocji przedsiębiorczości i zwiększaniu aktywności ekono-
micznej regionu odgrywa Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE), która 
ustanowiona została na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia 
1997 roku21. Opierając się na analizach specjalistów, czas trwania strefy okre-

21 DzU 1997, nr 46, poz. 289.
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ślono na 20 lat. Taki okres pozwala na trwałe związanie się inwestorów ze 
strefą, umożliwiając długofalowe planowanie inwestycji, rozwój fi rm i osiąga-
nie przez nie korzyści wynikających z funkcjonowania w strefi e. 

W tym celu zarząd strefy podejmuje szeroko zakrojoną współpracę z in-
stytucjami z otoczenia strefy, czego przykładem może być podpisane 6 lipca 
1999 roku porozumienie o współpracy pomiędzy ŁSSE a Wojewódzkim Urzę-
dem Pracy, w którym strony zobowiązują się między innymi do informowania 
o formach pracy i aktualnych możliwościach fi nansowania programów rynku 
pracy, w szczególności szkoleń – przy współpracy z pracodawcami22. Współ-
praca ta zapewnia refundację części wynagrodzeń zatrudnionych absolwentów 
w ramach prac interwencyjnych, uzyskanie ulg i preferencji podatkowych lub 
pożyczek na utworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Inwestorzy dzia-
łający w ŁSSE korzystają z pomocy publicznej, która wspierać ma nowe inwe-
stycje i tworzenie nowych miejsc pracy23.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna początkowo ustanowiona została na 
terenach następujących miast: Ozorkowa, Zgierza, Łodzi oraz gminy Pabianice 
i gminy Ksawerów. Rozproszenie jest pochodną położenia terenów zaoferowa-
nych przez gminy do zagospodarowania w ramach ŁSSE. Obecnie składa się ona 
z 16 podstref usytuowanych na terenie miast i gmin województwa łódzkiego. 
Wydano ogółem 70 zezwoleń na działalność. W 2005 roku nakłady inwestycyjne 
wyniosły 3,35 mld zł. W 62% to kapitał zagraniczny, a w 38% polski. Utworzono 
2,3 tys. miejsc pracy, a w 2007 roku – 5,2 tys. W 2006 roku ŁSSE obchodziła 
jubileusz 10-lecia istnienia. W końcu 2007 roku w strefi e zaangażowanych było 
16 510 osób, zaś w 2008 roku – 18 983.

Utworzenie strefy jest pewnym sposobem na zwiększenie aktywności 
gospodarczej i zmniejszenie ciągle dość wysokiego poziomu bezrobocia (cho-
ciaż ostatnio znacznie spadło ono między innymi w kontekście integracji z UE 
oraz emigracją zarobkową) oraz zmiany strukturalne w gospodarce odchodzącej 
od monokulturowego charakteru, związanej z przemysłem lekkim. Z założenia 
zresztą w strefach nie powinny znaleźć się przedsiębiorstwa z tej gałęzi prze-
mysłu, która przeważa w danym regionie, by nie wprowadzać dodatkowej kon-
kurencji. W jej obszarze powinny znaleźć się więc określone rodzaje produkcji 
i usług, będące nośnikami postępu technicznego, przede wszystkim przemysł 

22 Porozumienie o współpracy pomiędzy służbami zatrudnienia województwa łódzkiego 
i Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. z dnia 6 czerwca 1999 r., Łódź.

23 Zob. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Inwestuj z nami, Łódź 2005, s. 6 i n.
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elektroniczny, metalowy, przetwórczy, precyzyjny oraz związany z ochroną 
środowiska24.

Z opracowania Łódź w liczbach 200925 wynika, iż w 2000 roku było w Łodzi 
1189 spółek z kapitałem zagranicznym (w 2008 r. – 1584), 19 przedsiębiorstw 
zagranicznych drobnej wytwórczości (w 2008 r. – 16) oraz 60 przedstawicielstw 
fi rm zagranicznych (w 2008 r. – 59). Kapitał zagraniczny zainwestowany w łódz-
kiej gospodarce w latach 2000–2008 wyniósł odpowiednio 659 mln euro (i 726 
mln euro zaplanowane w 2000 r.) oraz 2 894 mln euro w 2008 roku (i 1 053 mln 
zadeklarowanych). Przy tym struktura inwestycji zagranicznych według kraju 
pochodzenia (w latach 1995–2007) kształtowała się następująco: USA (21,9%), 
Francja (21,1%), Niemcy (18,5%), Wielka Brytania (14,6%), Australia (6,3%), 
Włochy (4,8%), Austria (3,1%), Szwecja (2,3%), Holandia (1,8%), Norwegia 
(1,5%), inne (4,1%).

Budzi zainteresowanie także Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 
2006–201526. Ma ona zwiększyć potencjał rozwojowy Łodzi i regionu. Kla-
ster łódzki jest siecią współpracy oraz powiązań między lokalnymi fi rmami 
i otoczeniem instytucjonalnym, jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami, 
samorządem gospodarczym zawodowym oraz instytucjami wspierania biznesu 
(m.in. profesjonalna obsługa dużych inwestorów). Poprzez działania wspierające 
rozwój branż priorytetowych planuje się kształtować warunki do utworzenia 
około 25 tys. nowych miejsc pracy do 2010 roku, a 40 tys. do 2015 roku. Branże 
podstawowe (priorytetowe) dla rozwoju klastra w Łodzi to: centra zaplecza 
biznesowego, sektor logistyczny, przemysł AGD.

Warto dodać w kontekście naszych rozważań dotyczących koncepcji i ini-
cjatyw promujących rozwój regionu łódzkiego, iż w 2006 roku przygotowano 
zaktualizowaną Strategię rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007–202027. 
Przedstawimy tu najistotniejsze jej założenia. Stwierdza się w niej, iż strategia 
rozwoju jako ogólna wizja ma charakter długookresowy.

24 Por. Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, red. E. Kryńska, Scholar, Warszawa 2000, 
s. 148 i n. 

25 Łódź w liczbach 2009, Urząd Miasta, Urząd Statystyczny, Łódź 2009, s. 48–50.
26 Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2006–2015, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2005, s. 1 

i n.
27 Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007–2020, Departament Polityki Regio-

nalnej Urzędu Marszałkowskiego, Łódź 2006, s. 14–16.
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Uwzględniając doświadczenia restrukturyzacyjne krajów OECD oraz 
lokalne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, przyjęto opcję polegającą na 
łączeniu elementów rozwoju zewnętrznego i wewnętrznego. Przy tym rozwój 
opierający się na dynamice wewnętrznej regionu uznano za istotniejszy. Wymaga 
to maksymalnej mobilizacji własnych sił przy jednoczesnym zwiększaniu atrak-
cyjności województwa dla zewnętrznych inwestorów (w tym zagranicznych).

Cel podstawowy, do którego dąży społeczność regionalna, nazwany został 
misją, określającą przyszłość regionu. Jest on traktowany jako swoista deklara-
cja intencji władz, dotycząca przyszłego rozwoju. Celem tym jest podniesienie 
atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy, 
jako obszaru sprzyjającego zamieszkaniu ludzi i gospodarce oraz dążenie do 
budowy jedności strukturalnej regionu przy zachowaniu różnorodności jego 
miejsc28.

Osiągnięcie pożądanych przemian określonych w misji, przy aktualnym 
stanie i tendencjach rozwojowych województwa, będzie wymagało, zdaniem 
twórców omawianej strategii, skoncentrowania wysiłków na wielu problemach. 
Najistotniejsze z nich zidentyfi kowano w trzech strategicznych dla regionu 
sferach:
a) społecznej, w której głównym celem jest wzrost ogólnego poziomu cywiliza-

cyjnego województwa;
b) ekonomicznej, w której głównym celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej 

gospodarki województwa;
c) funkcjonalno-przestrzennej, w której głównym celem jest stworzenie rzeczy-

wistego regionu społeczno-ekonomicznego, posiadającego własną podmioto-
wość kulturową i gospodarczą.

Warto nadmienić także, iż zgodnie z analizą SWOT województwa łódz-
kiego do szans zaliczono29:
–  integrację z UE;
–  możliwość korzystania ze środków pomocowych UE;
–  napływ kapitału zagranicznego;
–  realizację programu budowy autostrad;
–  możliwość wykorzystania istniejących lotnisk;

28 Por. ibidem.
29 Zob. Program rozwoju województwa łódzkiego 2004–2006 – komponent regionalny ZPORR, 

24 lutego 2004, s. 121.
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– wzrost wykształcenia i kwalifi kacji zawodowych, w szczególności ludzi mło-
dych;

– realizację idei społeczeństwa informacyjnego; 
–  utrzymywanie preferencyjnego kredytowania rolnictwa i jego otoczenia;
– potencjalne warunki naturalne do rozwoju turystyki specjalistycznej – eko-

agroturystyki.
Natomiast zagrożeniami dla gospodarki omawianego województwa są:

– mały udział dochodów własnych JST i ich zadłużenie;
– postępujące rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa;
– wysoki i stale rosnący poziom bezrobocia w województwie;
– mała opłacalność produkcji rolniczej;
– odpływ wyspecjalizowanej kadry do ośrodków gospodarczo silniejszych;
– wysoki poziom cen usług teleinformacyjnych i teletransmisyjnych;
– struktura demografi czna.

Z oceny ekspertów30 wynika, iż w omawianym województwie rozwój 
usług opartych na wiedzy oraz nowoczesnych technologii jest bardzo wskazany, 
jednak realny w dłuższej perspektywie (po 2010 r.). Wpisuje się ona również 
w założenia Krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010–202031.

Pewnym (przejściowym) utrudnieniem w funkcjonowaniu regionu łódz-
kiego mogą być problemy związane z procesem jego integracji przestrzennej. 
Odbywa się on drogą preorientacji w układach zarządzania, komunikacji, oddzia-
ływań usługowo-zaopatrzeniowych itp. Ponadto pewne zagrożenia zewnętrzne 
dla lokalnej gospodarki mogą powstać w przypadku negatywnych czynników 
koniunkturalnych o zasięgu ponadregionalnym. Jednakże zgodnie z projektem 
Aktualizacji strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007–202032, roz-
patrywane województwo ma szansę stworzyć duopol Łódź – Warszawa, wybu-
dować nowe lotnisko, utworzyć szybkie połączenia kolejowe (np. ze stolicą) oraz 
drugi transeuropejski korytarz transportowy.

Reasumując nadmieńmy, iż rozwój Łodzi i regionu niesie z sobą wiele prob-
lemów i kontrowersji. Biorąc pod uwagę jego złożoność i wielopłaszczyznowość, 

30 Por. Regionalna strategia innowacji: foresight regionalny, Prace Instytutu EEDRI, Łódź 
2004, nr 1, s. 88.

31 Zob. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020. Projekt, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2009, s. 203.

32 Aktualizacja strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007–2020. Projekt, Urząd 
Marszałkowski, Łódź 2005.
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w opracowaniu zaprezentowano jedynie główne aspekty, determinanty i koncep-
cje rozwojowe łódzkiej gospodarki (także w kontekście społecznym). Należałoby 
stwierdzić, iż dla prawidłowego funkcjonowania analizowanego regionu muszą 
być tworzone pragmatyczne oraz kompleksowe warunki implementacji polityki 
strukturalnej i intraregionalnej w powiązaniu z polityką makroekonomiczną 
przez stosowne lokalne instytucje. 
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Determinants and the selected concepts of development 
of the Łódź economy

 Summary

The paper is an attempt of focusing on different problems (factors), determinants 
and conceptions concerning development of the Łódź economy. It would seem advisable 
to continue the research in this fi eld. The activities of different institutions promoting the 
enterprises and economic activity, create the chances on enlarging the competitiveness 
and innovativeness of the local economy. It should be also added that economic develop-
ment of the Łódź region is a long-term process calling for its continuation.

Translated by Mirosław Zajdel
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Szczecin

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej 
regionu zachodniopomorskiego

Wprowadzenie 

A trakcyjność inwestycyjna jest określana jako zdolność skłonienia do inwe-
stycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji, możliwych do 

osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obszary oferu-
jące optymalną kombinację czynników lokalizacji stwarzają zarazem najlepsze 
warunki funkcjonowania fi rm, czym przyciągają inwestorów do regionów.

Celem opracowania jest analiza i ocena atrakcyjności regionu zachodnio-
pomorskiego. W pracy wykorzystano raporty dotyczące oceny atrakcyjności 
inwestycyjnej województw w Polsce, opracowane przez Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową (IBnGR) w Gdańsku.

1.  Determinanty województwa zachodniopomorskiego

Region zachodniopomorski wyróżnia się na tle pozostałych 15 województw Pol-
ski następującymi cechami:
– korzystnym położeniem w płn.-zach. części Polski (obszary nadmorskie 

i przygraniczne), które jest bardzo ważnym czynnikiem kształtującym jego 
rozwój; 

–  5 miejscem pod względem powierzchni w kraju (7,3% obszaru Polski);
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–  12 lokatą pod względem liczby ludności w Polsce (1 693 tys. osób – 4,4% 
ludności kraju);

–  niekorzystną strukturą przestrzenną sieci miast (peryferyjne położenie dwóch 
największych ośrodków w regionie);

–  wysoką stopą bezrobocia rejestrowanego – 17,7%;
–  systematycznym spadkiem znaczenia gospodarki morskiej i dużych przedsię-

biorstw z sektorów tradycyjnych na korzyść sektora małych i średnich przed-
siębiorstw;

–  9 miejscem wśród województw pod względem tworzenia PKB w kraju;
–  wyodrębnieniem czterech (od 2008 r.) podregionów NTS3: szczecińskiego, 

stargardzkiego, koszalińskiego i miasta Szczecina, które cechuje zróżnicowa-
nie społeczne i gospodarcze (najsłabiej wypada podregion koszaliński, w któ-
rym odnotowuje się znacznie wyższą stopę bezrobocia, niekorzystne saldo 
migracji, niższą wartość produkcji sprzedanej oraz znacznie niższe dochody 
ludności);

–  zwiększającym się znaczeniem turystyki w gospodarce województwa.

2.  Region zachodniopomorski 
w wybranych rankingach i raportach 

Województwo zachodniopomorskie podobnie jak wszystkie regiony Polski jest 
przedmiotem analiz społeczno-ekonomicznych. W różnych publikacjach (np. 
w raportach, ekspertyzach i opracowaniach) przedstawiane są rozmaite rankingi 
ukazujące pozycję Pomorza Zachodniego w gospodarce Polski. Są one w cen-
trum zainteresowań ekonomistów, polityków regionalnych i szeroko rozumia-
nych mediów. Rankingi te niejednokrotnie budzą wątpliwości oraz spore emocje, 
głównie ze względu na kwestie metodyczne (np. wybór roku będącego podstawą 
do obliczeń i porównań)1.

Zarówno badania Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, jak i Kry-
styny Gawlikowskiej-Hueckel przeprowadzone w 2003 roku wskazały, że zachod-

1 S. Flejterski, Średniookresowe podstawy rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego 
(w świetle teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego), w: Region 2006. Rozwój regionalny 
w Polsce w latach 2007–2013. Inwestycje i kapitał, Szczecin 2006, s. 44–47.



Krzysztof Małachowski: Ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionu... 191

niopomorskie, obok pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, wchodzi 
w skład grupy o dużej (klasa B) atrakcyjności inwestycyjnej2 (tabela 1).

Tabela 1
Syntetyczna ocena atrakcyjności inwestycyjnej – ranking województw

Województwo Klasa

mazowieckie, śląskie A
wielkopolskie, pomorskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie B
małopolskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, kujawsko-pomorskie C
warmińsko-mazurskie, podkarpackie, podlaskie, lubelskie, 
świętokrzyskie D

Źródło:  Profi l wrażliwości gospodarki regionalnej...

Jest to grupa województw, które pod względem mikroklimatu zajęły wyso-
kie bądź też przeciętne pozycje. Analiza sytuacji gospodarczej w tych wojewódz-
twach wskazuje, że często są one miejscem zmian, które mogą w przyszłości 
doprowadzić do poprawy atrakcyjności z punktu widzenia zagranicznych inwe-
storów. Należy jednak zadawać sobie sprawę, iż atrakcyjność inwestycyjna woje-
wództwa zachodniopomorskiego jest najniższa w ramach grupy B, region ten jest 
ostatnim z województw o stosunkowo wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej. 

Według analiz IBnGR udział województwa zachodniopomorskiego 
w liczbie jednostek z kapitałem zagranicznym plasuje region na piątym miej-
scu w Polsce (7,5%). Jednak pod względem wartości bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ) zachodniopomorskie zajmuje ósmą pozycję (1,8% wartości 
BIZ w Polsce). Można więc uznać, że w regionie zachodniopomorskim wystę-
puje relatywnie duża liczba inwestycji o niewielkiej wartości. Potwierdza to 
ranking Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)3, zgod-
nie z którym z 920 zagranicznych inwestorów sklasyfi kowanych na tzw. liście 
PAIiIZ (obejmującej inwestorów, z których każdy zainwestował w Polsce co naj-
mniej 1 mln USD) 88 przypadało na zachodniopomorskie. Uwzględniając liczbę 
dużych zagranicznych projektów inwestycyjnych województwo znajdowało się 
zatem na 9 miejscu. Pod uwagę wzięto następujące wskaźniki:

2 Profi l wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską – województwo 
zachodniopomorskie, red. P. Susmarski, IBnGR, Gdańsk 2003, s. 37.

3 Ibidem, s. 27–28.
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–  syntetyczny wskaźnik udziału fi rm z kapitałem zagranicznym w gospodarce 
województwa (liczony na podstawie udziału fi rm z zagranicznym kapitałem 
w liczbie podmiotów w regionie, przychodach ze sprzedaży, nakładach inwe-
stycyjnych oraz wartości środków trwałych);

–  dynamikę wzrostu udziału podmiotów zagranicznych w wyżej wymienionych 
zmiennych;

–  udział fi rm z kapitałem zagranicznym w eksporcie;
–  dynamikę eksportu generowanego przez fi rmy z udziałem kapitału zagranicz-

nego;
–  udział inwestycji zagranicznych z UE w całości BIZ w regionie.

Przedmiotem kontrowersji wśród elit politycznych, gospodarczych i nauko-
wych województwa zachodniopomorskiego była opublikowana w 2006 roku 
ekspertyza IBnGR pt. Sukces rozwojowy polskich województw4. Według niej we 
wszystkich pięciu analizowanych aspektach (gospodarka, infrastruktura tech-
niczna, kapitał ludzki, warunki życia, funkcjonowanie samorządów) Pomorze 
Zachodnie cechowało się bardzo małą dynamiką – zajmując w poszczególnych 
rankingach cząstkowych miejsca od 13 do 16 (tabela 2). Wyjątkiem było funkcjo-
nowanie samorządów – pod tym względem region zajął 10 lokatę, głównie dzięki 
najniższemu w kraju wzrostowi wydatków na administrację publiczną.

Tabela 2
Województwo zachodniopomorskie w rankingu sukcesu rozwojowego 

w latach 1999–2004

Aspekty sukcesu rozwojowego Lokata ( wśród 16 województw)

gospodarka 16
infrastruktura techniczna 14
kapitał ludzki 13
warunki życia 15
funkcjonowanie samorządów 10
syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego 16
Źródło:  Sukces rozwojowy…, s. 94. 

4 Sukces rozwojowy polskich województw, red. T. Kalinowski, IBnGR, Gdańsk 2006, s. 93–
96, za: S. Flejterski, Średniookresowe podstawy rozwoju..., s. 44–47.
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Najgorszą sytuację odnotowano w zakresie rozwoju gospodarczego. Był 
to rezultat najniższej w kraju dynamiki PKB, najmniejszej poprawy warun-
ków pracy i najwolniejszego rozwoju sfery otoczenia biznesu. Biorąc po uwagę 
warunki życia, województwo usytuowano na 15 miejscu. O tak niskiej lokacie 
zadecydowała mała dynamika zamożności gospodarstw domowych, ich wyposa-
żenia, a także mała dynamika rozwoju infrastruktury społecznej – szkol nictwa, 
kultury i bezpieczeństwa powszechnego. 

Województwo zachodniopomorskie cechowało się bardzo słabym i nierów-
nomiernym rozwojem. Wśród dwóch podregionów wyraźnie lepiej rozwijał się 
podregion koszaliński.

Największe zróżnicowanie rozwoju odnotowano w przypadku gospodarki. 
Wyraźne było ono również w odniesieniu do kapitału ludzkiego i warunków 
życia. W pozostałych dwóch aspektach różnice były małe. Najbardziej zbliżone 
wartości odnotowano w funkcjonowaniu samorządów. W żadnym innym woje-
wództwie nie odnotowano mniejszego zróżnicowania w omawianym aspekcie.

W wszystkich pięciu badanych aspektach lepszymi wynikami cechował się 
podregion koszaliński. Największą różnicę rozwojową na korzyść pod regionu 
koszalińskiego odnotowano w gospodarce. Wynikała ona przede wszyst-
kim z dużej rozpiętości w PKB. Nie bez znaczenia była również duża różnica 
w tempie rozwoju sfery otoczenia biznesu. Niższą niż w przypadku gospodarki 
rozpiętość dynamiki odnotowano w rozwoju kapitału ludzkiego w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Większą dynamiką, głównie za sprawą zmian w po-
ziomie wiedzy oraz przedsiębiorczości, cechował się tu podregion koszaliński. 
Zróżnicowanie warunków życia było mniejsze niż we wcześniej wymienionych 
aspektach. Jednak ponownie wyższe wartości charakteryzowały podregion 
koszaliński, co wynikało głównie z szybszej poprawy indywidualnych warunków 
życia związanych z dochodami i warunkami mieszkaniowymi. Również w roz-
woju infrastruktury szkolnictwa zaobserwowano istotną przewagę podregionu 
koszalińskiego. Małe zróżnicowania zaobserwowano w rozwoju infrastruktury. 
Przewaga podregionu koszalińskiego wynikała z szybszego rozwoju infrastruk-
tury bytowej i ochrony środowiska. Najmniejsze zróżnicowania odnotowano 
w zakresie funkcjonowania samorządów. W podregionie koszalińskim szybciej 
niż w szczecińskim rósł udział dochodów własnych i nakłady inwestycyjne.

Jak więc pokazała analiza IBnGR, najniższa w kraju dynamika rozwoju 
województwa zachodniopomorskiego wynikała przede wszystkim z niewiel-
kich postępów odnotowanych w podregionie szczecińskim. Jako obszar lepiej 
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rozwinięty, którego głównym ośrodkiem jest duże miasto (Szczecin), podregion 
szczeciński startował z lepszej pozycji niż podregion koszaliński. Jednak, aby 
osiągnąć wysokie wartości rozwoju, musiałby utrzymywać wysokie przyrosty 
bezwzględne w zakresie analizowanych wskaźników. Podregion szczeciński 
rozwijał się jednak w tempie, które zapewniło całemu województwu ostatnie 
miejsce w rankingu sukcesu.

Znaczenia zaprezentowanego rankingu zdaniem S. Flejterskiego – zwłasz-
cza w świetle odnotowanych wyżej zastrzeżeń natury metodycznej – nie należy 
wyolbrzymiać, nie wolno jednak całkowicie zlekceważyć. Ukazuje on bowiem, 
że rozwój Pomorza Zachodniego, w szczególności tzw. podregionu szczeciń-
skiego, nie był w badanym okresie zadowalający. Oznacza to, że województwo 
zachodniopomorskie nie stało się w pełni benefi cjentem procesów transformacji 
oraz akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Kolejne badania dotyczyły atrakcyjności inwestycyjnej województwa 
zachodniopomorskiego i zostały przeprowadzone przez IBnGR na zlecenie 
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Wyniki tych badań opubli-
kowano w sierpniu 2007 roku. Atrakcyjność inwestycyjna regionu zachodnio-
pomorskiego była badana na tle wszystkich województw w ujęciu5: 
–  regionów sąsiadujących z województwem zachodniopomorskim (lubuskie, 

pomorskie, wielkopolskie),
–  pozostałych liderów rankingu (śląskie, mazowieckie, dolnośląskie, małopol-

skie i łódzkie).
W pierwszej grupie (regionów sąsiadujących z zachodniopomorskim) wojewódz-
two zachodniopomorskie zajęło przedostatnią pozycję przed województwem 
lubuskim. W drugiej grupie (liderów rankingu) zachodniopomorskie zajęło 
8 pozycję, wykazując niedużą stratę w stosunku do regionu łódzkiego i pomor-
skiego. Autorzy raportu podkreślają jednak, że w kolejnych latach pozycja obu 
tych regionów wzrośnie na skutek realizacji programu autostrad (łódzkie) i przy-
gotowań EURO 2012 (pomorskie)6.

W raporcie wyspecyfi kowano 7 grup czynników składających się na ocenę 
ogólną. W dostępności transportowej region zachodniopomorski uzyskał drugą 

5 Atrakcyjność inwestycyjna województwa zachodniopomorskiego dla inwestorów zagra-
nicznych 2007, IBnGR, Gdańsk 2007, s. 29–30, za: K. Brzozowska, Atrakcyjność inwestycyjna 
regionu zachodniopomorskiego na tle oceny atrakcyjności inwestycyjnej Polski, w: Region 2008. 
Pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny, Szczecin 2008, s. 30–31.

6 Ibidem, s. 31.
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pozycję na 16 województw, która nie wynika jednak z dobrego stanu infrastruk-
tury transportowej, lecz z położenia geografi cznego regionu zapewniającego 
szybki dostęp do europejskiej sieci transportowej. W chłonności rynku zbytu 
(instytucjonalnego), w poziomie rozwoju infrastruktury społecznej i poziomie 
bezpieczeństwa powszechnego oraz aktywności regionu wobec inwestorów 
województwo zajęło 6 lokatę. W zasobach i kosztach pracy uplasowało się na 
7 miejscu, a w poziomie rozwoju infrastruktury gospodarczej na 9 pozycji. 

W połowie grudnia 2009 roku IBnGR przedstawił cykliczną, piątą pub-
likację pt. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009. 
Podobnie jak w raportach z lat 2005–2008 dokonano oceny atrakcyjności inwe-
stycyjnej. Pod uwagę w 2009 roku wzięto 7 grup wskaźników cząstkowych, któ-
rym nadano określone wagi (%). Zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi 
największe znaczenie przypisano zasobom i kosztom pracy (25%). Za nieco 
mniej ważną, ale również mającą duże znaczenie dla kształtowania atrakcyjno-
ści inwestycyjnej województw, uznano aktywność regionów wobec inwestorów 
(20%). Kolejnym czynnikiem była dostępność transportowa (20%), następnie 
wielkość rynku zbytu (15%) i rozwój infrastruktury gospodarczej (10%). Stosun-
kowo najmniejsze znaczenie przypisano dwóm składowym atrakcyjności inwe-
stycyjnej – poziomowi rozwoju infrastruktury społecznej (5%) i bezpieczeństwu 
powszechnemu (5%). Badaniu pod kątem syntetycznej atrakcyjności poddano 
wszystkie województwa w Polsce (tabela 3).

Wyraźnym liderem atrakcyjności inwestycyjnej pozostaje nadal wojewódz-
two śląskie. Duża atrakcyjność inwestycyjna cechuje także województwo dolno-
śląskie i mazowieckie. Do regionów o wyraźnie ponadprzeciętnej atrakcyjności 
inwestycyjnej należą województwa wielkopolskie i małopolskie. Do regionów 
zapewniających przedsiębiorcom nieznacznie ponadprzeciętne warunki zali-
czone zostały trzy regiony: zachodniopomorskie, pomorskie i łódzkie. Wszystkie 
wymienione regiony zajmują wysokie lub przeciętne pozycje w poszczególnych 
aspektach atrakcyjności inwestycyjnej. Pozostałe województwa cechują się 
niskim wskaźnikiem atrakcyjności inwestycyjnej.

Należy podkreślić, że ze wszystkich 16 regionów w ubiegłorocznej klasy-
fi kacji najbardziej awansowało (aż o dwa miejsca w stosunku do 2008 r. i lat 
poprzednich) województwo zachodniopomorskie. Było to spowodowane przede 
wszystkim zwiększeniem aktywności tego regionu wobec inwestorów (4 miej-
sce) oraz wysoką pozycją w dostępności transportowej (5 miejsce), co wynika, 
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jak już wykazano, z położenia geografi cznego regionu zapewniającego szybki 
dostęp do europejskiej sieci transportowej.

Tabela 3
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województw w 2009 roku

Województwo
Atrakcyjność inwestycyjna województw

wartość wskaźnika syntetycznego ranga
śląskie 0,87 1
dolnośląskie 0,69 2
mazowieckie 0,60 3
wielkopolskie 0,43 4
małopolskie 0,32 5
zachodniopomorskie 0,07 6
pomorskie 0,02 7
łódzkie 0,02 8
lubuskie –0,11 9
opolskie –0,11 10
kujawsko-pomorskie –0,22 11
warmińsko-mazurskie –0,38 12
podkarpackie –0,38 13
świętokrzyskie –0,56 14
podlaskie –0,62 15
lubelskie –0,65 16
Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportu Atrakcyjność inwestycyjna województw i pod-

regionów Polski 2009, IBnGR, Gdańsk 2009.

W zakresie zasobów i kosztów pracy bezkonkurencyjne okazało się woje-
wództwo śląskie, choć należy zaznaczyć, że pozycję lidera zawdzięcza wielko-
ści zasobów, a nie ich jakości. Region zachodniopomorski osiągnął 9 pozycję 
i podobnie jak w latach poprzednich zaliczony został do grupy województw 
o wyraźnie mniejszych zasobach i kosztach pracy. Według opracowania region 
cechuje mała aktywność społeczna oraz wyraźnie niższe od przeciętnej koszty 
pracy. 

Aktywność województw wobec inwestorów oceniona została pod kątem 
stopnia przygotowania ofert inwestycyjnych dostępnych w poszczególnych regio-
nach, a także na podstawie oceny zagranicznego zaangażowania województw 
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w działalność informacyjno-promocyjną wobec inwestorów. Województwo 
zachodniopomorskie zajęło 4 miejsce w tej grupie i było ono zdecydowanie 
wyższe niż w poprzednich latach. Autorzy ocenili to jako wyraźną poprawę tego 
wskaźnika w regionie. 

Ważnym elementem oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw jest 
analiza dostępności transportowej. Tu pod uwagę wzięto gęstość pozamiejskiej 
infrastruktury drogowej, dostęp do granicy zachodniej, dostęp do Warszawy 
i rangę portu lotniczego. Bardzo dobra dostępność transportowa jest atrybu-
tem województwa zachodniopomorskiego, a wynika (jak już wykazano) z jego 
położenia. Pogarsza ją jednak mała gęstość sieci drogowej, co utrudnia również 
dostępność transportową w skali regionu. Pomimo tego województwo otrzy-
mało 5 pozycję w kraju. Mankamentem regionu jest brak dobrej komunikacji 
z Warszawą. 

Kolejnym czynnikiem kształtującym atrakcyjność inwestycyjną woje-
wództw jest chłonność rynku zbytu, analizowana w odniesieniu do sektora 
indywidualnego i instytucjonalnego zarówno pod kątem liczby potencjalnych 
konsumentów indywidualnych i instytucjonalnych, jak i posiadanej przez nich 
siły nabywczej. Zachodniopomorskie otrzymało w tej kategorii 8 miejsce. Jest to 
spadek w stosunku do roku 2006, gdzie uplasowało się na 6 pozycji.

W ocenie infrastruktury gospodarczej przeanalizowano gęstość instytucji 
otoczenia biznesu, poziom rozwoju sfery badawczo-rozwojowej, możliwości 
inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych oraz intensywność działal-
ności targowo-wystawienniczej. Województwo zachodniopomorskie odznacza 
się niższym od przeciętnej rozwojem infrastruktury gospodarczej. Jego cechą 
jest według raportu: słaby rozwój sfery badawczo-rozwojowej, stosunkowo mała 
powierzchnia wolnych terenów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekono-
micznych, mała aktywność targowo-wystawiennicza. Należy dodać, że rozwój 
infrastruktury gospodarczej, obok aktywności województw wobec inwestorów, 
jest czynnikiem atrakcyjności ulegającym największym zmianom. Wynikają one 
głównie ze zmian w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych, które 
są z jednej strony probierzem efektywności podmiotów zarządzających strefą, 
z drugiej zaś atrakcyjności jej terenów dla potencjalnych inwestorów. W tej gru-
pie województwo zachodniopomorskie zajęło odległą 11 lokatę.

Ocena rozwoju infrastruktury społecznej objęła analizę intensywności 
działalności kulturalnej oraz stanu infrastruktury turystycznej i towarzyszącej. 
Region zachodniopomorski w 2009 roku utrzymał 6 pozycję w tym zakresie.
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Ostatnim z analizowanych czynników atrakcyjności inwestycyjnej jest 
poziom bezpieczeństwa powszechnego. Bezapelacyjnym liderem w Polsce jest 
województwo podkarpackie, które wyraźnie zdystansowało pozostałe regiony. 
Swoją pozycję zawdzięcza najniższej w kraju liczbie przestępstw na 10 tys. 
mieszkańców i bardzo wysokiemu (3 miejsce) wskaźnikowi ich wykrywalno-
ści. Do regionów o niskim poziomie bezpieczeństwa powszechnego zalicza się 
Zachodniopomorskie, które od 2005 roku zajmuje niezmiennie 13 pozycję.

Zakończenie

Można oczekiwać, że region Pomorza Zachodniego będzie nadal w stopniu 
ponadprzeciętnym zależny od kształtowania się stosunków ekonomicznych 
(oraz politycznych, kulturowych, naukowych itp.) Polski ze światem. Perspek-
tywy rozwoju województwa zależne będą w znacznej mierze od tego, jak będzie 
kształtować się w przyszłości koniunktura ekonomiczna i kondycja fi nansowa 
w państwach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Niemczech7.

Województwo zachodniopomorskie nie wykorzystało w pełni szans wyni-
kających z położenia i możliwości rozwojowych regionu. Niewysoka pozycja 
województwa jest wypadkową barier tkwiących w gospodarce krajowej i przepi-
sach ją regulujących oraz zaniedbań w zakresie modernizacji i rozwoju regionu 
w latach poprzednich. Należy nadrobić powstałe w tym względzie zaniedbania 
i zaniechania szczególnie w zakresie infrastruktury gospodarczej.

Szansą dla województwa zachodniopomorskiego jest rozwój gospodarki 
morskiej (pomimo upadku przemysłu stoczniowego), transportu i turystyki, 
które sprawią, że nastąpi duża progresja, a faktyczna atrakcyjność inwestycyjna 
regionu będzie zdecydowanie większa, niż wykazują to prezentowane raporty 
i ekspertyzy.
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The investment attractiveness of West-Pomeranian region

Summary

In the article the determinants of West-Pomeranian region were described on 
background the remaining fi fteen provinces of Poland. Additionally, the position of 
West-Pomeranian region was introduced in chosen rankings and reports regarding the 
opinion of investment attractiveness of provinces in Poland. It was underlined, that in 
report entitled “The investment attractiveness of provinces and the subregions of Poland” 
published by Research Institute of Market Economy in Gdańsk in 2009, the West-Pome-
ranian province occupied sixth position and it was promoted (in relation to the time 
period 2005–2008) up to two places, owing to activity of region towards investors and 
better and better transport accessibility.

Translated by Krzysztof Małachowski 
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Szczecin

Analyse von ausgewählten Strukturindikatoren 
von 12 polnischen Landgemeinden 

in der Wojewodschaft Westpommern/Zachodniopomorskie

1.  Die Wojewodschaft Zachodniopomorskie (Westpommern)

I m Jahre 2008–2009 wurde eine Studie der Entwicklungsperspektiven länd-
licher Gemeinden in der nordwestpolnischen Wojewodschaft Westpom-

mern im Rahmen des DFG-Projektes „Gesundheit und Lebensführung“ an der 
Fachhochschule Neubrandenburg durchgeführt. Dieser Artikel bringt nähere 
Informationen über die untersuchten Gemeinden und führt in der Thematik der 
Entwicklung der Untersuchungsgemeinden vor dem Hintergrund der regionalen 
Situation ein, stellt entsprechend die Ergebnisse der wirtschaftliche Entwicklung 
in den ausgewählten Gemeinden der Wojewodschaft Westpommern/Zachodnio-
pomorskie vor.

Entsprechend der Studie wurden für diese Untersuchung geeignete kleine 
Gemeinden aus Kreisen mit einer Bevölkerungsdichte unter 150 Einwohnern je 
km² in der Wojewodschaft Zachodniopomorskie ausgewählt. Dieser Wert gilt in 
den meisten mitteleuropäischen Ländern als Kriterium für ländliche Räume. Die 
Gemeinden wurden entsprechend der Anzahl der Einwohner in vier Gruppen 
geteilt (vgl. Tabelle 1): in weniger als 4.000, 4.000 bis 6.000, 6.000 bis 9.000 
und schließlich mehr als 9.000 Einwohner. Nach Auswahl dieser Zufallsstich-
probe wurde geprüft, in welcher Form und auf welcher Ebene statistische Daten 
auf Gemeindeebene in Polen vorliegen. Ergebnis dieser Analyse sollen Typen 
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von kleinen Gemeinden in der Wojewodschaft Zachodniopomorskie sein. Die 
Gemeindetypen können in der Zukunft als Grundlage für die weitere örtlich 
differenzierte Analyse, für Szenarien, Handlungsempfehlungen und Entwick-
lungsstrategien dienen.

Tabelle 1
Größenklassenverteilung der ländlichen Gemeinden 

in der Wojewodschaft Zachodniopomorskie in Kreisen mit < 150 E / km² 
und Verteilung der Untersuchungsgemeinden

< 4000 4000–6000 6000–9000 Mehr als 9000 Gesamt

Gemeinden 21 28 24 38 111
Anteil (%) 18,9 25,2 21,6 34,2 100
Stichprobe 2,27 3,03 2,59 4,11 12
Gerundet 2 3 3 4 12

Quelle:  eigene Bearbeitung.

Tabelle 2 
Bevölkerungsdichte [Einwohner je km²] in den Jahren 1995 und 2005 

sowie Veränderung [in %]

Einwohner 
je km² 2002

Einwohner 
je km² 2006

Veränderung 
von 2002 bis 2006 (%)

ZACHODNIOPOMORSKIE 74 74 0
Przybiernów (2) 23 23 0
Rewal (2) 80 84 5
Stare Czarnowo (2) 25 25 0
Trzcińsko-Zdrój (3) 33 33 0
Kamień Pomorski (3) 70 69 –1,43
Międzyzdroje (3) 56 57 1,79
Myślibórz (3) 64 63 –1,56
Police (3) 164 165 0,61
Stargard Szczeciński (2) 35 36 2,86
Dobra (3) 39 39 0
Białogard (2) 24 24 0
Barwice (3) 35 34 –2,86

Quelle:  Urząd Statystyczny w Szczecinie.
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Die Wojewodschaft Zachodniopomorskie gehört in weiten Teilen zu den 
ländlich strukturierten Gebieten mit einer relativ geringen Bevölkerungsdichte. 
Die Einwohnerdichte der meisten Untersuchungsgemeinden liegt deutlich unter 
dem in den meisten europäischen Staaten üblichen Defi nitionswert von 150 Ein-
wohnern je km² (vgl. Tabelle 2). Allerdings sind auch städtische Oberzentren mit 
ihren typischen Ballungserscheinungen vertreten.

Um die Entwicklung darzustellen wurden – soweit verfügbar – jeweils die 
Daten von 1995 bzw. 1999 mit denen des Jahres 2006 verglichen und die Ver-
änderungen kenntlich gemacht. Gab es diskontinuierliche Entwicklungen wurde 
die gesamte Zeitreihe dargestellt. Die Daten wurden vom statistischen Amt in 
Szczecin aufgearbeitet. Für die Gemeinde Dobra sind die Daten nur seit dem Jahr 
2002 verfügbar, weil die Gemeinde bis dahin zum Kreis Goleniowski gehörte.1

2.  Entstehung und Gebietsstruktur der Wojewodschaft

Die Wojewodschaft Zachodniopomorskie liegt im nordwestlichen Teil Polens 
und umfasst den größten Teil des historischen Gebietes Hinterpommern sowie 
einen sehr kleinen Teil des historischen Gebietes Vorpommern. Die Wojewod-
schaft grenzt im Westen an die deutschen Bundesländer Mecklenburg-Vorpom-
mern und Brandenburg, im Süden an die Wojewodschaft Lebus, im Südosten an 
die Wojewodschaft Großpolen, im Osten an die Wojewodschaft Pommern (die 
historische Region Pomerellen) und im Norden über die Ostsee an die Länder 
Dänemark, Schweden und Finnland. Die geographische Lage hat einen günstigen 
Einfl uss auf die Entwicklung der Wojewodschaft.2 Die direkte Nachbarschaft zu 
Deutschland, Dänemark und Schweden sowie die Lage an der Ostsee prägen den 
Charakter der Region als Handels- und Investitionsstandort. Auf dem Gebiet der 
Wojewodschaft befi nden sich die meisten Grenzübergänge Polens.

1 Gesetz aus dem 13 Mai 2001: Die Bildung, Bestimmung der Grenzen und Veränderung der 
Namen der Bezirke sowie Veränderung des Sitzes der Behörde des Bezirks (DzU nr 62, poz. 631 
z 2001 r.). – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, usta-
lenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (DzU z dnia 20 czerw-
ca 2001 r.).

2 Makroregion północno-zachodni w nowym podziale administracyjnym, Rządowe Centrum 
Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, Szczecin 1999, S. 75 und 
Współpraca pracodawców polskich i niemieckich w zakresie aktywnej polityki rynku pracy. Ma-
teriały z konferencji, Kołobrzeg, 6–7 czerwca 2001, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
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Die administrative Reform Polens trat am 1. Januar 1999 in Kraft und führte 
die dreistufi ge territoriale Gliederung ein. Neben den Wojewodschaften und den 
vor 1990 bestehenden Gemeinden wurden die Kreise (Powiat) eingeführt. Die 
Zahl der Wojewodschaften wurde deutlich verringert. Die Mehrheit der Städte, 
die das Recht einer Wojewodschaftshauptstadt verloren haben, wurde zu kreis-
freien Städten (Stadtkreisen). 

Die Wojewodschaft Zachodniopomorskie bzw. Westpommern ist eine der 
16 neuen Verwaltungseinheiten Polens. Sie entstand als Ergebnis der Gebiets- 
und Verwaltungsreform aus der Vereinigung der Wojewodschaften Szczecińskie 
(die gesamte Wojewodschaft Szczecińskie), Gorzowskie (nur die Gemeinden 
der Kreise Choszczeńskie und Myśliborskie), Koszalińskie (als Ganzes), Pilskie 
(nur die Gemeinden des Kreises Wałecki) und Słupskie (nur drei Gemeinden 
des Kreises Sławeński) (vgl. Tabelle 3).3 Die Hauptstadt der Region ist Szczecin 
(Stettin), das administrative, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Woje-
wodschaft. 

Tabelle 3
Wojewodschaftsstruktur nach dem Stand vom 01.01.1999

Ehemalige
Wojewodschaften

Oberfl äche Bevölkerung

Insges.

Anteil der 
Wojewod-

schaft 
Zachodnio-
pomorskie

Anteil 
der Woje-
wodschaft 

Zachodnio-
pomorskie

Insges. 

Anteil der 
Wojewod-

schaft 
Zachodnio-
pomorskie

Anteil der 
Wojewod-

schaft 
Zachodnio-
pomorskie

in km2 in % in 1.000 EW in %
Gorzowskie
Koszalińskie
Pilskie
Słupskie
Szczecińskie

8484
8470
8205
7453
9982

2515
8470
1407
527

9982

11,0
37,0
6,1
2,3
43,6

514,3
527,6
496,9
429,7
995,2

121,6
527,6
57,1
30,3
995,2

7,0
30,5
3,3
1,7

57,5
Zachodnio-
pomorskie – 22901 100,0 – 1731,8 100,0

Quelle:  eigene Bearbeitung: Problemy integracji Województwa Zachodniopomorskiego, 
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, 
Szczecin 1999, S. 3 und Rocznik statystyczny 1991, GUS, Warszawa 1991, S. L i LI.

3 Das Gesetz aus dem 24 Juli 1998 über die Einführung der fundamentalen dreistufi gen Auf-
teilung des territorialen Staats (DzU aus dem 28 Juli 1998). Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wpro-
wadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (DzU z dnia 28 lipca 
1998 r.).
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Seit der tiefgreifenden Territorialreform 1999 gab es nur geringe Verän-
derungen in der Wojewodschaftsstruktur. Zum 1. Januar 2002 wurde der Kreis 
łobeski (mit der Hauptstadt Łobez) aus Gemeinden der Kreise stargardzki, gry-
fi cki, und goleniowski gebildet (darunter die Untersuchungsgemeinde Dobra). 
Zum 1. Januar 2003 wurde eine Fläche von 476 ha aus der Gemeinde Boleszko-
wice (Kreis myśliborski) der Stadt Kostrzyn (Kreis gorzowski, Wojewodschaft 
lubuskie) angegliedert. Daneben gab es Flächenverschiebungen zwischen einigen 
Gemeinden, so erhielten die Untersuchungsgemeinden Police (Kreis policki) aus 
der Stadt Szczecin (Stadtkreis Szczecin) eine Fläche von 25 ha und Barwice zum 
1. Januar 2002 536 ha aus der Gemeinde Borne Sulinowo (vgl. Tabelle 4). Die 
Tabelle zeigt, dass entsprechend bei fast allen Gemeinden die Gebietsfl äche im 
Jahre 2006 genauso groß ist wie im Jahre 1998. Man muss dabei berücksichtigen, 
dass die Daten aus dem Jahr 1999 für den statistischen Zweck umgerechnet wur-
den (von dem Jahr 1999 gab andere Gliederung der Wojewodschaft), deswegen 
kann es zu Abweichungen bei Berechnungen kommen.

Tabelle 4
Gemeindefl äche in km² in den Jahren 1998 und 2006 sowie Veränderungen in %

1998
(km²)

2006
(km²)

1998–2006
(%)

ZACHODNIOPOMORSKIE 22 902 22 892 –0,04
Przybiernów (2) 229 229 0
Rewal (2) 41 41 0
Stare Czarnowo (2) 153 153 0
Trzcińsko-Zdrój (3) 170 170 0
Kamień Pomorski (3) 209 209 0
Międzyzdroje (3) 118 114 –3,39
Myślibórz (3) 328 329 0,3
Police (3) 252 252 0
Stargard Szczeciński (2) 318 318 0
Dobra (3)* – 116 0
Białogard (2) 328 328 0
Barwice (3) 253 259 2,37

* Die Gemeinde Dobra existiert seit dem 1. Januar 2002 und deswegen für die Berechnungen wurde das Jahr 2002 
als Basis Jahr genommen – Wert im Jahr 2002 – 116 km.

Quelle:  Urząd Statystyczny w Szczecinie.
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Mit einer Fläche von 22.892 km2 und somit 7,3% der Oberfl äche Polens ist 
Zachodniopomorskie die fünftgrößte Wojewodschaft. Sie zählt 1.692.271 Ein-
wohner, wobei die mittlere Bevölkerungsdichte bei 74 Personen je km² (Tabelle 2) 
liegt (Mittelwert für Polen: 122 Personen).4 Beinahe 70% der Bevölkerung wohnt 
in Städten5, 30,5%6 auf dem Lande. Die Bevölkerung ist weitgehend konzentriert 
auf die urbanen Zentren Szczecin (Stettin) – 418.000 Einwohner, Koszalin (Kös-
lin) – 112.000 Einwohner, Stargard Szczeciński – 73.000 Einwohner, Kołobrzeg 
(Kolberg) – 47.000 Einwohner, Świnoujście (Swinemünde) – 43.000 Einwohner 
und Szczecinek – 42.000 Einwohner. Die Stadt Szczecin bildet mit dem Hafen-
komplex Szczecin-Świnoujście und dem Flughafen Goleniów einen wichtigen 
Verkehrsknoten in der deutsch-polnischen Grenzregion.

3.  Die Entwicklung der Untersuchungsgemeinden 
vor dem Hintergrund der regionalen Situation

3.1. Wirtschaftliche Entwicklung

Um die vorhandenen Entwicklungen aufzeigen zu können, wurden jeweils wirt-
schaftliche, Merkmale der einzelnen Gemeinden verglichen und in Beziehung 
zu denen der gesamten Wojewodschaft gesetzt. So war es möglich, sowohl auf 
die spezifi sche Situation ländlicher Gemeinden als auch auf die Unterschiede 
zwischen den Gemeinden zu achten.

Das wirtschaftliche Programm der polnischen Regierung im Jahr 1989 star-
tete einen Umbau des Wirtschaftssystems zur Schaffung der Marktwirtschaft. 
Es zielte auf eine Neuordnung, in welcher die Privatwirtschaft die Priorität 
eingeräumt bekam. Folgerichtig gewinnt der Privatsektor in der Wirtschaft der 
Wojewodschaft immer mehr an Bedeutung.7 Der Privatsektor umfasst in- und 
ausländisches privates Eigentum sowie ein „gemischtes Eigentum“ mit einer 
Mehrheit von Fondsanteilen in den Händen von privaten Personen. Der öffent-
liche Sektor umfasst den Staatsbesitz (Staatsschatz und staatliche Rechtsper-

4 Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2007, S. 85.
5 Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31.12.2007 r., GUS, War-

szawa 2008, S. 12.
6 Ludność według płci, wieku, województw, podregionów, powiatów, miast i gmin. Stan 

w dniu 31.12.2007, GUS, Warszawa 2008.
7 Urząd Statystyczny w Szczecinie.
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sonen) und das Eigentum der territorialen Selbstverwaltungen sowie „gemischtes 
Eigentum“ mit überwiegenden Fondanteilen der öffentlichen Hand. Die über-
wiegende Mehrheit der wirtschaftlichen Unternehmen gehörte Ende 2006 zum 
Privatsektor (95,9%, vgl. Tabelle 5), die anderen zum öffentlichen Sektor. Im 
Jahre 2000 waren es noch 93% privatwirtschaftliche Unternehmen, die damals 
weniger als 75% zum BIP in der Region beitrugen.8 D. h., einige größere und 
wirtschaftsstärkere Unternehmen waren in öffentlicher Hand geblieben. Zu den 
Wirtschaftszweigen, die am stärksten privatisiert sind, gehören der Handel, 
Finanzdienstleistungen, das Bauwesen, die Hotel- und Gaststättenwirtschaft, 
die Industrie, die Seewirtschaft, der Tourismus sowie die Landwirtschaft. In der 
Industrie sind es vor allem die Chemieindustrie, der Elektromaschinenbau, die 
Energieerzeugung, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Holzver-
arbeitungs- und Papierindustrie. Der Anteil der privaten Betriebe war – bedingt 
durch den Anteil landwirtschaftlicher Betriebe – im Jahre 1995 deutlich höher 
als im Durchschnitt der Wojewodschaft, nahm aber entgegen dem Trend in der 
gesamten Wojewodschaft in fast allen Untersuchungsgemeinden ab bzw. sta-
gnierte (Tabelle 5).

Tabelle 5
Prozentualer Anteil des Privatsektors an allen Unternehmen in den Jahren 1995–2006 
und Dynamik der Veränderungen (Zuwachs nach Absolutenzahlen der Privatfi rmen, 

Absolute Zahlen der Privatsektor im Jahre 1995 und 2006 siehe Quelle)

1995 2006 1995–2006
1 2 3 4

ZACHODNIOPOMORSKIE 87,69 95,94 93,53
Przybiernów (2) 96,25 97,25 175,32
Rewal (2) 98,30 98,24 68,49
Stare Czarnowo (2) 94,74 97,85 184,03
Trzcińsko-Zdrój (3) 96,67 96,70 142,76
Kamień Pomorski (3) 97,69 97,03 87,87
Międzyzdroje (3) 98,26 97,38 71,91
Myślibórz (3) 95,72 92,56 99,18
Police (3) 97,90 95,48 82,25
Stargard Szczeciński (2) 98,00 98,89 141,36

8 Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego (projekt do konsultacji i uzgod-
nień), Zarząd województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2000, S. 31.
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1 2 3 4

Dobra (3)* – 96,37 8,96
Białogard (2) 90,29 97,43 326,88
Barwice (3) 92,55 91,39 210,92

* Wert für das 2002 J - 268.

Quelle:  Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Wojewodschaft wird nach den 
Einbrüchen der 1990er Jahre als insgesamt positiv eingeschätzt. Einen begüns-
tigenden Faktor bildet die sich dynamisch entwickelnde Infrastruktur im Dienst-
leistungssektor (internationale Banken, Berater, Transportdienstleister, Hotels, 
Konferenz- und Schulungseinrichtungen).9 Außerdem brachte die Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen wirtschaftliche Impulse (Windkraftwerke, Ther-
malwasserressourcen). 

Tabelle 6
Firmenentwicklung in den Jahren 1995–2006

1995 2006 1995–2006

ZACHODNIOPOMORSKIE 106 294 209 478 + 97,07
Przybiernów (2) 160 436 + 175,5
Rewal (2) 707 1 192 + 68,59
Stare Czarnowo (2) 152 418 + 175,0
Trzcińsko-Zdrój (3) 150 364 + 142,67
Kamień Pomorski (3) 996 1 884 + 89,16
Międzyzdroje (3) 1 036 1 797 + 73,46
Myślibórz (3) 887 1 827 + 105,98
Police (3) 2 382 4 451 + 86,86
Stargard Szczeciński (2) 301 720 + 139,20
Dobra (3)* – 303 + 9,78
Białogard (2) 103 389 + 277,67
Barwice (3) 188 592 + 214,89

* Wert für das Jahr 2002 J - 276.

Quelle:  Urząd Statystyczny w Szczecinie.

9 Współpraca pracodawców polskich i niemieckich w zakresie aktywnej polityki..., S. 12 und 
Biuletyn Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, I kwartał 2004, Urząd Statystycz-
ny w Szczecinie, Szczecin 2004, S. 53.
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Die wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich in der steigenden Anzahl von 
Firmen in den Jahren 1995 bis 2006 nieder. In alle Untersuchungsgemeinden 
stieg die Zahl der Betriebe in diesem Zeitraum deutlich an, d. h. sie verdoppelte 
und verdreifachte sich (Tabelle 6). Die Gemeinde Białogard vervierfachte sogar 
die Anzahl ihrer Betriebe. Gründe dafür liegen in einer guten kommunalen 
Wirtschaftspolitik, der Ausweisung attraktiver Gewerbegebiete und niedriger 
Steuersätze sowie Steuerbegünstigungen für investierende Firmen.10 Den größ-
ten Anteil an der Wirtschaft der Stadt und des Kreises Białogard haben die klein- 
und mittelständischen Unternehmen. 

In der Region Westpommern gibt es folgende traditionelle Wirtschaftsbe-
reiche: Schiffbau, Hafenwirtschaft, Nahrungsgüterindustrie, landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, Dienstleistungen, Maschinen- und Fahrzeugbau, Holzverarbeitung, 
Handwerk und Gewerbe, chemische Industrie.11 Die Gemeinden, die in der Nähe 
von den Zentren liegen, können davon profi tieren. Neben der Stadt Szczecin 
befi ndet sich in Police die chemische Grundstoff- und Verarbeitungsindustrie. 
Die Nahrungsgüterindustrie befi ndet sich in Stargard Szczeciński, Holzverar-
beitung in Goleniów, Papierherstellung in Szczecin und Kliniska. Die Nähe von 
großen Betrieben ermöglicht jungen, gut ausgebildeten Menschen aus ländlichen 
Gemeinden eine Arbeitstelle zu bekommen. Natürlich müssen sie sehr oft auch 
fl exibel sein. Die ländlichen Gemeinden bieten indes nur Arbeit im landwirt-
schaftlichen Bereich, wenn überhaupt, da viele der ländlichen Gemeinden mit-
ten in Schutzgebieten liegen. An der polnischen Ostseeküste der Region ist die 
Fischereiwirtschaft ein bedeutender lokaler Erwerbsfaktor in den küstennahen 
Gemeinden – Międzyzdroje und Rewal sind ebenfalls eng mit dem Tourismus 
verbunden. 

In einer Vielzahl von Betrieben auf dem Lande passiert es oft, dass das 
technologische Niveau der Produkte gering ist. Aber es gibt auch Gemeinden, die 
neben wichtigen wirtschaftlichen Gebieten liegen, wie die Gemeinde Stargard 
Szczeciński. Auf dem Gebiet der Stadt Stargard Szczeciński befi ndet sich Star-
gardzki Park Przemysłowy – Stargardzki Industriepark – Industriezone.12 In der 

10 Broschüre über Landkreis Białogard. 
11 Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2007, Urząd Statystyczny, Szcze-

cin 2007.
12 Die Idee der Gründung des Gewerbeparks in Stargard wurde durch die Selbstverwaltung 

der Stadt Stargard Szczeciński initiiert, weil man die Notwendigkeit erkannt hat: a) eine effek-
tive Bewirtschaftung des nach dem insolventen Unternehmen verbliebenen Vermögens zu er-
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Wojewodschaft Zachodniopomorskie gibt es vier Industriezonen: Policki Park 
Przemysłowy (Police), Goleniowski Park Przemysłowy (Goleniów), Stargardzki 
Park Przemysłowy (Stargard Szczeciński) und Szczeciński Park Naukowo-Tech-
nologiczny (Szczecin).13 Solche Industriezonen eröffnen den dort ansässigen 
Firmen vielfältige Möglichkeiten. Neben dem traditionellen Binnenmarkt wird 
somit auch kleinen Betrieben der Zugang zum Exportmarkt ermöglicht. Das 
bringt Beschäftigungsmöglichkeiten für die in der Umgebung wohnenden Men-
schen und reduziert somit die Arbeitslosenquote. Leider tritt ein wesentliches 
Problem in den Gemeinden auf – nämlich ein schwaches System der regionalen 
und kommunalen Wirtschaftsförderung.

Dank der unmittelbaren Nachbarschaft zu Deutschland und der günstigen 
Verkehrsanbindung an das deutsche und polnische Autobahnnetz bildet die Woje-
wodschaft Westpommern mit Szczecin an der Spitze ein wichtiges Zentrum für 
den Ausbau der polnischen Handelsbeziehungen mit dem Ausland und darüber 
hinaus auch einen bedeutenden Standort für ausländische Direktinvestitionen. 
Die Stadt Szczecin ist ein großer Bahnknotenpunkt und besitzt mit dem größ-
ten Ostseehafen Szczecin-Świnoujście eine direkte Anbindung zum Ostsee- und 
Welthandel. Zum Verkehrsangebot zählt auch der internationale Flughafen in 
Goleniów14, der reguläre Flüge im Binnenverkehr sowie nach Kopenhagen unter-
hält, sowie der Charter-Flugplatz in Koszalin.15 Im Privatsektor ist der Anstieg 
des Anteils ausländischer Firmen bemerkenswert. Das Gros der Investitionen 
kommt aus Deutschland, Schweden und Dänemark. Die wichtigsten Stand-
orte sind Szczecin und Police, Koszalin, Świnoujście, Goleniów und Stargard 
Szczeciński.16 Für die Unteruchungsgemeinden liegen keine detaillierten Daten 
in dieser Hinsicht vor.

Negativen Einfl uss auf die Standortbedingungen haben die – noch ausführ-
licher zu behandelnden – demographischen Entwicklungstrends. Die selektive 
Abwanderung führt zu einem starken Rückgang jüngerer und qualifi zierter 
Arbeitskräfte in Westpolen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie). Es kommt 

möglichen und b) gegen die wachsende Arbeitslosigkeit in der Stadt Stargard Szczeciński aktiv 
zu kämpfen. Siehe: http://www.sarl.pl.

13 Nähere Informationen über die Industriezonen fi ndet man auf die Internetseite.
14 http://www.airport.com.pl.
15 Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego..., S. 10.
16 Nach Angaben der Polnischen Agentur für Auslandsinvestitionen (PAIIiZ S.A.).
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auch zu massiven Wohnungsleerständen, während in andern Wohnungsmangel 
herrscht.17 

Resümee

Die Region Zachodniopomorskie/Westpommern gehört in weiten Teilen zu den 
typisch ländlich strukturierten und von der Landwirtschaft dominierten Gebie-
ten mit einer relativ geringen Bevölkerungsdichte in Mitteleuropa. Die durch 
eine Stichprobenziehung ausgewählten zwölf Untersuchungsgemeinden decken 
unterschiedliche Kriterien ländlicher Gemeinden in der Region ab: Sie besitzen 
unterschiedliche Gemeindegrößen. Sie liegen in der Nähe der Agglomeration 
Stettin, in Mittel- und Kleinzentren, in der Ostseeküstenregion und in ländlichen 
Binnengebieten. Es handelt sich sowohl um Gemeinden mit überwiegender Land-
wirtschaft und Folgegewerken, mit Industrie und Gewerbe, Dienstleistungen 
sowie Tourismus/Fremdenverkehr.18 In diesem Artikel wurde nur wirtschaftliche 
Merkmale der einzelnen Gemeinden vorgestellt. Das Thema wird in folgenden 
Veröffentlichungen des Verlags durchgeführt, wo soziale, demographische und 
infrastrukturelle Merkmale dargestellt werden.
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czny w Katowicach, Katowice 2007.  

Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2007.
Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2007, Urząd Statystyczny 

w Szczecinie, Szczecin 2007.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia 

granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (DzU z dnia 
20 czerwca 2001 r.).

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego (projekt do konsultacji i uzgod-
nień), Zarząd województwa zachodniopomorskiego, Szczecin, czerwiec 2000.

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa (DzU z dnia 28 lipca 1998 r.).

 Współpraca pracodawców polskich i niemieckich w zakresie aktywnej polityki rynku 
pracy. Materiały z konferencji, Kołobrzeg, 6–7 czerwca 2001, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie.

Analiza wybranych strukturalnych wskaźników 
12 polskich gmin wiejskich z województwa zachodniopomorskiego

Streszczenie

W latach 2008–2009 przeprowadzony został projekt w Wyższej Szkole (Fachhoch-
schule) w Neubrandenburgu dotyczący perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w pół-
nocno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Artykuł podejmuje 
tematykę zawartą w projekcie, ukazuje wiadomości dotyczące badanej społeczności oraz 
jej rozwoju. Analizie zostały poddane miejscowości o gęstości zaludnienia poniżej 150 
mieszkańców na km² w województwie zachodniopomorskim, gdyż ta wartość uznawana 
jest w większości krajów Europy Środkowej jako kryterium mówiące, iż badany obszar 
zaliczany jest do obszarów wiejskich. Analiza zjawiska ukazała region województwa 
zachodniopomorskiego jako typowo wiejski i rolniczy, o stosunkowo niskiej gęstości 
zaludnienia. Wybrane do badania miejscowości różniły się miejscem położenia, wpły-
wem większych miast na ich rozwój oraz przekrojem społeczeństwa. Tematyka podjęta 
w artykule nie jest nowa, jednak dotychczasowe publikacje nie wyczerpują badanego 
zagadnienia i kolejne artykuły, ewentualnie projekty, będą przybliżać zagadnienie, 
które jest interesujące zarówno ze strony ekonomicznej, jak i społecznej.

Tłumaczyła Agnieszka Kiernożycka-Sobejko
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Problematyka zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

1.  Charakterystyka pojęcia „niepełnosprawność”

Z a osoby niepełnosprawne uważa się osoby niezdolne do samodzielnej egzy-
stencji, wymagające stałej lub długotrwałej opieki i pomocy w pełnieniu 

ról społecznych. Zgodnie z art. 4.1 ustawy z dnia 27 stycznia 1997 roku o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych1 są to 
osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, co oznacza „naruszenie sprawno-
ści organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokojenie bez pomocy innych 
osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim 
samoobsługę, poruszanie się, komunikację”.

Zgodnie z cytowaną ustawą ustalone zostały trzy stopnie niepełno spraw-
ności:
1. znaczny,
2. umiarkowany,
3. lekki.

Według art. 4.1 osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności to osoba 
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do wykonywania pracy w wa-
runkach pracy chronionej z pomocą innych osób, w związku z niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji.

1 Ustawa z dnia 27 stycznia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych, DzU z 2008 r., nr 14, poz. 19.



Europa Regionum XIII (2010)214

lekki
26%

umiarkowany
35%

znaczny
39%

Rys. 1.  Osoby niepełnosprawne w Polsce według stopnia niepełnosprawności w 2002 r.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2003 r.

Tabela 1 
Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w 2006 roku 

w zależności od stopnia niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności
Osoby niepełnosprawne [tys.] Wskaźnik 

zatrudnienia 
[%]ogółem pracujące

znaczny stopień niepełnosprawności 
lub równoważny 923 32 3,5

umiarkowany stopień niepełnosprawności 
lub równoważny 1370 154 11,2

lekki stopień niepełnosprawności 
lub równoważny 1513 296 19,6

Ogółem 3806 571 12,6
Źródło:  A. Guranowski, Perspektywy osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce w świetle 

aktualnych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych, w: Modelowa forma rehabilita-
cji osób niepełnosprawnych – zakład aktywności zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 10.

Osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to osoba o naruszonej 
sprawności organizmu, posiadająca obniżoną zdolność do wykonywania pracy 
samodzielnej. W warunkach pracy chronionej wymaga ona częściowej lub krót-
kotrwałej pomocy osób trzecich.

Osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności to osoba posiadająca naru-
szoną sprawność organizmu, która aby pełnić określone role w społeczeństwie, 
rekompensuje sobie defi cyty za pomocą przedmiotów ortopedycznych lub okreś-
lonego wyposażenia technicznego.
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Niezdolność do samodzielnej egzystencji występuje wówczas, gdy osoba 
wymaga stałej pomocy innych osób w wykonywaniu podstawowych czynno-
ści życiowych, takich jak samoobsługa, poruszanie się i komunikacja. Jeżeli 
pracodawcy przystosują stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i uzyskają pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy, to pojawią się możli-
wości zatrudnienia również osób w znacznym i umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zależy od stopnia ich niepełno-
sprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności najbardziej ogranicza możli-
wości zatrudnienia. Najwięcej jest osób z lekkim oraz umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Obok niepełnosprawności osób ubiegających się o zatrud-
nienie ważnym czynnikiem jest posiadane wykształcenie tych osób oraz klimat 
prawny i ekonomiczny sprzyjający ich zatrudnieniu. Szacuje się, że około 5,5% 
osób niepełnosprawnych w Polsce posiada wykształcenie wyższe, zaś 40% legi-
tymuje się wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niepełnym podsta-
wowym.

Tabela 2 
Wykształcenie osób niepełnosprawnych w 2006 roku

Wykształcenie Osoby niepełnosprawne [tys.] Osoby niepełnosprawne [%]

wyższe 211 5,5
policealne, średnie zawodowe 707 18,6
średnie ogólnokształcące 267 7,0
zasadnicze zawodowe 1089 28,6
gimnazjalne, podstawowe 
i niepełne podstawowe 1532 40,3

Ogółem 3806 100,0
Źródło:  jak pod tabelą 1. 

2.  Rola pracy w rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna będzie czuła, że przynależy do społeczeństwa, jeśli 
będzie mogła podjąć i wykonywać pracę. Dzięki pracy zawodowej osoby niepeł-
nosprawne podwyższają jakość własnego życia i egzystencji. Pracując, dosko-
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nalą swoje umiejętności zawodowe wymagane na rynku pracy. Najważniejszym 
czynnikiem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest dobór pracy 
zgodny z możliwościami psychospołecznymi tych osób. 

Osoba niepełnosprawna wtedy znajdzie swoje miejsce w społeczeństwie, 
gdy przy podjęciu pracy zawodowej przez tę osobę zaistnieje w środowisku 
określona strategia wsparcia oraz pomocy psychologicznej i technicznej, która 
pozwoli tej osobie funkcjonować zgodnie z jej możliwościami i oczekiwaniami. 
Wspierać osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu określonych zadań w pracy 
mogą różne grupy społeczne, np. specjalistyczne służby w zakładach pracy, 
związki zawodowe, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, koledzy 
z pracy oraz osoby z kręgów rodzinnych, przyjaciele i znajomi.

Po rozpoznaniu potrzeb osób niepełnosprawnych dążyć należy do stworze-
nia możliwie najdogodniejszych warunków funkcjonowania, odpowiadających 
ich oczekiwaniom zarówno poprzez ułatwienia techniczne i organizacyjne, jak 
również poprzez wsparcie psychologiczne wynikające z naturalnych więzi mię-
dzyludzkich wytworzonych z przełożonymi i kolegami z pracy.

Pamiętać należy, że wśród osób niepełnosprawnych obserwuje się znaczne 
zróżnicowanie w poziomie funkcjonowania fi zycznego, jak również zróżnico-
waną sprawność umysłową i manualną. Pośród ubiegających się o pracę będą 
osoby bardzo sprawne fi zycznie czy też intelektualnie, ale będą również osoby 
poruszające się na wózkach lub o kulach, wymagające przerw w pracy i opieki 
przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych.

To zróżnicowanie w stopniu niepełnosprawności wymaga, aby przed takimi 
osobami stawiać zadania możliwe do wykonania. Przygotowanie osób niepełno-
sprawnych do życia i funkcjonowania w otwartym środowisku wymaga wypo-
sażenia ich w wiedzę na temat wykonywanej w przyszłości pracy, jak również 
przygotowania do samodzielnego, aktywnego życia w miarę ich indywidualnych 
możliwości. Przedsiębiorstwo przyjmujące do pracy osoby niepełnosprawne 
powinno przygotować się do przyjęcia pracowników z określoną dysfunkcją, 
poprzez stworzenie projektu ułatwień technicznych w postaci sprzętu i przysto-
sowania stanowiska pracy, co w znacznym stopniu pomoże samodzielnie funk-
cjonować niepełnosprawnym pracownikom2.

2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, DzU z 2003 r., nr 139, poz. 1328.
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3.  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
w województwie zachodniopomorskim

Dla jakości życia człowieka niepełnosprawność nie powinna mieć znacze-
nia. Problem niepełnosprawności występuje w społeczeństwie od zawsze, 
zmienia się tylko stosunek do człowieka niepełnosprawnego. Wraz ze zmianą 
podejścia do osób niepełnosprawnych, poprzez dostęp do stałej rehabilitacji, 
wsparcia psychicznego, społecznego i materialnego oraz dostęp do edukacji, 
niepełnosprawność przestaje być symbolem choroby, porażki życiowej i źródła 
lęku współczesnego człowieka3. Warunkiem zabezpieczenia bytu człowieka jest 
praca wykonywana w poszanowaniu jego godności oraz równe traktowanie. 

Stosując te zasady do osób niepełnosprawnych, społeczeństwo powinno 
stworzyć także warunki do pracy i wypoczynku, aby osoby niepełnosprawne 
nie były w społeczeństwie marginalizowane. Wprawdzie niepełnosprawność 
człowieka jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym i dotyczy różnych sfer życia, 
ogranicza możliwości zawodowe i samorealizację, to jednak powinny być wypra-
cowane także strategie, które będą w stanie stworzyć spójny system wszyst-
kich służb społecznych w celu zainteresowania się ludźmi niepełnosprawnymi 
i umieścić ich na rynku pracy.

Stopień niepełnosprawności orzeka się:
− na czas określony – jeśli lekarz orzecznik uzna, że istnieje szansa na poprawę 

stanu zdrowia,
− na stałe – jeśli stan zdrowia nie rokuje poprawy.

Orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełno-
sprawną na otwartym rynku pracy. Pracodawca, zgodnie z ustawą4, musi jed-
nak zapewnić odpowiednie warunki pracy, uwzględniając potrzeby wynikające 
z niepełnosprawności pracownika.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomor-
skim w 2007 roku wynosiło 224 tys. Z tej liczby ponad połowa, tj. 126 tys., 
to osoby w wieku produkcyjnym. Na początku 2007 roku średnia miesięczna 

3 U. Bartnikowska, A. Żyta, Integracja społeczna – blaski i cienie, w: Żyjąc z niepełnospraw-
nością – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2007, 
s. 87.

4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, DzU z 2003 r., nr 139, poz. 1328.
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liczba niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim 
wynosiła 2826 osób, co stanowiło 2,0% ogólnej liczby zarejestrowanych bezro-
botnych. Największy odsetek niepełnosprawnych bezrobotnych w styczniu i lu-
tym 2007 roku zanotowano w Koszalinie (4,8%) oraz powiatach kołobrzeskim 
(4,1%) i szczecińskim (3,1%). Najniższy odsetek niepełnosprawnych bezrobot-
nych zanotowano w powiatach: łobeskim (0,2%), kamieńskim (0,6%), pyrzyckim 
(0,7%) oraz gryfi ckim (0,9%).

W marcu 2007 roku liczba niepełnosprawnych bezrobotnych wynosiła 2741 
osób, a w kwietniu 2620 osób. W tym okresie odsetek niepełnosprawnych bezro-
botnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych wynosił odpowiednio 2,0% i 2,1%.

Z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że 
na koniec 2007 roku w województwie zachodniopomorskim było 2,8 tys. bezro-
botnych niepełnosprawnych (tj. 2,8% ogółu populacji), z czego 51,8% stanowiły 
kobiety, 85,3% osoby bez prawa do zasiłku. Najniższy udział bezrobotnych nie-
pełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim odnotowano w powie-
cie łobeskim (0,4%), a najwyższy w powiecie sławieńskim (6,0%).

Wysoki odsetek bezrobotnych osób niepełnosprawnych wynika z wielu 
czynników, takich jak stan zdrowia, wykształcenie, wysokość świadczeń z sy-
stemu ubezpieczenia społecznego z powodu niepełnosprawności, a także zain-
teresowania pracodawców zatrudnieniem osób niepełnosprawnych itp. Jedną 
z głównych przyczyn dużej liczby bezrobotnych osób niepełnosprawnych w sto-
sunku do ogółu ludności jest dezaktywacja zawodowa osób starszych, które 
otrzymując orzeczenie o niepełnosprawności, pobierają rentę i nie ubiegają się 
o pracę. Zbyt liberalne przepisy przy korzystaniu z pomocy państwa wpłynęły 
znacznie na spadek zainteresowania rynkiem pracy.

4.  Pomoc instytucji państwowych 
w przegotowaniu osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy

Przygotowaniem osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy zajmuje się admi-
nistracja państwowa i samorządowa oraz organizacje pozarządowe działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Do najczęściej stosowanych form przeciwdzia-
łania bezrobociu osób niepełnosprawnych należą: przygotowanie zawodowe, 
szkolenia oraz staże. „Celem stażu i przygotowania zawodowego jest umożli-
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wienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, nabycie lub poszerzenie 
umiejętności praktycznych przydatnych w ubieganiu się o pracę”5.

Przedsiębiorstwo oferujące miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej 
częstokroć organizuje wcześniej staż, aby przyszły pracownik miał możliwość 
poznania miejsca, środowiska i pracy, którą będzie wykonywał. Taka forma 
przygotowania pracownika stwarza możliwość zdobycia doświadczenia zawo-
dowego i daje większą szansę na zatrudnienie u pracodawcy. 

Z przygotowania zawodowego korzystać mogą osoby niepełnosprawne 
zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy i niemające zatrudnie-
nia. Istnieje również możliwość uzyskania świadczeń fi nansowych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wy-
sokości 100% kosztów szkolenia, pod warunkiem, że szkolenie zapewni osobie 
niepełnosprawnej uzyskanie pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

Dużą pomocą w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest 
udzielanie ze środków PFRON jednorazowej pomocy fi nansowej na podję-
cie działalności gospodarczej. Jednorazowa pomoc ze środków PFRON może 
wynieść nawet 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą istnieje możliwość dofi nansowania ze środków 
PFRON spłaty pobranego kredytu na rozwój działalności gospodarczej. 

W celu zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym 
rynku pracy stosuje się również różne formy zachęty dla pracodawców, między 
innymi:
− zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń i urzą-

dzeń wymaganych przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej;
− zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia;
− zwrot kosztów związanych z ubezpieczeniem pracownika z tytułu zatrudnie-

nia w ramach prac interwencyjnych;
− zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnospraw-

nej;
− zwrot kosztów szkolenia pracownika umysłowego.

Wydatki na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne stażystów i osób 
podejmujących przygotowanie zawodowe bądź naukę w 2007 roku wyniosły 
51,5 mln zł.

5 Rynek pracy w mieście Szczecinie z 2006 r., Państwowy Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 
2007, s. 20.
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5.  Krótka ocena usytuowania osób niepełnosprawnych 
na otwartym rynku pracy

Niepełnosprawni pracownicy napotykają wiele barier w pozyskiwaniu pracy, 
takich jak stan zdrowia, niski poziom wykształcenia, trudności w pozyskiwaniu 
kwalifi kacji zawodowych, brak wiary we własne możliwości, trudności w komu-
nikowaniu się ze środowiskiem czy niechęć pracodawców do zatrudniania osób 
niepełnosprawnych.

Duży wpływ na zmianę tej sytuacji mają Państwowy Urząd Pracy oraz Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które posiadają środki 
fi nansowe i stosują różne formy pomocy przy uproszczeniu zawiłych dróg przy 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Instytucje te niosą pomoc zarówno oso-
bom niepełnosprawnych, jak również pracodawcom. Najczęściej stosowanymi 
formami aktywnego zwalczania bezrobocia są staże, szkolenia i przygotowanie 
zawodowe.

Polskę charakteryzuje relatywnie wysoki odsetek osób niepełnosprawnych 
wśród ogółu ludności w porównaniu z krajami europejskimi. Celem rządu jest 
zatem aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach 
podjęto szereg działań o charakterze legislacyjnym, zmierzających do poprawy 
sytuacji osób niepełnosprawnych. Planuje się również zwiększenie dostępu do 
doradztwa i pośrednictwa zawodowego. Istotne jest także promowanie usług 
doradczych i pomocowych dla organizacji pozarządowych wspierających 
in tegrację osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Dąży się do zwiększe-
nia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, stwarzając dla nich przyja-
zny system wsparcia na otwartym rynku pracy.
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Employment of persons with disability on the basis 
of the situation in West Pomerania Voivodeship

Summary

Disabled people encounter many diffi culties in gaining employment. These include 
ie.: state of health, low level of education, lack of professional or trade qualifi cations, as 
well as often demonstrated by employers reluctance to employ disabled persons. These 
factors greatly infl uence their worse situation in the job market. Considerable role in 
decreasing unemployment of disabled persons have District Job Offi ces (Centres) and 
the State Fund of Rehabilitation of Disabled Persons (PFRON) by using many active 
unemployment reduction instruments by offering assistance to those with disability as 
well as the employers.

Translated by Małgorzata Matlegiewicz 
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Wyborczy klimat regionu szczecińskiego

Wprowadzenie

Z achowania wyborcze Polaków nabierają coraz większego znaczenia wraz 
upływem lat, w których organizowane są demokratyczne wybory stwa-

rzające szanse na manifestowanie się zróżnicowania postaw, norm czy warto-
ści charakterystycznych dla społeczeństwa. Jednym z wymiarów przejawiania 
się tych różnic jest terytorialny rozkład poparcia dla poszczególnych sił i opcji 
politycznych. W polskiej socjologii rozwijana jest „teoria zaborowa” wiążąca 
odmienności w sposobach głosowania z historycznymi losami społeczeństw 
zamieszkujących tereny różnych zaborów. Z teorii tej „wymykają się” jednak 
obszary (i zamieszkujące je społeczności) Polski zachodniej i północnej (tzw. 
Ziemie Odzyskane), niebędące wcześniej przedmiotem jakiegokolwiek zaboru. 
W wypadku tych regionów mamy do czynienia ze społecznościami, w których 
integracja społeczno-kulturowa nie jest faktem uprzednim wobec udziału w de-
mokratycznych wyborach. Można nawet uznać, że określanie się w demokra-
tycznych wyborach mogłoby być dla mieszkańców regionów ziem zachodnich 
i północnych (oraz regionu szczecińskiego) ważnym elementem nabywania 
własnej tożsamości i integracji.
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1.  Polska geografia wyborcza – teorie zaborowe

Uwagi o terytorialnym zróżnicowaniu wyników wyborów parlamentarnych 
w Polsce po raz pierwszy pojawiły się już w pracy poświęconej analizie wybo-
rów z 1989 roku. A. Florczyk i T. Żukowski przedstawili wtedy „geografi ę oby-
watelstwa” ujawnioną przez frekwencję w tych wyborach oraz wyniki uzyskane 
z jednej strony przez obóz PZPR, a z drugiej przez obóz „Solidarności”. Przy-
wołani autorzy zauważyli, że frekwencja wyborcza była wyższa, a jednocześnie 
poziom poparcia dla „Solidarności” był większy w regionach (województwach), 
w których „po pierwsze: ludzie liczniej chodzą do kościoła (...) oraz istnieją 
tradycje ludowej opozycyjności z lat tworzenia systemu; po drugie: integracja 
społeczna jest na wyższym niż przeciętny poziomie, zaś stopień kolektywizacji 
gospodarki rolnej jest niski”1.

Najważniejszym stwierdzeniem autorów było zdanie mówiące, że zachowa-
nia wyborcze Polaków mają swe źródła nie tylko i nie tyle w pozycji zawodowej 
lub poziomie życia, lecz także wynikają ze zróżnicowania kulturowo-historycz-
nego, a w szczególności z zachowanych regionalnych wzorców tradycji demokra-
tycznej. W rezultacie oddziaływania szeregu procesów i zjawisk historycznych 
(granice zaborów, migracje z przełomu XIX i XX wieku, zasiedlanie Ziem 
Odzyskanych, opór przeciwko nowemu systemowi społeczno-politycznemu po 
drugiej wojnie światowej) terytorium Polski i jej społeczeństwo zróżnicowały 
się znacząco, jeśli chodzi o popieranie „starych” i „nowych” sił politycznych. 
Tym nowym siłom – „Solidarności” – swego poparcia udzieliły „Galicja oraz 
mieszkańcy Podlasia, Lubelszczyzny, Warszawy oraz Dolnego Śląska – najlepiej 
społecznie zintegrowanej i słabiej skolektywizowanej części Ziem Zachodnich. 
Władze partyjne i państwowe mogły liczyć na Wielkopolskę (...) oraz zdezin-
tegrowane i skolektywizowane Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską, Warmię, 
Mazury i Zagłębie Dąbrowskie”2. 

W podobny sposób poprowadził swoją analizę J. Raciborski3. Tak jak jego 
poprzednicy zauważa on znaczącą odmienność wzorów głosowania między 

1 A. Florczyk, T. Żukowski, Nowa geografi a polityczna Polski, w: Wyniki badań – wyniki 
wyborów 4 czerwca 1989, red. L. Kolarska-Bobińska, P. Łukasiewicz, Z.W. Rykowski, Warszawa 
1990, s. 280.

2 Ibidem, s. 282.
3 Zob. J. Raciborski, Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w la-

tach 1989–1995, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.
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poszczególnymi regionami Polski i znajduje dla nich wytłumaczenie w postaci 
odmiennych tradycji kulturowo-historycznych. Granice tych tradycji wyzna-
czane są granicami rozbiorów. Jeszcze inną rzeczywistością są Ziemie Odzy-
skane. J. Raciborski zauważa, że mieszkańcy tych obszarów częściej popierali 
Sojusz Lewicy Demokratycznej niż inne ugrupowania polityczne. Sprzyjać 
temu miała pewna jednorodność tego obszaru pod względem czynników spo-
łeczno-demografi cznych i losów historycznych. Będące rezultatem tych proce-
sów różnice urbanizacyjne, odmienny kształt rolnictwa i obraz społeczny wsi 
faworyzowały ugrupowania lewicowe. 

A. Kawecki4 uważa zresztą, że społeczności te przejawiały „lewicowe” pre-
ferencje już w czasach, gdy o żadnych wolnych wyborach mowy być jeszcze nie 
mogło. Teoria zaborowa została również przyjęta przez M. Kowalskiego, służąc 
mu do wysunięcia tezy o „pewnej trwałości polskiej sceny politycznej oraz o pra-
widłowościach rządzących przestrzennym rozmieszczeniem wpływów poszcze-
gólnych opcji”5. W wynikach (i frekwencji) każdych organizowanych (do 1998 r.) 
wyborów (prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych) widział odzwier-
ciedlenie „różnic między regionalnymi grupami etnicznymi a resztą społeczeń-
stwa, zróżnicowanie społeczno-gospodarcze wynikające z opozycji duże miasta 
– reszta kraju oraz zaszłości historyczne (dziedzictwo rozbicia ziem polskich 
w latach 1772–1918, przyłączenie ziem zachodnich)”6. Niezależnie od granic 
rozbiorowych wyspami własnych, swoistych wzorów głosowania są grupy naro-
dowościowe (mniejszość niemiecka na Śląsku i białoruska na Podlasiu), etniczne 
(Kaszubi, Ślązacy) oraz oczywiście zbiorowości zasiedlające ziemie zachodnie 
– ziemie, ogólnie rzecz biorąc, nigdy wcześniej nieznajdujące się w granicach pań-
stwa polskiego i z tego powodu niemogące być przedmiotem żadnego zaboru. 

Powstaje jednak pytanie, czy odrębność zachowań wyborczych mieszkań-
ców tych regionów może oznaczać wypracowanie własnego, całkowicie nowego 
wzoru. M. Kowalski zauważa, że ziemie zachodnie zostały zasiedlone głów-
nie przez ludność z byłego zaboru rosyjskiego (Kongresówki), co w pewnym 
stopniu upodabnia ich reakcje wyborcze do tych notowanych we wschodniej 
Polsce (np. stosunkowo niska frekwencja, poparcie dla opcji raczej lewicowej 

4 A. Kawecki, Od plebiscytu do wyborów. Narodziny demokratycznego systemu partyjnego 
społeczeństw regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 16.

5 M. Kowalski, Geografi a wyborcza Polski, PAN Instytut Geografi i i Przestrzennego Zago-
spodarowania, Warszawa 2000, s. 30.

6 Ibidem, s. 34.
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niż prawicowej, choć nie oznacza to takiego samego poparcia dla opcji ludo-
wej – na zachodzie znacznie większym uznaniem cieszy się opcja liberalna)7. 
Warto jednak zauważyć, że zachowania wyborcze mieszkańców ziem zachod-
nich, a szczególnie Pomorza Zachodniego, choć podobne nie muszą wcale być 
całkowicie tożsame z zachowaniami mieszkańców dawnej Kongresówki, bo 
istotną część przesiedleńców stanowili także mieszkańcy dawniejszego zaboru 
pruskiego – szczególnie z Wielkopolski. Co więcej, w wielu wypadkach tworzyli 
oni wyselekcjonowane i dobrze zorganizowane grupy pionierów, mających za 
zadanie odbudowę i uruchomienie infrastruktury miejskiej (społecznej, mate-
rialnej, administracyjnej, przemysłowej itp.) na nowych terytoriach – stanowili 
zatem wpływową „elitę”, przynajmniej w środowiskach miejskich8, co miało 
„w jakimś sensie”9 wpływ na upodabnianie się społeczeństw ziem zachodnich 
i Wielkopolski. 

Poglądy wyrastające z teorii zaborowej przedstawił również T. Zarycki10, 
osadzając je jednak nie w przestrzeni dawnych lub obecnych województw (jak 
wcześniejsi autorzy), ale regionów. Mówiąc dokładniej, T. Zarycki pomija w tym 
miejscu kwestię dokładnego odniesienia się do obszaru, na którym zachodzą 
odpowiednie (polityczne, wyborcze) zachowania ludzi. Nie jest istotne, czy 
jest to gmina, czy województwo, obwód, czy okręg wyborczy. Istotne jest to, 
że każdy taki obszar można traktować jako region przedstawiający sobą odpo-
wiedni kontekst zachowań. Pod tym względem można mówić o przynajmniej 
trzech zależnościach zachowań wyborczych w odniesieniu do kontekstu regio-
nalnego. Pierwsza z nich związana jest z wagą, jaką przypisuje się konkretnym 
zachowaniom, w tym wypadku frekwencji wyborczej – w jednych miejscach 
zachowania takie są cenione i wspierane, w innych nie stanowią przedmiotu 
większej uwagi ze strony otoczenia, nie mówiąc już o wywieraniu nacisku. 
Następna zależność kontekstowa wynika z odmienności regionalnych, obrazo-
wanych tutaj odmiennościami w kompetencjach dyskursu – inaczej mówiąc, ze 
zróżnicowania dopuszczalnych i aprobowanych typów zachowań społecznych. 

7 Ibidem, s. 52–53.
8 Z. Dulczewski, A. Kwilecki, Społeczeństwo wielkopolskie w osadnictwie Ziem Zachodnich, 

Wydawnictwo Poznańskie 1962, s. 15.
9 M. Kowalski, op.cit., s. 52.

10 T. Zarycki, O możliwych interpretacjach struktury polskiej przestrzeni politycznej, „Studia 
Regionalne i Lokalne” 2000, nr 2; idem, Region jako kontekst zachowań politycznych, Wydaw-
nictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002.
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O ile pierwszy typ zależności zdradzać może przyczyny tego, dlaczego ludzie 
udają się do urn wyborczych, o tyle drugi może odkrywać przyczyny tego, dla-
czego ludzie, jeśli już pójdą na wybory, to głosują tak, a nie inaczej. 

Wreszcie T. Zarycki wskazuje na „uzależnienie” od kontekstu regionalnego 
(a nawet dokładniej – lokalnego) pewnych kategorii osób nieposiadających kom-
petencji na innych poziomach czy też „obszarach”. Dla zobrazowania takiej kate-
gorii przywołuje obraz słabo lub w ogóle niewykształconych mieszkańców wsi 
(oraz byłych pracowników PGR-ów) i przeciwstawia im obraz dobrze wykształ-
conych mieszkańców wielkich miast, orientujących się raczej na kontekst glo-
balny niż lokalny czy nawet regionalny. W tym pierwszym przypadku można 
liczyć na silną zależność od zdania otoczenia, począwszy od decyzji o udaniu 
się na wybory, a na decyzji o poparciu konkretnych kandydatur skończywszy. 
W tym drugim przypadku stopień samodzielności i refl eksyjności ze strony 
potencjalnych wyborców byłby znacznie większy.

Zgodnie z wynikami przytaczanych analiz obszar Polski zachodniej i pół-
nocnej, a dokładniej, zamieszkujący tu obywatele głosują inaczej, niż czynią 
to mieszkańcy pozostałych regionów kraju, zwłaszcza regionów południowo-
-wschodnich11 . Każde, kolejno przeprowadzane wybory zdają się potwierdzać 
zdanie o utrwalających się, nieomal symetrycznych, różnicach pomiędzy tymi 
obszarami kraju. Różnice te sprowadzają się do odmiennego stopnia poparcia dla 
sił politycznych wywodzących się z jednej strony z „Solidarności”, a z drugiej 
z tradycji wyznaczanej dziejami PRL. W Polsce północno-zachodniej (Ziemie 
Odzyskane) ta pierwsza strona sceny politycznej uzyskuje z reguły mniejsze 
poparcie niż ugrupowania wywodzące się z partii działających w okresie PRL 
i w jakiś sposób powołujących się na tamte tradycje. 

Wymiar historyczny (dziedzictwo PRL) nie jest jedynym elementem róż-
nic – względna trwałość (i powszechność) głosowania na dawnych Ziemiach 
Odzyskanych na partie raczej lewicowe niż prawicowe, raczej liberalne niż kon-
serwatywne, raczej świeckie niż religijne była i jest odnotowywana w niemal 
każdych przeprowadzonych do tej pory wyborach12. W tym sensie może być 

11 M. Kowalski, Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego 
rozdarcia kraju, w: Przestrzeń wyborcza Polski, red. M. Kowalski, Polskie Towarzystwo Geo-
grafi czne Oddział Akademicki, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 
Warszawa 2003, s. 42; R. Szul, Wpływ uwarunkowań historycznych na zachowania wyborcze. 
Refl eksje nad geografi ą wyborczą Polski i Hiszpanii, w: Przestrzeń wyborcza...

12 R. Markowski, M. Cześnik, Polski system partyjny po wyborach 2001 roku: ciągłość czy 
zmiana, „Studia Polityczne” 2002, nr 13, s. 25.
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uznana za stały znak preferencji politycznych mieszkańców tych regionów13 i ich 
politycznego klimatu, a sposób głosowania zamieszkujących tu obywateli za 
wynik kontekstu regionalnego właściwego tym obszarom kraju. Na takie zjawi-
sko wskazują również B. Węglarz i A. Szczudlińska-Kanoś14, poddając analizie 
polityczne zróżnicowanie województw (czyli w domyśle okręgów wyborczych) 
w latach 1989–2006 i w odniesieniu nie tylko do wyborów do Sejmu, ale także 
wyborów prezydenckich. Podsumowując swe spostrzeżenia na temat geografi i 
wyborczej, czyli terytorialnego rozkładu poparcia dla poszczególnych partii czy 
opcji politycznych, J. Raciborski stwierdza, iż ważniejsza od badania preferencji 
wyborczych post factum może być „wiedza o trwałym politycznym klimacie 
całych regionów”15.

2.  Socjologiczne aspekty wyników wyborów 
w okręgu szczecińskim

Kwestia politycznego, wyborczego klimatu ziem zachodnich i północnych, 
a zwłaszcza jego źródeł, wciąż jednak pozostaje nie do końca wyjaśniona. 
Przynajmniej z punktu widzenia teorii zaborowych, bo zakładają one sięganie 
do przeszłości, która nie ma właściwie żadnego odniesienia do Ziem Odzyska-
nych. Powstawanie tkanki i więzi społecznej na nowo obsadzanych obszarach 
podlegało wszystkim uwarunkowaniom wynikającym z procesów adaptacyj-
nych, przynosząc zróżnicowane efekty, zaznaczające się także w życiu następ-
nych pokoleń, ale podlegało również, jak w żadnym innym regionie kraju, 
nieustannym interwencjom ze strony czynników państwowych i partyjnych16. 
Nie omijało to zarówno życia politycznego, jak i jego rezultatów w postaci 
większej uległości mieszkańców wobec wyborów narzucanych przez presję 

13 Zob. S. Gebethner, Partie i ich koalicje przed wyborami parlamentarnymi 1997 roku, 
w: Wybory ’97. Partie i programy wyborcze, red. S. Gebethner, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 
1997.

14 Zob. B. Węglarz, A. Szczudlińska-Kanoś, Polityczne zróżnicowanie województw na 
przykładzie województwa małopolskiego, w: Oblicze polityczne regionów Polski, red. M. Dajno-
wicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.

15 J. Raciborski, op.cit., s. 146.
16 Zob. A. Magierska, Ziemie zachodnie i północne w 1945 roku. Kształtowanie się podstaw 

polityki integracyjnej państwa polskiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1978.



Ryszard Czyszkiewicz: Wyborczy klimat regionu szczecińskiego 229

zewnętrzną17, co wcale jednak nie musiało oznaczać zupełnego ubezwłasnowol-
nienia. Przykładem mogą być szczecińskie protesty z 1970 i 1980 roku18.

Problem politycznego (wyborczego) klimatu ziem zachodnich i północnych 
będzie rozpatrywany na przykładzie szczecińskiego okręgu wyborczego istnie-
jącego w prawie niezmienionych granicach w latach 1991–2007, tzn. w latach 
przeprowadzania wszystkich wolnych wyborów w Polsce, po przełomie ustrojo-
wym 1989 roku19. Wyniki wyborów w postaci odsetka głosów, jakie uzyskiwały 
w każdych dotychczas przeprowadzonych wyborach (tylko do Sejmu) uczestni-
czące w nich partie (i wystawiające swe listy w okręgu szczecińskim), przedsta-
wia tabela 1. Uwzględniono w niej tylko partie przekraczające 5-procentowy próg 
wyborczy lub też z jakichś względów ważne na polskiej (i szczecińskiej) scenie 
politycznej, nawet jeśli tego warunku akurat nie spełniły. Równocześnie w tabeli 
przedstawiono wyniki osiągnięte przez uczestników wyborów w skali całego kraju 
po to, aby przedstawić możliwe odmienności (lub podobieństwa) między szczeciń-
skim wzorem głosowania a tym właściwym dla ogólnopolskiego.

Pierwsze spostrzeżenie dotyczy frekwencji – w okręgu szczecińskim była 
ona zawsze, aż do wyborów 2007 w roku, mniejsza od frekwencji notowanej 
w całym kraju, ale różnice były stosunkowo niewielkie, prawie nieznaczące. 
Znacznie ciekawsze są różnice w poparciu, jakie zdobywały partie startujące 
w poszczególnych wyborach. W okręgu szczecińskim wygrywały: w 1991 roku 
Unia Demokratyczna (w kraju również), w 1993 roku Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej (w kraju również), w 1997 roku ponownie SLD (ale w kraju Akcja Wybor-
cza Solidarność), w 2001 roku jeszcze raz SLD (również i w kraju), w 2005 roku 
Platforma Obywatelska (w kraju Prawo i Sprawiedliwość) i wreszcie w 2007 
roku ponownie PO (tak samo jak w kraju). Na sześć możliwych okazji tylko 
dwukrotnie wyborcy z regionu szczecińskiego opowiedzieli się za innym pod-
miotem politycznym niż ten, który zwyciężył w kraju. Biorąc ten fakt pod uwagę 

17 Zob. A. Hutnikiewicz, Wrastanie Pomorza Zachodniego w polski organizm społeczno-gos-
podarczy po 1945 roku, w: Kongres Pomorski. Od historii do przyszłości Pomorza, red. H. Bronk, 
E. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.

18 Zob. A. Głowacki, Wystąpienia robotnicze w Szczecinie w latach 1970–1980 (próba analizy 
porównawczej), Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin 1989.

19 W 1999 r., w wyniku reformy administracyjnego podziału kraju, do okręgu tego włączono 
również gminy powiatu myśliborskiego (wcześniej znajdujące się w granicach woj. gorzowskiego 
i gorzowskiego okręgu wyborczego). W niniejszych analizach gminy te nie są uwzględnione, a to 
z uwagi na niespełnianie warunku uczestniczenia we wszystkich dotychczasowych wyborach 
w granicach tego samego (szczecińskiego) okręgu.
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oraz dość zbieżną z krajową szczecińską frekwencję wyborczą, można byłoby 
zaryzykować twierdzenie, że wzorem szczecińskim jest jak największe upodob-
nienie się do zdania ogółu. Inaczej mówiąc – nie ma żadnego szczecińskiego 
wzoru, szczecińskiej tradycji wyborczej, jest natomiast wyborcza „mimikra”, 
polegająca na (prawie) zawsze trafnym „odgadywaniu” ogólnokrajowych ten-
dencji, sympatii i wyborów.

Tabela 1 
Wyniki wyborów w latach 1991, 1993, 1997, 2001, 2005 i 2007 w Polsce 
i w okręgu szczecińskim (różnica dotyczy wyniku w okręgu i w kraju)

Rok 
wybo-

rów
Obszar

Fre-
kwen-

cja
Wyniki (odsetek głosów ważnych)

1991 Partie PSL-SP POC PL WAK „S” KLD KPN UD SLD Inne
Polska 43,2 8,7 8,7 5,5 8,7 5,01 7,5 7,5 12,3 12,0 24,1
Okręg 42,2 5,6 4,1 6,5 8,6 5,6 7,5 10,6 17,0 12,5 22,1
Różnica –1,0 –3,1 –4,6 +1,0 –0,1 +0,5 0,0 +3,1 +4,7 +0,5 –2,0

1993 Partie PC Ojczy-
zna

KPN SLD PSL KLD „S” UD BBWR UP Inne

Polska 52,1 4,4 6,4 5,8 20,4 15,4 4,0 4,9 10,6 5,4 7,3 15,5
Okręg 51,1 4,4 5,3 6,5 22,9 9,1 4,0 4,2 12,6 5,4 9,0 16,7
Różnica –1,0 –0,0 –1,1 +0,7 +2,5 –6,3 0,0 –0,7 +2,0 +0,0 +1,7 +1,2

1997 Partie UP UW AWS SLD PSL ROP SO Inne
Polska 47,6 4,7 13,4 33,4 27,1 7,3 5,6 0,1 8,0
Okręg 45,0 5,1 17,3 28,3 34,9 3,1 3,5 0,1 7,8
Różnica –2,6 +0,4 +3,9 –5,6 +7,8 –4,2 –2,1 0,0 –0,2

2001 Partie SLD AWS UW SO PiS PSL PO LPR Inne
Polska 46,3 41,1 5,6 3,1 10,2 9,5 9,0 12,7 7,9 1,0
Okręg 43,6 50,5 4,2 4,1 10,0 8,6 3,7 12,8 5,8 0,3
Różnica –2,7 +9,4 –1,4 +1,0 –0,2 –0,9 –5,3 +0,1 –2,1 –0,7

2005 Partie LPR PD SdPl PiS SLD PO PSL SO Inne
Polska 40,6 8,0 2,5 3,9 27,0 11,3 24,1 7,0 11,4 4,9
Okręg 38,7 6,0 2,9 5,6 23,5 14,8 28,6 3,8 11,1 3,1
Różnica –1,9 –2,0 +0,4 +1,7 –3,5 +3,5 +4,5 –3,2 –0,4 –1,8

2007 Partie LPR PiS PO PSL SO LiD Inne
Polska 53,9 1,3 32,1 41,5 8,9 1,5 13,2 1,5
Okręg 54,1 1,3 24,1 49,2 6,0 1,6 17,0 0,9
Różnica +0,2 0,0 –8,0 +7,7 –2,9 +0,1 +3,8 –0,6

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej. 

Szczeciński wzór polega jednak na czymś innym niż tylko na umiejsca-
wianiu się „pośrodku”. Nie jest on przy tym zawdzięczany wcześniejszym tra-
dycjom, wzorom i normom nakazującym opowiadać się za jakimiś wartościami 



Ryszard Czyszkiewicz: Wyborczy klimat regionu szczecińskiego 231

(i opartymi na nich programami politycznymi), a innym się przeciwstawiać. 
Wzór ten jest znacznie młodszej proweniencji – kształtował się w trakcie wybo-
rów i w trakcie nich, w miarę przybywania kolejnych okazji do potwierdzania 
wcześniej wyrażonego zdania, podlegał modyfi kacjom, a w zasadzie utrwale-
niu. Początki owego wzoru można wszakże odnotować dopiero od wyborów 
1997 roku – wyrażały się one (i powtarzały od tej pory w następnych wyborach) 
w większym niż w kraju poparciu najpierw dla SLD, a potem PO, a mniejszym 
(niż w kraju) poparciu najpierw dla AWS, a potem PiS. Wydaje się jednak, że 
wzór ten wymyka się tradycyjnym dychotomiom typu lewica–prawica, a nawet 
liberalizm–etatyzm. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że odrębność 
wzoru szczecińskiego wyraża się w „odkryciu” jeszcze innej dychotomii, którą 
jest dychotomia przeciwstawiająca zmianę (nowość) – konserwatyzmowi. 
Zarówno SLD, jak i PO (a nie można obu tym partiom przypisać równocześnie 
miana bądź to lewicowych, bądź to prawicowych) silnie akcentowały potrzeby 
modernizacyjne, bez odwoływania się do tradycyjnych wartości konserwatyw-
nego społeczeństwa (co stanowiło ważny punkt w programach wyborczych AWS 
i PiS)20. Jeśli wyborcy z okręgu szczecińskiego (a z nimi być może inni zamiesz-
kali na ziemiach zachodnich i północnych) w istocie są autorami zupełnie innego 
sposobu postrzegania sceny politycznej niż ten ukształtowany na obszarach tak 
dobrze pasujących do teorii zaborowych, to wtedy, wziąwszy pod uwagę rzeczy-
wiste wyniki wyborów w regionie, należałoby sformułować jeszcze jedną tezę. 
Mówiłaby ona o tym, iż zachowania wyborcze w Polsce zachodniej i północnej 
nie są wcale wyrazem mimikry i odgadywania, ale są wręcz „mainstreamem” 
polskich zachowań wyborczych, w większym stopniu niż inne wyznaczającym 
rzeczywiste kierunki preferencji politycznych społeczeństwa. 

3.  Cleavages szczecińskiego regionu

Przy braku tradycji i wielopokoleniowo ukształtowanych wzorów i norm naka-
zujących, w jaki sposób (na kogo) głosować, wyborcy z regionu szczecińskiego 
muszą odwoływać się do innych elementów motywujących dokonywane przezeń 
wybory. Są one związane bardziej z ich aktualną sytuacją (materialną, społeczną, 
pracowniczą itp.). Przedmiotem wyborów są nadzieje i oczekiwania kierowane 

20 Zob. Wybory 1997. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, ISP PAN, Warszawa 2004; 
Wybory 2001. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, ISP PAN, Warszawa 2002.
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pod adresem ubiegających się o wybór. Na powodzenie może zatem liczyć par-
tia, która przynajmniej sformułuje najatrakcyjniej brzmiące obietnice, a jeszcze 
lepiej, jeśli wprowadzi je w życie, nie stawiając przy tym nazbyt wygórowanych 
warunków i wymagań pod adresem społeczeństwa. Można byłoby tu przywołać 
hasła wyborcze o „gruszkach na wierzbie” (SLD) lub o „drugiej Irlandii” (PO), 
partii więcej obiecujących niż wymagających. 

Tabela 2 
Wyniki analizy czynnikowej na podstawie niektórych cech zbiorowości wyborców 

w regionie szczecińskim

Rok wyborów Cecha Komponent 1
centrum–peryferia

Komponent 2
obciążenia–rozwój

1 2 3 4

1991

liczebność 0,768 –0,009
wykształcenie 0,896 –0,182
urbanizacja 0,827 –0,150
ubóstwo –0,051 0,814
bezrobocie –0,148 0,757

1993

liczebność 0,737 –0,151
urbanizacja 0,849 –0,126
wykształcenie 0,878 –0,241
ubóstwo –0,197 0,832
bezrobocie –0,151 0,861

1997

liczebność 0,812 0,164
urbanizacja 0,733 –0,069
wykształcenie 0,662 –0,676
zasiedziałość 0,065 0,883
ubóstwo –0,681 0,376
bezrobocie –0,542 0,417
przedsiębiorczość 0,154 –0,805

2001

liczebność 0,804 0,206
urbanizacja 0,780 –0,076
wykształcenie 0,709 –0,622
zasiedziałość 0,018 0,891
ubóstwo –0,727 0,469
bezrobocie –0,612 0,374
przedsiębiorczość 0,119 –0,627
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1 2 3 4

2005

liczebność 0,077 0,834
urbanizacja –0,121 0,768
wykształcenie –0,733 0,606
zasiedziałość 0,865 0,155
ubóstwo 0,561 –0,543
bezrobocie 0,572 –0,502
przedsiębiorczość –0,808 0,097

2007

liczebność 0,070 0,867
urbanizacja –0,234 0,744
wykształcenie –0,738 0,608
zasiedziałość 0,877 0,153
ubóstwo 0,580 –0,486
bezrobocie 0,663 –0,399
przedsiębiorczość –0,786 0,109

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego (1988 
i 2002) oraz Rocznika statystycznego województwa szczecińskiego (1992, 1994, 1998) 
i Rocznika statystycznego województwa zachodniopomorskiego (2002, 2006, 2007), 
Urząd Statystyczny Szczecin.

Rzecz nie sprowadza się jednak tylko do ulegania mniej lub bardziej chwyt-
liwym hasłom, lecz na dokładnym defi niowaniu swoich potrzeb i ocenianiu sił 
startujących w wyborach z punktu widzenia woli i zdolności do prowadzenia 
polityki zaspokajającej odczuwane potrzeby. Te zaś nie mogą być i nie są jed-
nakowe w każdym miejscu i w każdej społeczności regionu szczecińskiego. Tak 
jak wszystkie inne, są one zróżnicowane i niejednolite. Analiza czynnikowa 
przeprowadzona na podstawie rozkładu niektórych cech społecznych mogących 
mieć wpływ na sposób głosowania dostarcza wiedzy o tym, iż rozbieżności te 
(cleavages) przejawiają się najdobitniej w przeciwieństwie centrum–peryferia 
oraz przeciwieństwie szans i zagrożeń dla rozwoju (stopnia i sposobu zaspo-
kajania ważnych potrzeb życiowych, takich jak praca, dochód itp.). Centrum 
uosabiają z reguły środowiska miejskie oraz najkorzystniej usytuowane tereny 
nadgraniczne i nadmorskie (mające największe szanse na prowadzenie udanej 
działalności gospodarczej). Peryferia to obszary i społeczności wiejskie oraz 
mało- i średniomiasteczkowe. Z tymi pierwszymi (centrum) wiążą się większe 
szanse na rozwój, z tymi drugimi (peryferia) większe zagrożenia. Analizy doko-
nano dla każdego roku wyborczego oddzielnie, ale wszystkie jej wyniki układają 
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się w spójny obraz trwałych zróżnicowań społeczności regionu szczecińskiego. 
Razem podstawowe cleavages wyjaśniają nie mniej niż 2/3 całkowitego zróżni-
cowania. 

Tabela 3 
Odsetek zróżnicowania wyjaśniany przez podstawowe cechy zbiorowości wyborców 

Rok wyborów Komponent 1
centrum–peryferia

Komponent 2
obciążenia–rozwój

1991 46,0 21,9
Ogólny % wyjaśniania 67,9

1993 51,8 20,7
Ogólny % wyjaśniania 72,5

1997 50,0 17,6
Ogólny % wyjaśniania 67,6

2001 47,9 18,6
Ogólny % wyjaśniania 66,5

2005 49,2 19,9
Ogólny % wyjaśniania 69,1

2007 50,4 18,9
Ogólny % wyjaśniania 69,3

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.

Opierając się na analizie czynnikowej, można narysować dość ostry (prawie 
dychotomiczny) obraz zbiorowości (w odniesieniu do całego regionu – okręgu 
wyborczego) podzielonej w swych podstawowych charakterystykach. Z jednej 
strony są to zbiorowości wielkomiejskie, o znacznym nasyceniu ludźmi dobrze 
wykształconymi, a przez to bardziej przedsiębiorczymi i w rezultacie mniej 
zagrożonymi bezrobociem czy niedostatkiem środków do samodzielnego utrzy-
mywania się. Z drugiej strony są to obszary o ludności mało mobilnej, gorzej 
wykształconej, zamieszkującej raczej małe i średnie miasta oraz wsie (ale nie te 
położone przy granicy lub nad Wybrzeżem), niemającej równie dużych szans na 
rozwijanie przedsiębiorczości i faktycznie rozwijającej ją w mniejszym zakre-
sie, i w poważnym stopniu żyjącej w „cieniu” bezrobocia i ubóstwa21. Przeciw-

21 R. Czyszkiewicz, Samorządność w cieniu bezrobocia. Drogi rozwoju gmin województwa 
szczecińskiego 1990–1995, Szczecin 1996, s. 99–100.
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stawność takich cech, jak bezrobocie i ubóstwo z jednej strony (a od 1997 r. 
również zasiedziałość, choć w nieco mniejszym stopniu), a z drugiej wykształ-
cenie, stopień urbanizacji, liczebność zbiorowości (od 1997 r. także przedsię-
biorczość) pozostawała w zasadzie (mimo przesuwania się niektórych akcentów) 
niezmienna przez cały czas, w którym przeprowadzano wybory. Można sfor-
mułować stwierdzenie, że nożyce cleavages, jeśli nawet nie rozsuwały się wraz 
upływem czasu, to jednak także nie zamykały się. Społeczeństwo rozwarstwiło 
się i zróżnicowało w zakresie szans rozwoju, a przynajmniej szans uniknięcia 
zagrożeń przez zjawiska wcześniej albo w ogóle nieznane (bezrobocie), albo 
dotąd skrzętnie skrywane (ubóstwo).

4.  Wzory zachowań wyborczych

Ze zróżnicowaniem społeczności tworzących zbiorowość wyborców z okręgu 
szczecińskiego zarysowanym według osi centrum–peryferia oraz obciążenia–
rozwój korespondują wyniki wyborów w postaci poparcia dla konkretnych partii 
ubiegających się o głosy wyborców. Analiza czynnikowa przeprowadzona na 
podstawie odsetek głosów uzyskiwanych w regionie przez poszczególne partie 
i ugrupowania polityczne dowodzi, iż poparciem tym rządzi przede wszystkim 
zróżnicowanie środowiskowe układające się na osi miasto–wieś (co odpowiada 
podstawowemu zróżnicowaniu środowisk na osi centrum–peryferia). 

Tabela 4 
Analiza czynnikowa wyników uzyskiwanych przez niektóre partie 

w regionie szczecińskim

Rok wyborów Partia Komponent 1
miasto–wieś

Komponent 2
lewica–prawica

1 2 3 4

1991

PL –0,628 –0,510
PSL-SP –0,373 –0,403
WAK –0,073 –0,232
„S” 0,245 0,086

KPN 0,894 –0,174
UD 0,740 0,658
SLD 0,333 0,932
KLD –0,023 0,295
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1 2 3 4

1993

Ojczyzna 0,115 –0,758
KPN 0,646 –0,271
SLD 0,279 0,722
PSL –0,855 –0,383
UD 0,748 0,185 
UP 0,691 0,537

UPR 0,630 0,504
BBWR 0,259 0,380

1997

UP 0,650 0,380
UW 0,849 –0,088
AWS –0,167 –0,867
SLD 0,066 0,892
PSL –0,861 –0,162

2001

SLD 0,300 0,882
Samoobrona –0,873 –0,090

PiS 0,791 –0,207
PSL –0,734 –0,349
PO 0,853 –0,061

LPR 0,240 –0,736

2005

SLD 0,564 0,036
Samoobrona –0,702 0,378

PiS 0,078 –0,878
PSL –0,473 0,590
PO 0,829 –0,206

LPR 0,609 –0,565

2007

LiD 0,052 0,721
PiS 0,116 –0,826
PSL –0,936 –0,031
PO 0,930 0,173

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Komponent ten przez wszystkie wybory zachowywał większą moc wyjaś-
niania zróżnicowania poparcia dla partii startujących w wyborach niż inny, 
związany z postrzeganiem partii jako lewicowe bądź prawicowe. Pierwszy 
komponent związany jest z aktualną sytuacją społeczno-materialną, drugi – ze 
zróżnicowaniem opartym na tradycyjnym oglądzie proweniencji ideologicznych 
partii i ugrupowań politycznych.
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Tabela 5 
Odsetek wyjaśniania przez dany komponent wyników partii w wyborach do Sejmu 

Rok wyborów Komponent 1
centrum–peryferia

Komponent 2
obciążenia–rozwój

1991 39,9 17,6
Ogólny % wyjaśniania 56,5

1993 45,4 14,3
Ogólny % wyjaśniania 59,7

1997 42,1 30,7
Ogólny % wyjaśniania 77,8

2001 47,2 24,4
Ogólny % wyjaśniania 71,6

2005 39,1 23,0
Ogólny % wyjaśniania 62,1

2007 47,8 27,0
Ogólny % wyjaśniania 74,8

Źródło:  własne na podstawie danych z tabeli 4.

Warto prześledzić losy niektórych partii, uwzględniając postrzeganie ich 
przez wyborców poprzez pryzmat osi miasto–wieś i lewica–prawica, a także 
uwzględniając wyniki wyborów (zwycięstwo lub porażka). PSL zawsze było 
spostrzegane jako partia wiejska, zajmując przy tym dość nieokreślone miejsce 
na osi lewica–prawica. Początkowo (lata 1991–2001) postrzegane było jako ugru-
powanie raczej prawicowe (zgodnie z tradycyjnymi poglądami na ideowe prowe-
niencje ugrupowania chłopskiego, wiejskiego), dopiero w wyborach 2005 roku 
zostało, dość nieoczekiwanie, sklasyfi kowane po lewej stronie sceny politycznej, 
aby w 2007 roku zupełnie wypaść z tego rozróżnienia. Wydaje się jednak, że 
lewicowość PSL w 2005 roku była raczej efektem „osierocenia” tego miejsca 
przez SLD, który postrzegany był raczej jako partia władzy niż jakiejkolwiek 
idei czy programu. Ktoś musiał zająć jego miejsce po lewej stronie, a PSL, przy 
braku innych kandydatów, dźwigając przy tym tradycję ZSL, wydawał się do 
tego naturalnym kandydatem. W każdym razie ostatni raz posłowie z okręgu 
szczecińskiego, wywodzący się i wskazani przez PSL, zasiedli w Sejmie wybra-
nym w 1997 roku. Od tej pory PSL tylko raz (w 2007 r.) przekroczyło w okręgu 
szczecińskim próg wyborczy, ale nie mogło pochwalić się obsadzeniem choćby 
jednego mandatu poselskiego. 
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SLD doświadczał odmiennych losów. Był przede wszystkim postrzegany 
jako ugrupowanie lewicowe, z wyjątkiem 2005 roku. Wieloletnie przywiązanie 
zbiorowości wyborców do opcji lewicowej w postaci SLD szło jednakże w parze 
z dość silnym przekonaniem, że jest to partia (i opcja) jednak modernizacyjna. 
Kłopoty SLD zaczęły się z chwilą (2005 r.), gdy partia ta sprzeniewierzyła się 
podstawowym wartościom (liczne afery z udziałem jej prominentnych człon-
ków) i niewiele pomogło tutaj odbudowanie się pod nowa postacią – LiD. Od tej 
pory opcja lewicowa przestała wygrywać w okręgu szczecińskim, choć zawsze 
potrafi ła obsadzić kilka miejsc mandatowych.

Wykształcenie się szczecińskiego wzoru głosowania, utrwalenie (lub raczej 
pełne wydobycie na wierzch) szczecińskiego klimatu politycznego musiało 
oczywiście zabrać nieco czasu. Wydaje się, że proces ten uwidocznił się dopiero 
od wyborów 2001 roku, a w sposób bardzo wyraźny utrwalił w wyborach 2005 
i 2007 roku – najlepiej można prześledzić to na przykładzie wyborczych losów 
PO i PiS. To pierwsze ugrupowanie zawsze było postrzegane jako silnie związane 
z miastem, centrum i modernizacją – wyborcy nie kłopotali się natomiast zbytnio 
z klasyfi kowaniem tej partii na osi lewica–prawica. Tylko w 2001 roku PO ustą-
piła pola bezapelacyjnie wygrywającemu SLD. W wyborach 2005 i 2007 roku PO 
zwyciężyła, poważnie przy tym (bo niemal dwu- i półkrotnie) zwiększając swój 
stan posiadania (liczbę uzyskanych głosów). Przeciwnie wyborcy postępowali 
w stosunku do PiS. Poza pierwszym momentem, w którym partia ta pojawiła się 
na scenie politycznej (2001), i, być może korzystając z aury nowości, została silnie 
skojarzona z centrum i miastem, ugrupowanie to jawiło się jako przede wszystkim 
prawicowe (wybory 2005 i 2007), a w minimalnym wręcz stopniu jako dające się 
zaklasyfi kować na osi miasto–wieś, centrum–peryferia. I nigdy w okręgu szcze-
cińskim nie wygrało, zawsze ustępując miejsca nie tylko zwycięskiemu w 2001 
roku SLD, ale we wszystkich, w których startowało, ustępując także PO. 

Silne umiejscowienie (przypisanie przez wyborców) na osi lewica–prawica 
nie musi stanowić w każdym przypadku obciążenia (wskazują na to chociażby 
wyborcze losy SLD), na pewno jednak nie stanowi warunku wystarczającego 
do zdobycia decydującej o zwycięstwie liczby głosów. Partia musi także przeko-
nać wyborców (przynajmniej tych z terenu okręgu szczecińskiego, a być może 
w ogóle z obszarów Polski zachodniej i północnej) o swoich ideach i potencjale 
modernizacyjnym. Społeczności zamieszkujące te obszary kraju mogą rzeczy-
wiście być w mniejszym stopniu związane z gorsetem pokoleniowo formowa-
nych i przeżywanych norm oraz wartości. Mogą więc „wypracowywać” własne 
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wzory zachowań wyborczych skoncentrowane wokół postulatów zmian, nowości 
i modernizacji. Co więcej, wzór ten ma szanse na zdominowanie lub przynaj-
mniej wywieranie mocnego wpływu w skali nie tylko regionu, ale całego kraju. 
Klimat polityczny właściwy tym obszarom i mieszkającym tam zbiorowościom 
w perspektywie pewnego czasu może stać się klimatem politycznym Polski.
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Electoral climate of Szczecin region

Summary

The electoral behavior in Poland becomes more and more important, respectively 
to the passage of years in which the democratic elections in Poland were organised. 
They create the chances to manifest differences of attitudes, patterns, and values in the 
society. One of the sizes in which differences are manifesting is territorial distribution 
of votes gained by political parties during elections. There is “partition” theory in Polish 
sociology explaining the differences in votes’ distribution by the past history of society 
living in borders of previously divided country. But the Western and Northern parts of 
Poland (including Szczecin region) do not fi t this theory as these territories have never 
been a matter of any partition. The article, basing on the outputs of elections that had 
been held in Szczecin region during the 1991–2007 years period tries to prove that the 
new patterns of electoral behaviour are under development. These are free from “tra-
ditional” Left–Right axis and are based mainly on expectations of modernisation of the 
country and society. Moreover, what is especially worthy to mention is that the elections 
results in Szczecin region fi t these attitudes with more accuracy then in other regions 
in Poland. Also noticeable are the social cleavages among the communities in Szczecin 
region – they infl uence strongly the partisanship and the outcomes of elections in clearly 
different ways. These are the high urbanized communities, rich of high educated citi-
zens, communities which offer more chances for successful entrepreneurship from one 
side, and the communities (rural and from little towns) much more constrained in their 
efforts to be successful in changing world of social and economic affairs.

Translated by Ryszard Czyszkiewicz
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