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WSTĘP

Jedną z najczęściej wskazywanych korzyści wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest możliwość wydatkowania środków
w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. Wielkość wsparcia pochodzącego z zasobów funduszy europejskich dostępnych dla Polski od momentu akcesji do końca perspektywy finansowej na lata 2007-2013, przy
założeniu pełnego wykorzystania przydzielonej alokacji, zamknie się
kwotą około 80 mld euro. Tak znaczna skala zaangażowania finansowego
stwarza warunki do prowadzenia efektywnych działań publicznych zmierzających do stymulowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego
w ujęciu przestrzennym.
Za najbardziej istotne problemy, do których bezpośrednio odnosi się
interwencja prowadzona w zakresie polityki spójności, należy uznać –
z jednej strony – niski poziom konkurencyjności polskiej gospodarki oraz
znaczny dystans rozwojowy dzielący ją od państw Europy Zachodniej,
z drugiej zaś – pogłębiające się zróżnicowania wewnątrzkrajowe. W pracach podejmujących tematykę przestrzennej polaryzacji rozwoju w Polsce
(por. m.in. Domański, 2008; Gorzelak i Kozak, 2008; Stryjakiewicz,
2009) zwraca się uwagę na jej dwa zasadnicze wymiary przebiegające
w układzie: (1) bogatszy zachód – biedniejszy wschód, który jest odzwierciedleniem długofalowych procesów historycznych oraz (2) obszary
metropolitalne – obszary pozametropolitalne (peryferyjne), który stanowi
nową wersję tradycyjnego podziału miasto – wieś.
Rola przypisywana obszarom metropolitalnym w rzeczywistości społecznej i gospodarczej wynika z licznych funkcji występujących w tych
miejscach. Będąc najważniejszymi centrami dyspozycji w zglobalizowa5
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nej gospodarce, metropolie są często również głównymi węzłami komunikacyjnymi, siedzibami najważniejszych instytucji polityczno-administracyjnych, finansowych, przemysłowych i usługowych, skupieniami
najwyższej rangi placówek naukowo-badawczych, centrami tworzenia
innowacji, a także wiodącymi rynkami zbytu (por. Parysek, 2005; Markowski i Marszał, 2006; Smętkowski i in., 2009b). Zarówno zakres pełnionych funkcji, jak również poziom rozwoju, stopień koncentracji potencjału produkcyjnego, inwestycyjnego i kapitałowego oraz dynamika
przemian społeczno-gospodarczych uprawniają do uznania obszarów metropolitalnych w Polsce za ośrodki (bieguny) wzrostu. Zgodnie z koncepcją biegunów wzrostu to właśnie tego typu ośrodki stwarzają uprzywilejowane warunki rozwoju gospodarczego. Jednak pozytywna rola ośrodków wzrostu dla całej gospodarki może się ujawnić jedynie w przypadku
zaistnienia warunków do dyfuzji impulsów wzrostowych na otaczające je
obszary.
W ramach tak zarysowanej problematyki przystąpiono do realizacji
niniejszej pracy, przyjmując za jej główny cel analizę wpływu obszarów
metropolitalnych na rozwój społeczno-gospodarczy w kontekście prowadzonej polityki regionalnej. Prowadzone badania skoncentrowano głównie
na przestrzennych aspektach związanych z wykorzystywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego funduszy przyznanych Polsce przez Unię
Europejską. W rezultacie zmierzano do określenia typu strategii przestrzennego ukierunkowania interwencji w odniesieniu do samorządów –
jako zorientowanej bardziej na niwelowanie różnic w poziomie rozwoju
w ujęciu przestrzennym czy też na wspieranie jednostek najbardziej konkurencyjnych.
Ograniczenie zakresu prowadzonych analiz do funduszy europejskich
pozyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego uzasadnione było
faktem, że to właśnie JST należały do najważniejszych, pod względem
ilości przeznaczonych środków finansowych, kategorii beneficjentów
wsparcia instrumentów wspólnotowej polityki regionalnej realizowanej
w Polsce. Wybór jednostek samorządu terytorialnego wynikał ponadto
z ich kluczowej roli w kształtowaniu form instytucjonalnych zarządzania
obszarami metropolitalnymi w Polsce.
Prezentowane opracowanie składa się z sześciu zasadniczych części
poprzedzonych wstępem. W rozdziale pierwszym, na podstawie dostępnej
6
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literatury przedmiotu, dokonano przeglądu najważniejszych teorii rozwoju
regionalnego. Rozdział drugi obejmuje teoretyczne rozważania na temat
roli obszarów metropolitalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów. W rozdziale trzecim zaprezentowano możliwości pozyskiwania
funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarach metropolitalnych, a w rozdziale czwartym zawarto szczegółową
analizę wykorzystania tych środków w ramach perspektyw finansowych
2004-2006 oraz 2007-2013. Dalsza część pracy powstała w oparciu
o zrealizowane badania ankietowe. Rozdział piąty obejmuje analizę opinii
przedstawicieli samorządów terytorialnych na temat roli obszarów metropolitalnych w rozwoju regionalnym oraz ich preferencji w zakresie przeznaczania funduszy europejskich. Z kolei w rozdziale szóstym zbadano
zróżnicowanie postaw władz samorządowych wobec obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu w kontekście prowadzonej polityki regionalnej.
Praca powstała w oparciu o badania przeprowadzone w ramach projektu „Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu – analiza wpływu
wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy
regionów” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
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1. PRZEGLĄD WYBRANYCH TEORII
ROZWOJU REGIONALNEGO

1.1. Wprowadzenie
Wyjaśnienie mechanizmów rozwoju regionalnego jest jednym z największych wyzwań podejmowanych przez ekonomistów, geografów
i przedstawicieli innych nauk społecznych. Szczególne zainteresowanie
tym zagadnieniem rozpoczęło się w latach 50. XX wieku, kiedy powstały
pierwsze teorie, próbujące w usystematyzowany sposób wyjaśnić nierówności przestrzenne w rozwoju gospodarczym regionów (państw, kontynentów). Do chwili obecnej powstało co najmniej kilkadziesiąt teorii
i koncepcji o różnym zasięgu, które, wychodząc z odmiennych orientacji
metodologicznych, w rozmaity sposób wyjaśniają zróżnicowaną dynamikę przestrzenną procesów społeczno-gospodarczych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane z powstałych w ostatnich 60 latach teorii
i koncepcji, które albo mimo wielu lat od ich powstania wciąż są wykorzystywane, wchodząc do kanonu nauki, albo powstały w ostatnim okresie
i dotyczą najbardziej aktualnych czynników rozwoju regionalnego. Są
wśród nich zarówno koncepcje sformułowane w okresie tzw. keynesizmu
(nawiązujące do modelu centrum-peryferie – teorie biegunów wzrostu,
bazy eksportowej, kumulatywnej przyczynowości, nierównomiernego
rozwoju oraz teoria spolaryzowanego rozwoju), teorie strukturalistyczne
(teoria cyklu życia produktu), teorie inspirowane krytycznym realizmem
(teoria przestrzennego podziału pracy), teorie powstałe na gruncie analizy
systemowej (teoria samoorganizacji przestrzennej) oraz teorie i koncepcje
8
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instytucjonalne (koncepcja regionów uczących się, regionalnych systemów innowacji, pokrewnej różnorodności oraz triple helix).

1.2. Teoria biegunów wzrostu (François Perroux, Jacques-Raoul
Boudeville)
Teoria biegunów wzrostu zaproponowana przez Perroux (1950;
1955) pierwotnie była koncepcją próbującą wytłumaczyć proces rozwoju
gospodarczego, nie zaś rozwoju regionalnego. Zakładała ona, że decydujące znaczenie w rozwoju gospodarczym mają bieguny wzrostu, które
Perroux (1950) określił jako wielkie, innowacyjne i szybko rozwijające
się przedsiębiorstwa, z których promieniują impulsy rozwojowe do innych
firm stanowiących ich otoczenie gospodarcze. Bieguny wzrostu, w pierwotnym ujęciu, nie zajmowały konkretnej przestrzeni geograficznej, lecz
raczej abstrakcyjną przestrzeń ekonomiczną, w której odległość rozumiana była jako intensywność relacji handlowych (gospodarczych).
Dopiero w późniejszej pracy (Perroux, 1955) teoria biegunów wzrostu nabrała wymiaru regionalnego – Perroux zauważył, że do wzrostu
gospodarczego nie dochodzi wszędzie w tym samym czasie i że rozwój
koncentruje się właśnie w biegunach wzrostu, z których następnie się
rozprzestrzenia. Jak podaje Grosse (2002), w późniejszym okresie koncepcja ta zaczęła być powszechnie wykorzystywana do wyjaśniania sukcesu gospodarczego najbardziej rozwiniętych regionów, w których występuje koncentracja nowoczesnego przemysłu i usług, o wysokim poziomie
konkurencyjności nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej.
Koncepcja Perroux została twórczo rozwinięta przez Boudeville’a
(1966), który połączył teorię biegunów wzrostu z christallerowską teorią
miejsc centralnych. Za centrum wzrostu (biegun wzrostu) Boudeville
uznał zgrupowanie ważnych w gospodarce, dynamicznie rozwijających
się oraz silnie powiązanych działalności, które są skoncentrowane wokół
kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw. Boudeville założył, że koncentracja ta ma kluczowe znaczenie dla procesów rozwoju regionalnego,
ponieważ rozwój bieguna wzrostu przełoży się na rozwój pozostałych
działalności gospodarczych w regionie.

9
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Jak podają Blažek i Uhlíř (2011), koncepcja biegunów wzrostu w latach 50. i 60. XX wieku stała się w wielu krajach podstawą polityki regionalnej. Działania publiczne wiązały się z próbami sztucznego stworzenia
biegunów wzrostu w ujęciu Boudeville’a, poprzez kierowanie nowych
inwestycji, reprezentujących najnowocześniejsze w tamtym okresie działalności (np. przemysł samochodowy i chemiczny), do regionów o poziomie rozwoju gospodarczego niższym niż przeciętny. Sztucznie tworzone
bieguny wzrostu zazwyczaj jednak nie spełniały pokładanych w nich nadziei (w istocie nimi nie były). Z wielu czynników, które mogły wpływać
na niepowodzenie takiej polityki, wymienia się m.in. przecenienie możliwości sztucznego pobudzania rozwoju gospodarczego, nieosiągnięcie
wystarczającej masy krytycznej inwestycji oraz niedocenienie znaczenia
innowacji w rozwoju gospodarczym.

1.3. Teoria bazy eksportowej (Douglas C. North)
North (1955) na podstawie analizy historii rozwoju gospodarczego
regionów USA zauważył, że rozwój gospodarczy nie zawsze przebiegał
liniowo – stopniowo od dość prymitywnej autarkicznej gospodarki do
gospodarki rozwiniętej o wysokiej specjalizacji. Według Northa w wielu
przypadkach ważną rolę w rozwoju regionów odegrał zewnętrzny impuls,
będący początkiem przyspieszonego rozwoju, oraz następująca później
specjalizacja wewnątrzregionalna. Wiąże się to ze szczególnym znaczeniem, jakie North przypisał konkurencyjności eksportowej (rozumianej
jako zdolność do wytwarzania towarów, na które jest popyt w innych
regionach). North zauważył, że choć popyt na dane dobra jest czynnikiem
zewnętrznym (egzogenicznym), to sukces regionów w dużej mierze zależy także od czynników wewnętrznych (endogenicznych). Dotyczy to
m.in. kosztów produkcji, kosztów transportu oraz korzyści aglomeracji.
W tym kontekście koncepcja Northa była bliska formułowanym wcześniej
teoriom lokalizacji działalności gospodarczej (m.in. Webera i Löscha).
North w gospodarce regionu wydzielił, podobnie do teorii bazy ekonomicznej miasta, dwa sektory: (1) eksportowy (o podstawowym znaczeniu) i (2) uzupełniający. W skład sektora eksportowego wchodzą te działalności, które wytwarzają towary eksportowe (nie tylko przemysł, ale
10
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również usługi i rolnictwo). W skład sektora uzupełniającego wchodzą
działalności, które stanowią zaplecze sektora eksportowego. Głównymi
założeniami teorii bazy eksportowej Northa były: (1) uznanie regionu za
obszar o wspólnej bazie eksportowej, (2) uznanie, że wzrost i rozwój gospodarczy regionu są uzależnione od konkurencyjności eksportowej regionu oraz (3) uznanie, że baza eksportowa jest głównym czynnikiem
wpływającym na dochody w regionie a także jego atrakcyjność dla zamieszkania (por. Blažek i Uhlíř, 2011).
Koncepcja Northa zakłada, że w dłuższym okresie różnice międzyregionalne powinny się zmniejszać, co ma wynikać z mobilności czynników
produkcji. Na podstawie pracy Northa można również uznać, że pomoc
publiczna, mająca na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego w słabo
rozwiniętych regionach, powinna polegać na pobudzaniu ich konkurencyjności eksportowej.

1.4. Teoria kumulatywnej przyczynowości (Gunnar Myrdal)
Przeprowadzone przez Myrdala studia nad rozwojem społecznogospodarczym krajów świata wykazały wzrost różnic między krajami
bogatymi i biednymi. Według Myrdala wynikało to ze stałego i dynamicznego rozwoju gospodarczego niewielkiej liczby bogatych krajów
oraz z wolniejszego rozwoju krajów biednych. Próbując wytłumaczyć tę
sytuację, Myrdal (1957) sformułował koncepcję kumulatywnej przyczynowości. Za kumulatywną przyczynowość uznał sytuację, w której pierwotna zmiana w obrębie jednego z czynników rozwoju powoduje zmiany
kolejnych, które z kolei wzmacniają oddziaływanie zmiany pierwotnej.
Kumulatywne oddziaływanie różnych czynników rozwoju prowadzi do
zwiększania się różnic międzyregionalnych – regiony o korzystniejszych
uwarunkowaniach rozwojowych (o np. lepszym położeniu, czy też strukturze gospodarki) będą rozwijały się szybciej niż pozostałe. Odpowiada za
to m.in. działanie sił rynkowych oraz związana z nimi i ciągle postępująca
migracja kapitału oraz ludności. Prowadzi to do opisywanego przez Myrdala efektu wymywania zasobów z regionów słabiej rozwiniętych. Przewaga regionów rozwiniętych nad słabo rozwiniętymi jest powiększana
również na skutek założonego przez Myrdala szybszego rozprzestrzenia11
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nia się impulsów rozwojowych w okresie wzrostu gospodarczego, niż
w okresie recesji. Według Myrdala, jedynie w szczególnych przypadkach
regiony rozwinięte gospodarczo mogą zapoczątkować długotrwały i dynamiczny rozwój pozostałych regionów, wysyłając bodźce rozwojowe,
związane m.in. z zapotrzebowaniem na określone towary lub związane
z dyfuzją postępu technologicznego.
W związku z przekonaniem Myrdala o stałym narastaniu różnic międzyregionalnych, sposobem na ich przełamanie jest interwencja publiczna. Myrdal proponuje opracowywanie tzw. zintegrowanych programów
rozwoju, na podstawie których przygotowany byłby określony program
inwestycyjny, mający na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. Wskazana przez Myrdala jest redukcja niepotrzebnych wydatków budżetowych
oraz ograniczenie konsumpcji i przesunięcie potrzebnych środków na
inwestycje.

1.5. Teoria nierównomiernego rozwoju (Albert Hirschman)
Hirschman (1958) uważał za oczywiste, że rozwój gospodarczy
przebiega nierównomiernie w przestrzeni, tj. nie następuje wszędzie
w tym samym czasie i z taką samą dynamiką. Opisał on formowanie się
stref koncentracji rozwoju gospodarczego wokół centrów wzrostu, uznając je za naturalny element rozwoju gospodarczego. Uznał, że różnice
międzyregionalne są koniecznym elementem procesu rozwoju gospodarczego i że w wymiarze przestrzennym rozwój gospodarczy, aby mógł
mieć miejsce, musi być nierównomierny (Blažek i Uhlíř, 2011).
Szukając mechanizmów prowadzących do nierównomiernego rozwoju w przestrzeni, odwołał się do korzyści skali i korzyści aglomeracji jakie
odnoszą przedsiębiorstwa z lokalizacji w największych ośrodkach bądź w
ich otoczeniu. Równocześnie, jako jeden z pierwszych, zwrócił uwagę na
psychologiczny aspekt rozwoju gospodarczego. Hirschman za jeden
z istotnych czynników rozwoju już rozwiniętych regionów (oraz ich centrów) uznał z jednej strony przekonanie przedsiębiorców o korzyściach
wynikających z lokalizacji w tych obszarach, z drugiej zaś będącą zarazem efektem, jak i czynnikiem rozwoju gospodarczego, prorozwojową
mentalność mieszkańców, związaną z pozytywnymi oczekiwaniami doty12
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czącymi sytuacji gospodarczej, czy też podejmowanych przez nich inicjatyw. Pozytywne – prorozwojowe nastawienie ludności, może mieć, według Hirschmana, kumulatywny charakter, tj. na przykład przenosić się na
kolejne pokolenia i prowadzić do dalszego rozwoju gospodarczego.
Hirschman (1958) jako rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie
wzrostu gospodarczego proponuje odnalezienie w danym regionie, często
niedostrzeganych, zasobów rozwojowych oraz opracowanie sposobu ich
wykorzystania. Hirschman wprowadził pojęcie katalizatora rozwoju gospodarczego. Takim katalizatorem jest określona polityka prorozwojowa,
związana z mobilizacją działań ludności i koncentracją ich na aktywności
prorozwojowej.

1.6. Teoria spolaryzowanego rozwoju (John Friedmann)
Teoria Friedmanna (1967, 1972), opublikowana jako ogólna teoria
rozwoju spolaryzowanego, jest rozszerzeniem teorii nierównomiernego
rozwoju Hirschmana. Podstawą teorii Friedmanna jest zauważenie asymetrycznych relacji między obszarami stanowiącymi centra i peryferie społeczno-gospodarcze. Korzystna dla centrów asymetria dotyczy nie tylko
sfery gospodarczej, ale również ogólnospołecznej. Dla opisania tych relacji Friedmann posłużył się pojęciem rdzeń-peryferie. Według Friedmanna
rdzeń i peryferie zasadniczo odróżnia poziom ich autonomii (wysoki
w rdzeniu i niski w peryferiach) oraz zdolność wytwarzania innowacji
(wysoka w rdzeniu i niska w peryferiach). Sytuacja ta prowadzi, według
Friedmanna, do jeszcze bardziej asymetrycznych relacji rdzenia i peryferii, co przekłada się na wzrost dominacji pierwszego nad drugim. Friedmann wskazuje na konkretne mechanizmy wzmacniające dominację rdzenia nad peryferiami. Należą do nich m.in. transfer kapitału, zasobów przyrodniczych i ludzkich z peryferii do rdzenia i wynikający z tego szybszy
rozwój rdzenia, szybsze procesy modernizacyjne, czy też korzyści aglomeracji występujące w rdzeniu.
Friedmann twierdził, że relacje rdzeń-peryferie różnią się w zależności od sytuacji i obszaru. Zwracał przy tym uwagę na znaczenie hierarchii
obszarów rdzeniowych. Ten sam obszar może być zarówno rdzeniem na
danym poziomie, jak i należeć do peryferii na wyższym poziomie analizy.
13
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Hierarchiczna struktura systemu rdzeń-peryferie znalazła odzwierciedlenie w przekonaniu Friedmanna o hierarchicznym modelu dyfuzji innowacji, jak i w założeniu, że powiązania pomiędzy sąsiednimi rdzeniami na
określonym poziomie analizy są silniejsze niż między nimi a podległymi
im peryferiami (Blažek i Uhlíř, 2011).
Friedmann traktował model rdzeń-peryferie za jedną z faz rozwoju
systemów gospodarczych w przestrzeni. Pierwszą fazą była gospodarka
przedprzemysłowa, z niewielką koncentracją działalności gospodarczej.
Drugą fazą miał być właśnie opisywany model rdzeń-peryferie. W trzeciej
fazie wzrost gospodarczy, a przez to i działalność gospodarcza, miał się
dekoncentrować, by w czwartej fazie doprowadzić do gospodarki zintegrowanej. Rozwój gospodarczy, według Friedmanna, powinien więc
w kolejnych fazach prowadzić do coraz mniej asymetrycznych relacji
między rdzeniem i peryferiami, co jest jednym z warunków długotrwałego
wzrostu gospodarczego (Blažek i Uhlíř, 2011).

1.7. Teoria cyklu życia produktu (Raymond Vernon)
Teoria Vernona (1966) zakłada, że istnieje związek między poziomem rozwoju gospodarczego a możliwością produkcji określonych towarów. Zgodnie z tą teorią na cykl życia produktu składają się trzy fazy: (1)
innowacji, (2) wzrostu (dojrzałości) oraz (3) standaryzacji. Wraz z osiąganiem kolejnych faz zmienia się koncentracja przestrzenna produkcji
danego wyrobu, zaś jego wytwarzanie stopniowo przenoszone jest do
regionów o coraz niższych kosztach pracy. W fazie innowacji produkcja
skoncentrowana jest w wysoko rozwiniętych, innowacyjnych regionach,
które cechuje wysoki poziom technologiczny, wysokie kwalifikacje ludności oraz wysokie koszty pracy. W fazie wzrostu (dojrzałości) do wytwarzania produktu nie jest już bezpośrednio potrzebne zaplecze w postaci
centrów badawczych. Ze względu jednak na to, że produkt wciąż cechuje
znaczna nowoczesność, jego produkcja wymaga nowoczesnej infrastruktury oraz wysoko wykwalifikowanej kadry. Produkt nie jest już wytwarzany w najbardziej innowacyjnych ośrodkach, ale zazwyczaj jest produkowany w wysoko rozwiniętych krajach. W trzeciej fazie (standaryzacji)
do produkcji wyrobu nie potrzeba już ogromnych zasobów kapitału, ani
14
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wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Produkcja wyrobu przesuwa się
w kierunku krajów i regionów słabiej rozwiniętych, o niskich kosztach
pracy.
Zgodnie z teorią cyklu życia produktu, polityka władz publicznych
powinna koncentrować się na wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw,
której efektem miałoby być wytwarzanie produktów w pierwszej fazie
cyklu życia, a nie tylko produktów w fazie standaryzacji.

1.8. Teoria przestrzennego podziału pracy (Doreen Massey)
Na podstawie analizy zmian koncentracji przestrzennej różnych działalności gospodarczych w regionach i miastach, Massey (1984) zauważyła, że zmiany te są w istocie efektami zmian relacji społecznych. A zatem,
że w okresie dynamicznych zmian w strukturze społecznej, dochodzi do
równie dynamicznych zmian w strukturze przestrzennej działalności gospodarczej i potencjału gospodarczego. Szczególną wagę Massey przyłożyła do zmian stosunków produkcji, podając, że np. wydzielanie odrębnych działów marketingu czy też badań i rozwoju pozwoliło na ich przestrzenne odłączenie od działów produkcyjnych (co miało uzasadnienie
m.in. w większej kapitało- i wiedzochłonności działów badań i rozwoju
w porównaniu z działami produkcji). Pierwsze zaczęły koncentrować się
w regionach najwyżej rozwiniętych gospodarczo, o zasobach ludzkich
wysokiej jakości, zaś drugie w regionach słabiej rozwiniętych, o niższych
kosztach wytwarzania (Blažek i Uhlíř, 2011). W tym ujęciu koncepcja
Massey może być traktowana jako uzupełnienie teorii cyklu życia produktu Vernona.

1.9. Teoria samoorganizacji przestrzennej
Teoria ta jest adaptacją teorii Prigogine’a, opisującej procesy ewolucji w aspekcie termodynamicznym i dotyczącej funkcjonowania struktur
w warunkach braku równowagi (por. Chojnicki, 1999). Przeniesienia tej
teorii na grunt ekonomii i geografii ekonomicznej dokonali Allen i Sanglier (1979; 1981).
15
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Teoria samoorganizacji przestrzennej zakłada, że wszystkie systemy
społeczno-gospodarcze cechuje pewna niestabilność oraz występowanie
niekiedy chaotycznych zdarzeń (zachowań). Jak podaje Domański (2010;
2012), okresowa niestabilność systemów społeczno-ekonomicznych (np.
aglomeracji miejskich, regionów), wiążąca się z występowaniem chaotycznych wahań, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju systemu. Wahania
te bowiem zwiększają zasób możliwych zmian zachodzących w systemach społeczno-ekonomicznych, przez co prowadzą do zmian struktur
społecznych i gospodarczych oraz do wzrostu złożoności systemów.
Zmiana struktury systemu jest nieodwracalna i prowadzi do odzyskania
stabilności, przy większej dynamice rozwoju i wyższej efektywności
funkcjonowania.
Teoria ta w formalny sposób tłumaczy wysoką dynamikę rozwojową
największych aglomeracji miejskich i regionów o najwyższym poziomie
rozwoju gospodarczego. Ze względu na różnorodność wchodzących w ich
skład elementów oraz zachodzących między nimi relacji, stale pojawiają
się lokalne wahania systemu, które samonapędzają jego dalszy rozwój.

1.10. Koncepcja regionalnych systemów innowacji
Pojęcie regionalnego systemu innowacji zostało wprowadzone na
początku lat 90. XX wieku przez Cooka (por. Cooke, 1992; Blažek
i Uhlíř, 2011). Koncepcja ta nawiązuje bezpośrednio do powstałej wcześniej koncepcji narodowych systemów innowacji, która podkreślała wagę
powiązań między i wzajemnego uczenia się różnych aktorów, odgrywających kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, a także podstawowe znaczenie państwa w stymulowaniu i finansowaniu badań naukowych, transferze wiedzy i pobudzaniu innowacyjności. Cooke (1998) za regionalny
system innowacji uznał szeroko rozumianą infrastrukturę, która wspomaga wytwarzanie innowacji w powiązaniu ze strukturą gospodarczą regionu
(por. Blažek i Uhlíř, 2011). Infrastrukturę tę tworzą z jednej strony instytucje naukowe, uczelnie wyższe, centra badawczo-rozwojowe oraz różne
instytucje zajmujące się transferem technologii, z drugiej zaś przedsiębiorstwa. Efektywne funkcjonowanie regionalnych systemów innowacji
wymaga nie tylko obecności wyżej opisanych aktorów, ale również takich
16
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relacji między nimi, które pozwalają na wzajemne uczenie się i współpracę. Relacje te powinny więc charakteryzować m.in.: wzajemny szacunek,
zaufanie, podobne normy, chęć współpracy, wspólne cele itd.
Koncepcja regionalnych systemów innowacji jest koncepcją praktyczną, zawierającą konkretne rozwiązania w zakresie pobudzania procesów rozwoju gospodarczego. Jak podają Blažek i Uhlíř (2011), implementacja tej koncepcji wiąże się z koniecznością wsparcia przede wszystkim
całego regionalnego systemu innowacji, nie zaś określonych aktorów.
Wspierana powinna być więc przede wszystkim współpraca między instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami (na poziomie regionalnym, ale
także krajowym i globalnym), jak i różne sfery i działalności, które warunkują tę współpracę (np. rozwój kapitału społecznego, postaw innowacyjnych). Równie ważne jest działanie na rzecz wzrostu zaufania między
partnerami w procesie powstawania innowacji, ułatwianie tworzenia się
sieci kontaktów itd. Implementacja koncepcji regionalnych systemów
innowacji jako elementu polityki regionalnej odbywa się zazwyczaj poprzez przyjmowanie regionalnych strategii innowacji.

1.11. Koncepcja regionów uczących się
Koncepcja regionów uczących się powstała w latach 90. XX wieku
i jest, jak podają Blažek i Uhlíř (2011), wynikiem dyskusji teoretycznych,
prowadzonych na gruncie ekonomii i geografii ekonomicznej, które doprowadziły do uznania za kluczowe czynniki konkurencyjności takich
„miękkich” cech jak wiedza mieszkańców, zdolność do uczenia się, klimat kulturowy. Storper (1995) zauważył, że nie jest obecnie możliwe
wyjaśnienie dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego bez odwoływania się do tych „miękkich” czynników rozwoju. Uznał przy tym, że obecnie region jest kluczowym i koniecznym elementem „infrastruktury”
uczenia się i tworzenia innowacji. Wykazał również, że dynamika rozwoju gospodarczego, opartego o wiedzę i innowacje, jest uzależniona nie
tylko od procesów globalnych, którym przypisuje się zazwyczaj kluczową
rolę, ale także od zróżnicowanych przestrzennie cech społecznych i kulturowych (w tym zdolności ludzi do uczenia się – por. m.in. Morgan, 1995;
Maskell i in., 1998). Aspekt regionalny jest więc jednym z podstawowych
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Artur Bajerski

wymiarów rozpatrywania procesów powstawania innowacji – nie można
go w pełni wytłumaczyć, badając wyłącznie wewnętrzną organizację
i sposób działania przedsiębiorstw.
W teorii regionów uczących się duży nacisk kładzie się na rozróżnienie między dwoma rodzajami wiedzy: wiedzą formalną (codified
knowledge) i wiedzą ukrytą (tacit knowledge). Pierwsza jest wiedzą łatwą
do wyartykułowania, a zatem można łatwo ją nabyć poprzez czytanie
różnych instrukcji, studiowanie, dokształcanie się. Druga jest wiedzą
„milczącą”, którą trudno wyartykułować i przekazać innej osobie. Jest to
wiedza silnie związana z lokalnym kontekstem społeczno-kulturowym,
w którym funkcjonuje i którego jest częścią. Można ją nabywać przede
wszystkim poprzez własne doświadczenie (np. praca lub życie w określonym miejscu). Jest to wiedza silnie zakorzeniona lokalnie, której nie sposób sprzedać jako towaru. W teorii regionów uczących się przyjmowane
jest założenie, że wysoką dynamikę rozwojową regiony uzyskują na skutek kombinacji zasobów wiedzy formalnej i ukrytej. Należy jednak mieć
na uwadze, że nawet w tej koncepcji wykorzystanie zasobów wiedzy
i rozwój gospodarczy regionów nie zależą tylko od lokalnych zasobów
wiedzy, ale również od „twardych” czynników rozwoju, takich jak struktura gospodarcza regionu, jego infrastruktura techniczna, czy też zaawansowanie technologiczne.

1.12. Koncepcja pokrewnej różnorodności (related variety)
Koncepcja pokrewnej różnorodności powstała na podstawie badań
dotyczących wzrostu gospodarczego w różnych regionach, gdzie zauważono (m.in. Frenken i in., 2007), że szybciej rozwijają się te z nich, których baza ekonomiczna składa się w większym stopniu z działalności
pokrewnych. Według Blažka i Uhlířa (2011) pokrewną różnorodność
można opisać jako stan, w którym z jednej strony firmy lub określone
działalności gospodarcze są z punktu widzenia ich know-how na tyle od
siebie oddalone, że każda dysponuje nieco inną wiedzą, z drugiej zaś, są
na tyle blisko, że mogą ze sobą współpracować, zrozumieć się wzajemnie,
możliwy jest między nimi m.in. przepływ pracowników. Powyższe założenia potwierdziły badania Boschmy (2011), który wykazał, że najwięcej
18

Przegląd wybranych teorii rozwoju regionalnego

nowych firm powstaje w działalnościach pokrewnych do już występujących w danym regionie. Dowiódł on także, że nowo powstałe firmy, działające w sektorach pokrewnych do już istniejących, są mniej narażone na
upadek w pierwszych latach funkcjonowania. Oba procesy można tłumaczyć nie tylko korzyściami z powiązań i współpracy z wcześniej powstałymi firmami, ale również możliwością przepływu kadry pracowniczej,
dysponującej wiedzą i umiejętnościami, które mogą być wykorzystywane
w pokrewnych działalnościach.
Z badań nad pokrewną różnorodnością wynika, że aktywna polityka
prorozwojowa regionu powinna koncentrować się na identyfikacji oraz
wspieraniu rozwoju pokrewnych (do już występujących w regionie) działalności gospodarczych, które w regionie jeszcze nie występują lub też
które cechuje relatywnie niska koncentracja.

1.13. Koncepcja triple helix (Henry Etzkowitz i Loyet Leydesdorf)
Koncepcja triple helix (potrójnej helisy), sformułowana przez
Etzkowitza i Leydesdorfa (1997; 2000), rozwinięta później przez Etzkowitza (2002), opisuje relacje między kluczowymi instytucjami (aktorami),
z punktu widzenia pobudzania procesów rozwoju gospodarczego. Podstawowym założeniem tej koncepcji są korzyści płynące ze współpracy
oraz powiązań trzech głównych aktorów, tj. (1) prywatnych firm, (2)
uczelni wyższych, instytucji naukowych i centrów (parków) technologicznych oraz (3) administracji publicznej. Jedną z głównych cech triple
helix jest stale zmieniający się charakter powiązań oraz znaczenia poszczególnych aktorów. Dzieje się tak ze względu na zmiany dokonujące
się w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej, jak i ze względu na
zmiany technologiczne i instytucjonalne.
Autorzy wskazują na trzy główne wymiary, w których można analizować triple helix. Pierwszym jest wymiar poszczególnych aktorów –
dotyczy on zmian funkcjonowania firm i współpracy między nimi, sposobu działania uczeni wyższych i instytucji naukowych, czy też zmian dokonujących się w sferze administracji publicznej. Drugim wymiarem są
zmiany w funkcjonowaniu jednego z aktorów wywołane zmianami drugiego. Przykładami mogą być np. nowa polityka naukowa państwa, anga19
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żowanie się uczelni wyższych we współpracę z sektorem prywatnym
(tworzenie parków technologicznych, kształcenie w porozumieniu z firmami). Trzeci wymiar jest w istocie wynikiem dwóch pierwszych i dotyczy nowych sieci kontaktów i relacji, które tworzą się między głównymi
aktorami i które prowadzą do powstawania nowych impulsów rozwoju
gospodarczego. Aby takie sieci mogły powstawać i przynosić oczekiwane
rezultaty konieczny jest wysoki poziom zaufania między aktorami oraz
chęć do współpracy.
Koncepcja triple helix jest obecnie popularnym narzędziem analizy
procesów rozwoju gospodarczego na poziomie regionu. Etzkowitz (2002)
wyróżnia trzy etapy rozwoju triple helix. Na pierwszym etapie konieczna
jest odpowiednio wysoka koncentracja przestrzenna instytucji nauki
i szkolnictwa wyższego, która może doprowadzić do bliskich relacji między naukowcami reprezentującymi pokrewne dyscypliny. W drugim etapie powinno dojść do powstania „przestrzeni konsensusu” – środowiska
społecznego, w którym możliwa jest wymiana doświadczeń między reprezentantami poszczególnych aktorów. W trzeciej fazie powstaje tzw.
przestrzeń innowacji (por. Blažek i Uhlíř, 2011).
Problemem funkcjonowania triple helix jako efektywnego mechanizmu rozwoju regionalnego są m.in. niesymetryczne relacje między aktorami, wzajemna nieznajomość, brak chęci do współpracy i brak zaufania.
Z tego względu polityka regionalna powinna pełnić aktywną rolę w pobudzaniu wzajemnych relacji między prywatnymi firmami, uczelniami
i instytucjami naukowymi oraz administracją publiczną.

1.14. Podsumowanie
Niezależnie od okresu sformułowania oraz orientacji metodologicznej, przedstawione wyżej teorie i koncepcje łączy poświęcenie szczególnej uwagi najsilniej rozwiniętym regionom i obszarom metropolitalnym.
Zazwyczaj to porównanie właśnie ich charakterystyk z obszarami słabiej
rozwiniętymi pozwala na znalezienie różnic, które następnie stanowią
przyczynek do formułowania prawidłowości, a dalej koncepcji i teorii
rozwoju regionalnego.
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Wydaje się, że przedstawione teorie i koncepcje należy traktować jako różne, lecz wzajemnie na siebie nachodzące, spojrzenia na zagadnienie
rozwoju regionalnego. Z tego względu np. obszary metropolitalne mogą
być uznane zarówno za biegun wzrostu, jak i można traktować je jako
efektywne regionalne systemy innowacji, czy też regiony uczące się. Ich
sukces gospodarczy można tłumaczyć zarówno odwołując się do formalnej teorii samoorganizacji przestrzennej, jak i do znaczenia kumulatywnej
przyczynowości lub czynników instytucjonalnych związanych z koncepcją triple helix.
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2. OBSZARY METROPOLITALNE
JAKO BIEGUNY WZROSTU

2.1. Wprowadzenie
Pomimo realizacji od lat 80. ubiegłego wieku polityki spójności,
a jeszcze wcześniej wspólnej polityki regionalnej, rozwój społecznogospodarczy w Unii Europejskiej charakteryzuje polaryzacja przestrzenna. Zróżnicowania dynamiki i poziomu rozwoju występują zarówno wewnątrz regionów, jak i między regionami1. Wśród czynników, które
utrzymują to zróżnicowanie wymienia się tradycyjne czynniki zasobowe
(ziemia, praca, kapitał) oraz nowoczesne czynniki wzrostu w mezoskali
występujące w połączeniu z kapitałem społecznym i instytucjonalnym
oraz kapitałem wiedzy. Wszystkie one powiązane są z położeniem jednostki terytorialnej w przestrzeni geograficzno-ekonomicznej oraz dotychczasową ścieżką jej rozwoju, czyli zasobami materialnymi nagromadzonymi w długim okresie. Na zasoby materialne nakładają się czynniki
miękkie rozumiane jako gotowość, zdolność i umiejętność władz oraz
mieszkańców do ich wykorzystywania w procesie strategicznego zarządzania, z udziałem różnych podmiotów, przy zmieniających się warunkach otoczenia przestrzennego, ekonomicznego i społeczno-politycznego.
1

Jak pokazują badania konwergencji wzrostu gospodarczego w
europejskich za lata 1997-2007, stopień zróżnicowań regionalnych
zmniejsza się, mimo działań podejmowanych na rzecz polityki
Jednocześnie wyniki te wskazują, że konwergencja pojawia się
w krajach wyżej rozwiniętych (Kokocińska, 2012).
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Dla dynamiki wzrostu bardzo duże znaczenie mają cechy terytorium.
Wśród tych cech wymienia się gotowość i umiejętność władz do kreowania strategicznych celów rozwoju oraz zdolności do skutecznego, strategicznego zrządzania rozwojem regionu.
W nowej geografii ekonomicznej za ważny czynnik społecznogospodarczego rozwoju regionu uznaje się cechy systemu osadniczego.
Występowanie dużego miasta jako regionalnego ośrodka władzy,
a w szczególności ośrodka władzy politycznej państwa, jest istotnym
czynnikiem przyspieszania, bądź utrzymywania wysokiej dynamiki rozwoju regionu. Jeżeli miasto będące stolicą regionu jest metropolią, to jego
oddziaływanie na regionalną dynamikę wzrostu gospodarczego będzie
prawdopodobnie większe niż jeżeli nie pełni ono funkcji metropolitalnych. Występowanie metropolii wraz z obszarem metropolitalnym może
być istotnym czynnikiem rozwoju i czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej regionu. Sama obecność metropolii nie jest jednak czynnikiem wystarczającym. Muszą być spełnione dodatkowe warunki występujące zarówno na obszarze regionu, jak i wewnątrz metropolii, powiązane
zarówno ze strukturą gospodarki, jak i zagospodarowaniem przestrzennym oraz cechami kapitału społecznego i instytucjonalnego.

2.2. Aglomeracja – metropolia – obszar metropolitalny: podstawowe
ustalenia terminologiczne
Metropolizacja jako zjawisko ekonomiczne w przestrzeni występuje
od dawna, a jej nowe funkcje i znaczenie dla procesów rozwoju społeczno-gospodarczego wynikają ze zmieniających się uwarunkowań. Nasilanie się współczesnych procesów metropolizacji jest skutkiem globalizacji,
stymulowanej między innymi przez postęp naukowo-techniczny, który
umożliwił przejście od systemu masowej produkcji do nowego systemu
techniczno-ekonomicznego, określonego mianem elastycznej specjalizacji. Głównymi czynnikami przejścia było wdrożenie nowych technologii
komunikacyjnych i informacyjnych, a także nowych technologii materiałowych i energetycznych. Dużą rolę odegrały w tym zakresie także nowe
systemy organizacji produkcji i usług.
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Znaczenie metropolizacji dla rozwoju regionalnego znalazło odzwierciedlenie w polityce regionalnej UE, a także w przyjętych założeniach polityki spójności terytorialnej. Wagę tych procesów dla wzrostu
gospodarczego uwzględniają również założenia i cele polityki regionalnej
Polski realizowanej od 2004 r.
Metropolizacja przestrzeni to proces2:
1) ogniskowania rozwoju w wielkich miastach bądź regionach, które:
 skupiają wystarczająco duży potencjał gospodarczy, finansowy,
naukowy, władzy, mediów i instytucji kulturalnych (skala skupienia powinna obejmować przynajmniej poziom krajowy);
 przejmują nadrzędne funkcje w zarządzaniu gospodarką w skali
ponadnarodowej;
 charakteryzuje duża innowacyjność i wysoki poziom usług;
 są włączone w międzynarodowy układ powiązań, współpracy i zależności, w formie sieci miast pełniących funkcje metropolitalne;
2) zmieniający charakter i siłę powiązań między ośrodkiem centralnym,
a otaczającym regionem, związany z rozwojem powiązań funkcjonalnych na otaczających obszarach oraz przenoszeniem poza ten
ośrodek miejskiego stylu życia z zachowaniem dominacji centrum;
3) oznaczający taki rozwój przestrzeni zurbanizowanej, który prowadzi
do ekspansji i kopiowania rozwiązań tworzonych w metropoliach.
Metropolizacja przestrzeni łączy się z rozwojem metropolii, której
występowanie jest warunkiem koniecznym uruchomienia tego procesu.
Metropolizacja może oznaczać pozytywny bądź negatywny wpływ metropolii na bezpośrednio sąsiadującą z nią przestrzeń oraz na dalsze, często bardzo odległe obszary – w otoczeniu bliższym będzie to obszar metropolitalny, a w otoczeniu dalszym cały region (województwo) lub kraj.
W warunkach polskich zaliczenie miasta do grona metropolii wymaga jednoczesnego spełnienia następujących warunków:
1) miasto musi być względnie duże – powinno liczyć minimum 0,5 miliona mieszkańców;

2

Dyskusję nad uporządkowaniem pojęć związanych z procesami metropolizacji
przedstawia praca Markowskiego i Marszała (2006), którą wykorzystano
w trakcie opracowywania tej części tekstu.
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2) powinno posiadać znaczny potencjał ekonomiczny oraz silnie rozwinięty sektor usług wyższego rzędu;
3) musi je charakteryzować duży potencjał innowacyjny, a także kapitał
wiedzy i struktura gospodarki umożliwiające nie tylko adaptację, ale
również kreowanie nowych rozwiązań w sferze społecznogospodarczej;
4) musi pełnić funkcje metropolitalne, tj. funkcje centralne wysokiego
rzędu hierarchicznego o zasięgu co najmniej krajowym;
5) powinno odgrywać rolę węzła w systemie powiązań komunikacyjnych, organizacyjnych i informacyjnych oraz charakteryzować się
dużą dostępnością komunikacyjną w skali regionalnej, krajowej, jak
i międzynarodowej;
6) powinno stymulować rozwój sieciowego modelu gospodarki i zarządzania.
Wśród innych kryteriów wyznacza się także czynniki jakościowe,
wskazując m.in.: 1) doskonałość usług instytucji i wyposażenia oraz 2)
wyjątkowość i specyfikę miejsca (Szołek, 2006). Miasto metropolitalne
powinna ponadto cechować zdolność do międzynarodowej współpracy
gospodarczej oraz kreatywność na arenie międzynarodowej, a także to, co
nazywamy „markowością” (marka metropolii powinna być rozpoznawana
poza granicami kraju) oraz prowadzenie działalności public relations za
granicą, czyli np. udział przedstawicieli władz w organizacjach międzynarodowych, stowarzyszeniach miast, współpraca z innymi miastami (Jałowiecki i Szczepański, 2002, s. 225).
Funkcje metropolitalne to funkcje egzogeniczne o znaczeniu i zasięgu co najmniej ponadregionalnym. Są to funkcje działalności usługowej
najwyższego rzędu – polityczne, administracyjne, gospodarcze, finansowe, komunikacyjne, naukowe, edukacyjne, kulturalne, turystyczne, informacyjne, religijne – w tym zwłaszcza funkcje o charakterze decyzyjnym, związane z obecnością instytucji reprezentujących struktury kierowania, zarządzania i kontroli w skali międzynarodowej.
Klasik (1997; 2002) wskazuje następujące grupy funkcji metropolitalnych: 1) polityki i administracji, 2) gospodarki i finansów, 3) turystyki,
rekreacji i rozrywki, 4) komunikacji i telekomunikacji, 5) szkolnictwa
wyższego, 6) badań i rozwoju oraz 7) kultury wysokiej i mass mediów.
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W pracach tego autora określone są także wzajemne powiązania oraz warunki zewnętrznego oddziaływania funkcji metropolitalnych.
O metropolitalności funkcji decyduje nie tyle jej rodzaj i poziom specjalizacji, ale przestrzenny zasięg działalności oraz jej powiązania z funkcjami innych metropolii. Wielu autorów uważa, że minimalnym warunkiem zakwalifikowania funkcji do skali metropolitalnej jest co najmniej
jej krajowy zasięg. Najczęściej zwraca się uwagę na charakter metropolitalny usług wyższego rzędu. Wydaje się jednak, że wśród funkcji metropolitalnych nie można pomijać funkcji produkcyjnych. Znaczenie przemysłu w rozwoju gospodarczym regionów utrzymuje się na niezmienionym poziomie od lat 90. ubiegłego wieku – znaczenie to nie obniża się
mimo ciągłych przeobrażeń struktury wytwórczości. Usługi związane
z wiedzą i zaawansowanymi technologiami są prawie zawsze stymulowane rozwojem wytwórczości materialnej. Ich rozwój w metropolii jest więc
istotnie powiązany z popytem pojawiającym się w sektorze przemysłu.
Należy podkreślić, że warunkiem koniecznym uznania wielkiego
miasta za metropolię jest współwystępowanie w jego granicach wielu
różnorodnych funkcji metropolitalnych i dopiero synergia ich występowania i skala oddziaływania powoduje możliwość wykształcenia się określonej rangi ośrodka metropolitalnego.
Do grupy metropolii w Polsce już w 2006 r. zaliczono: (A) Warszawę, (B) Kraków i Trójmiasto, (C) Wrocław i Poznań, (D) Łódź, (E) Górny
Śląsk (metropolię Silesia). Natomiast za potencjalne metropolie uznano:
(F) Szczecin i Lublin, (G) Białystok, Rzeszów i aglomerację bydgoskotoruńską3. W każdej z metropolii poziomu A-E występują wystarczająco
różnorodne funkcje, których zasięgi oddziaływania obejmują cały kraj.
Metropolie można klasyfikować, lub raczej hierarchizować, na podstawie stopnia rozwoju ich funkcji metropolitalnych oraz znaczenia
ośrodka w globalnym bądź krajowym systemie osadniczym i stopnia ich
zaangażowania w procesy internacjonalizacji. Kryteria te pozwalają wyodrębniać metropolie globalne oraz ponadnarodowe i krajowe. Problematyczne może być wyodrębnianie metropolii regionalnych, które pełnią
funkcje wojewódzkich ośrodków władzy, a jednocześnie niektóre z ich
3

Wcześniej Jałowiecki (1999) stwierdził, że oprócz metropolii Warszawy
wszystkie pozostałe to metropolie in statu nascendi.
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funkcji mają zasięg wykraczający poza obszar województwa. Liczba
i ranga tych funkcji, a także zaangażowanie niektórych miast wojewódzkich w procesy internacjonalizacji może być jednak niewystarczające do
włączenia się w procesy metropolizacji przestrzeni.
Wykształcone metropolie z reguły tworzą własne obszary metropolitalne, zwłaszcza jeśli przyjmiemy, że metropolia wykształca się z aglomeracji. Metropolia stanowi zawsze najważniejszą część składową obszaru
metropolitalnego. Problemem może okazać się jednak odróżnienie obszaru metropolitalnego od aglomeracji miejskiej. Próbę rozróżnienia tych
pojęć na gruncie geografii ekonomicznej podjęła Czyż (2009). Główna
różnica między aglomeracją, a obszarem metropolitalnym wynika z faktu,
że aglomerację miejską definiujemy przede wszystkim w aspektach morfologicznych, a obszar metropolitalny w aspektach funkcjonalnych.
Aglomeracja miejska jest jednostką morfologiczną i tworzy ją zintegrowany, zwarty zespół wzajemnie powiązanych ze sobą jednostek osadniczych. W aglomeracji monocentrycznej wyodrębnia się główne miasto,
w którym zlokalizowane są funkcje centralne oraz obszar zurbanizowany,
gdzie występują mniejsze miasta, wsie oraz tereny niezabudowane, rolne
i leśne. Wewnątrz tego obszaru wydziela się strefy różniące się zaawansowaniem procesów urbanizacji. W takiej aglomeracji występują wyraźne
hierarchiczne związki funkcjonalne między węzłem (centrum aglomeracji), a pozostałymi jednostkami. W aglomeracji policentrycznej hierarchiczność funkcji może nie występować, są one bardziej rozproszone
między jednostkami osadniczymi tworzącymi konurbację.
Podstawowym procesem występującym we współczesnej aglomeracji jest decentralizacja – strefa zewnętrzna uzyskuje przewagę nad miastem centralnym pod względem tempa wzrostu liczby ludności, następuje
dekoncentracja funkcji społeczno-gospodarczych i restrukturyzacja bazy
ekonomicznej. W opisie „coraz bardziej złożonych funkcjonalnie układów
osadniczych dużych miast pojawia się pojęcie obszaru metropolitalnego”
(Czyż, 2009, s. 449). Może to sugerować, że możliwy jest fazowy proces
przejścia: od miasta ze strefą podmiejską do aglomeracji miejskiej będącej
zintegrowanym układem osadniczym, a następnie metropolii z obszarem
metropolitalnym.
Wydaje się jednak, że nie każda aglomeracja miejska przekształci się
w obszar metropolitalny, ponieważ nie każde miasto centralne albo miasto
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główne aglomeracji przekształci się w metropolię. Zasięg przestrzenny
funkcji występujących w centrum aglomeracji może nie mieć charakteru
metropolitalnego, a ich liczba może nie być wystarczająca dla wystąpienia
synergicznego efektu skali. Rozprzestrzenianie i przyrost liczby ludności
aglomeracji nie są warunkami wystarczającymi do przekształcenia jej
w metropolię lub obszar metropolitalny, gdyż podstawowym wyróżnikiem
metropolitalności są zlokalizowane w ośrodku funkcje metropolitalne i ich
zasięg. Za Czyż (2009, s. 455) możemy przyjąć, że „obszar metropolitalny
jest formą osadniczą wyżej zorganizowaną funkcjonalnie w porównaniu
z aglomeracją miejską”.
Zdefiniowanie pojęcia obszaru metropolitalnego z morfologicznego
punktu widzenia jest bardzo trudne, ponieważ jego zasięg nie może być
utożsamiany ze strefą podmiejską. Obszar metropolitalny jest jednostką
funkcjonalną tworzoną przez duży, złożony i spójny funkcjonalnie zespół
miejski, którego istotną cechą jest występowanie funkcji metropolitalnych, a także wewnętrznych powiązań funkcjonalnych. Każdy obszar
metropolitalny jest aglomeracją, jednak nie każda aglomeracja spełnia
warunki, aby traktować ją jako obszar metropolitalny. Powstawanie obszaru metropolitalnego jest konsekwencją rozwoju funkcji metropolitalnych, której towarzyszy migracja ludności i przenoszenie działalności
gospodarczej na peryferie dotychczasowych skupisk miejskich.
Obszar metropolitalny można zdefiniować jako wielkomiejski układ
osadniczy złożony z wielu jednostek osadniczych oraz terenów o wysokim stopniu zurbanizowania, gdzie występuje:
1) znaczne nasilenie bezpośrednich, codziennych relacji (przepływy
ludności, przepływy towarów, informacji i usług, związki kooperacyjne) oraz możliwość wyodrębniania terenów potencjalnego rozwoju, w tym przestrzeni pod inwestycje;
2) proces metropolizacji i wystarczające nagromadzenie działalności
uzupełniających metropolitalne funkcje ośrodka centralnego;
3) duża skala wewnętrznej integracji funkcjonalnej oraz dobrze rozwinięta sieć transportowa zapewniająca wewnętrzną dostępność komunikacyjną i spójność terytorialną;
4) utrzymująca się w długim okresie dynamika przyrostu liczby ludności oraz wzrostu gospodarczego.
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W dokumentach UE przyjmuje się, że obszar metropolitalny składa
się z centrum o charakterze pojedynczego, dużego miasta lub aglomeracji
miejskiej oraz z peryferii tworzonych przez sąsiednie gminy, z których
znaczna część czynnych zawodowo mieszkańców codzienne dojeżdża do
pracy w centrum (The Network of European Metropolitan Regions and
Areas, za Szołek, 2006, s. 28). W takim ujęciu obszar metropolitalny staje
się jednak zbliżony do pojęcia rejonu zatrudnienia lub funkcjonalnego
regionu miejskiego, co wydaje się nie do końca prawidłowe, ponieważ
pomija się rolę funkcji metropolitalnych, ich zasięg i w niewystarczającym stopniu wskazuje powiązanie obszaru z metropolią.
Prace badawcze z zakresu gospodarki przestrzennej podjęte w Polsce
na przełomie XX i XXI wieku podkreślały przede wszystkim konieczność
wyjaśnienia, czy i dlaczego metropolie stają się biegunami wzrostu
w kraju bądź w regionie. Wskazywano też, że należy określić stopień oraz
zasięg ich pozytywnego i negatywnego oddziaływania oraz opisać (a lepiej zmierzyć) wpływ metropolii na rozwój innych obszarów. Głównie
jednak zainteresowanie skupiało się na wyjaśnieniu problemów wewnętrznych obszarów metropolitalnych, takich jak funkcjonowanie struktur terytorialno-administracyjnych, systemu zarządzania rozwojem i gospodarowania przestrzenią, koordynowanie metropolitalnej polityki przestrzennej oraz ochrony walorów przyrodniczych.
Rozwój obszarów metropolitalnych w warunkach globalnej konkurencji nie musi stać w sprzeczności z polityką reurbanizacji i zrównoważonym rozwojem. Reurbanizacja miast powinna prowadzić do wzmocnienia tożsamości ośrodka, a tym samym polepszenia pozycji konkurencyjnej
całego obszaru metropolitalnego. Jednak metropolie staną się ośrodkami
wzrostu tylko wówczas, jeżeli będą odgrywać rolę węzłów przenoszących
pozytywne impulsy rozwojowe na otaczający obszar. Dzięki metropolizacji centra wielkich miast mogą podnosić swoją atrakcyjność. Większość
z nich nie jest jednak w stanie sprostać rosnącemu popytowi na metropolitalną przestrzeń śródmiejską. Właściwa polityka przestrzenna, uwzględniająca reurbanizację i zrównoważenie wzrostu, powinna zabezpieczać
rozwój nie tylko ośrodka centralnego i obszaru metropolitalnego, ale także
regionu.
Za najważniejsze zadania stojące przed obszarami metropolitalnymi
w Polsce w 2006 r. uznano m.in.:
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 budowę konkurencyjnej pozycji tych obszarów i wspieranie rozwoju
funkcji metropolitalnych;
 wypracowanie i wdrażanie zasad ładu przestrzennego – wypracowanie spójnej polityki zabezpieczającej przestrzennie zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy oraz kontrolę procesów urbanizacji
i racjonalną gospodarkę gruntami służące wzrostowi konkurencyjności całego obszaru;
 tworzenie strategicznych koncepcji rozwoju gospodarczego – podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości i kształtowanie rynku pracy;
 rozwój, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną, prowadzenie wspólnej gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego;
 koordynację i wspólne działania w sferze niektórych usług, np.: kultury, szkolnictwa ponadgimnazjalnego, komunikacji zbiorowej oraz
bezpieczeństwa publicznego;
 promocję i marketing obszaru metropolitalnego jako całości;
 wypracowanie mechanizmów repartycji dobrobytu i dyfuzji rozwoju
w ramach obszaru metropolitalnego.
W Założeniach Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata
2007-2013 przyjęto, że dla zapewnienia wysokiego poziomu konkurencyjności regionów istotne jest „wspieranie rozwoju polskich metropolii
i obszarów metropolitalnych”, poprzez: a) pokonywanie najważniejszych
barier infrastrukturalnych metropolii, b) wspieranie rozwoju ich zaplecza
naukowo-badawczego, c) rozwój zasobów ludzkich i d) wspieranie rozwoju sieci kooperacyjnej z innymi centrami metropolitalnymi w kraju i za
granicą4. Dokument wskazywał, że rozwój obszarów metropolitalnych
oraz zapewnianie instrumentów ich wewnętrznego wzmacniania i umożliwienie przepływów impulsów wzrostu nie tylko wewnątrz tych obsza4

W dokumencie Założenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata
2007-2013 wskazano, zgodnie z koncepcją przestrzennego zagospodarowania
kraju, potencjalne bieguny rozwoju społeczno-gospodarczego o znaczeniu
europejskim: Warszawa, Trójmiasto, Poznań i Kraków. Ponadto w grupie
potencjalnych europoli wymieniono: Wrocław, Łódź, Katowice, Lublin,
Białystok, Szczecin, Rzeszów, a także aglomerację Bydgoszcz-Toruń.
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rów, ale również w regionach, ma duże znaczenie w polityce regionalnej
Polski.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 jako cel strategiczny przyjęła: efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych
i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów
rozwoju kraju – wzrostu zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym, w ramach którego wskazano trzy cele główne, spośród których
dla obszarów metropolitalnych największe znaczenie ma cel 1: „wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów”, zakładający wzmacnianie
funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integrację ich obszarów funkcjonalnych. W dokumencie tym podkreślono też, że „w obecnych warunkach rozwojowych motorami rozwoju kraju i poszczególnych
regionów są największe ośrodki miejskie wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. Największe znaczenie mają wśród nich te, które stanowią węzły
współczesnych procesów społeczno-gospodarczych – potrafią tworzyć
i przyciągać najlepsze zasoby ludzkie, inwestycje w sektorach zapewniających największą produktywność, kreować innowacje i włączać się
w sieci współpracy z innymi ośrodkami w układach międzynarodowych
i krajowych dla zwiększenia komplementarności i specjalizacji, a tym
samym pełniejszego wykorzystania korzyści aglomeracyjnych” (Krajowa
Strategia..., 2010, s. 94).

2.3. Dlaczego aglomeracje i obszary metropolitalne są wyspami wysokiego poziomu rozwoju?
Aglomeracje, metropolie, a jeszcze wyraźniej, wyodrębniane
w ostatnich latach obszary metropolitalne, uważane są za obszary wyżej
rozwinięte od obszarów peryferyjnych.
Mieszkańcy i przedsiębiorstwa działające w wielkim mieście czy też
metropolii wykorzystują klasyczne korzyści aglomeracji (koncentracji)
o charakterze korzyści urbanizacji i korzyści wspólnej lokalizacji. Mają
one charakter kosztów i korzyści zewnętrznych. Przedsiębiorcy osiągają
dodatkowe zyski bez ponoszenia dodatkowych nakładów, mieszkańcy
osiągają satysfakcję z osiedlenia się w danym miejscu bez ponoszenia
dodatkowych kosztów. Przedsiębiorstwa mogą korzystać ze wspólnej
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infrastruktury technicznej, w tym m.in. infrastruktury drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, infrastruktury ochrony środowiska (oczyszczalnie
ścieków, składowiska i spalarnie odpadów), a także infrastruktury społecznej (instytucje oświaty i służby zdrowia, ośrodki kultury, instytucje
nauki). Łatwość dostępu do tych instytucji umożliwia przedsiębiorcom
szybsze wdrażanie innowacji i ułatwia dostęp do rynków zbytu wytwarzanych produktów. Korzyści wspólnej lokalizacji odnoszą się zarówno
do sfery produkcji, jak i sfery usług.
Korzyści urbanizacji mają w dużym stopniu charakter korzyści społecznych, ale pośrednio będą też oddziaływały na koszty pracy. Występują zarówno w odniesieniu do mieszkańców (łatwość nawiązywania kontaktów społecznych w środowisku miejskim, łatwiejszy dostęp do wydarzeń kulturalnych i funkcji oświatowych oraz do jednostek kształcących
na poziomie wyższym i oferujących specyficzne umiejętności), jak i do
przedsiębiorstw. W tym ostatnim przypadku korzyści te sprowadzają się
do możliwości wykorzystywania dużej skali i różnorodności rynku pracy
dysponującego zaawansowanymi kwalifikacjami. Będą one także wynikały z łatwości dostępu przedsiębiorców do jednostek administracji, jednostek doradczych oraz jednostek oferujących wyspecjalizowane usługi, np.
doradztwo w zakresie zaawansowanych technologii, usługi sektora badawczo-rozwojowego oraz sektora usług finansowo-bankowych i ubezpieczeniowych, a także jednostek kontrolnych czy certyfikacyjnych.
Korzyści aglomeracji były i nadal są opisywane w podręcznikach
z zakresu gospodarki przestrzennej (por. Gawlikowska-Hueckel, 2002;
Domański, 2006; Gaczek, 2009b), a także w wielu artykułach przyczynkarskich5. Z badań tych można wnioskować, że mimo pojawienia się negatywnych skutków nadmiernej koncentracji, obszary wielkich miast
w przestrzeni ekonomicznej Polski odgrywają rolę dominującą – poziom
makroekonomicznych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego
(PKB per capita i WDB/pracującego) stale wskazuje wyraźną przewagę
nad średnimi dla całego kraju. Oznacza to, że ekonomiczne korzyści koncentracji ludności i produkcji utrzymują się nadal, chociaż ich wielkość
5

Więcej informacji na temat tradycyjnych i nowoczesnych czynników przewagi
konkurencyjnej gospodarki wielkich miast patrz Gaczek i Komorowski (2006,
s. 48-52).
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jest zróżnicowana i zależy nie tylko od liczby ludności miasta centralnego
aglomeracji.
W dobie łatwości przesyłania informacji drogą elektroniczną opór
odległości w nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorstwami,
a także przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi w ostatniej
dekadzie XX wieku zmniejszył się. Nadal jednak bliskość geograficzna
wzmacniana takimi formami bliskości, jak społeczna, organizacyjna, instytucjonalna i poznawcza, odgrywa dużą rolę w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów (por. Gaczek, 2009b). Współwystępowanie różnorodnych jednostek w przestrzeni ułatwia przepływy wiedzy
ukrytej, wymianę doświadczeń i wystąpienie spillover. Bliskość geograficzna, decydująca dla wystąpienia zewnętrznych korzyści aglomeracji,
jest też jednym z warunków wystarczających dla tworzenia się klastrów
przemysłowych i przemysłowo-usługowych.

2.4. Metropolia i region – rozwój niezależny czy współzależny?
Przynajmniej od kilkunastu lat, zarówno w celach poznawczych gospodarki przestrzennej, jak i w celach politycznych związanych z polityką
regionalną, trwa dyskusja o uniezależnianiu rozwoju metropolii od otoczenia regionalnego w postindustrialnej gospodarce opartej na wiedzy,
gdzie powszechnie wykorzystuje się postęp naukowo-techniczny, a szczególnie elektroniczne sposoby przesyłania informacji (por. Gaczek, 2011).
Współczesne metropolie nawiązują współpracę i wykorzystując efekty globalizacji wyodrębniają się z regionów macierzystych, tworząc ponadregionalne, a nawet ponadnarodowe sieci. Podejmuje się próbę udowodnienia, że metropolia może rozwijać się bez zaplecza regionalnego,
czyli uniezależnić się od zasobów materialnych i społecznych regionu.
Często wykazuje się także niewystarczające pozytywne oddziaływanie
wielkiego miasta na rozwój regionu i podkreśla raczej negatywne skutki
rozwoju metropolii dla regionu. Wskazuje się też, że obszary peryferyjne
regionów, w których rozwija się metropolia, nadal cechują niskie wskaźniki wzrostu gospodarczego, wysokie bezrobocie i ujemne saldo migracji.
Wydaje się jednak, że oddzielenie rozwoju metropolii i obszarów
metropolitalnych od rozwoju regionów otaczających nie jest możliwe.
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Metropolia korzysta nie tylko z umiejscowionych zasobów środowiska
przyrodniczego (ziemi i surowców), ale także kapitału ludzkiego i społecznego oraz kapitału fizycznego i finansowego obszarów otaczających.
Część podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw domowych przenosi
się bądź jest wypychana poza granice administracyjne miasta centralnego
do strefy podmiejskiej, a szerzej do obszaru metropolitalnego. Przemieszczenia te, określane jako procesy deglomeracji, będą powodowały przyspieszanie wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji rozwoju społecznogospodarczego w obszarze metropolitalnym. Postęp naukowo-techniczny,
wzrost dostępności komunikacyjnej, informatyzacja i możliwości elektronicznego przesyłania informacji powodują łatwość rozlewania się miasta
w przestrzeni. Zmienia się krajobraz strefy podmiejskiej, struktura demograficzna, struktura wytwórczości, formy zabudowy oraz wzrasta gęstość
zaludnienia. Skutki tego procesu są z reguły różnie oceniane przez mieszkańców i władze poszczególnych jednostek terytorialnych. W gminach
podmiejskich mogą być one oceniane pozytywnie, natomiast w mieście
centralnym, gdzie następuje wyludnianie, raczej ocenia się je negatywnie.
Niektóre ze skutków oddziaływań metropolii negatywnie ocenia się
w gminach podmiejskich i pozacentralnych miastach obszarów metropolitalnych, zwracając uwagę na wymywanie impulsów wzrostu oraz pojawiające się problemy z zapewnieniem wystarczającego dostępu do wysokiej jakości usług komunalnych dla gwałtownie przyrastającej liczby
mieszkańców.
Niekontrolowany urban sprawl często prowadzi do pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego, niszczy lokalne wartości kulturowe zagospodarowania i prowadzi do nasilenia kongestii na sieci drogowej, wydłuża czas dojazdów do pracy, co może prowadzić do ograniczenia możliwości korzystania z wyspecjalizowanych usług wyższego rzędu. Jednocześnie proces ten poprawia ekonomiczne wskaźniki rozwoju jednostek terytorialnych strefy podmiejskiej poprzez wzrost zamożności mieszkańców,
wzrost dochodów własnych gmin, w tym głównie z podatku od nieruchomości oraz poprawę jakości infrastruktury technicznej i społecznej.
Metropolia bez obszaru metropolitalnego, a także bez zaplecza regionalnego, łatwo może zmienić się w formę „katedry na pustyni” i wyalienować z otoczenia. Warunki przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne
funkcjonowania takiej wyalienowanej jednostki mogą spowodować utratę
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podstaw jej trwałego rozwoju oraz ujawnić niekorzyści braku zrównoważenia.
Nieuprawnione wydaje się także twierdzenie, że rozwój regionu może uniezależnić się od wielkiego miasta, metropolii czy obszaru metropolitalnego, a procesy wzrostu gospodarczego miasta i regionu postępują
niezależnie od siebie. W ujęciu popularnym jest to łatwe do zrozumienia –
wyodrębnienie Warszawy i pominięcie efektów jej wzrostu ilościowego
i jakościowego w profilu gospodarczym Mazowsza skutkuje gwałtownym
obniżeniem przewagi konkurencyjnej tego regionu w skali Polski i Unii
Europejskiej. Podobnie można powiedzieć o Krakowie (krakowskim obszarze metropolitalnym) i Małopolsce, a także o Poznaniu (poznańskim
obszarze metropolitalnym) i Wielkopolsce oraz wielu innych polskich czy
niemieckich regionach (np. Berlina i Brandenburgii). Współzależności
rozwoju metropolia-obszar metropolitalny-region są najbardziej widoczne
w obrazie regionalnych rynków pracy, ruchu budowlanym, zmianach
dochodów budżetów gmin, zmianach średnich wynagrodzeń, przyrostach
miejsc pracy, zmianach branżowej struktury zatrudnienia, związkach kooperacyjnych w zakresie przetwórstwa przemysłowego oraz relacjach jednostki wytwórcze a usługi wyższego rzędu.

2.5. Wielkie miasta jako bieguny wzrostu
Koncepcja biegunów wzrostu mimo, że wywodzi się z gospodarki
przemysłowej, jest stale obecna w literaturze z zakresu gospodarki przestrzennej. Wiąże się ona przede wszystkim z pracami tzw. szkoły francusko-belgijskiej (m.in. Hirschmana i Myrdala), które szczegółowo zostały
omówione w rozdziale 1, a także w publikacjach Grzeszczaka (1999)
i Gaczek (2010a). Już w końcu lat 60. ubiegłego wieku centra wzrostu
wiązano z aglomeracjami, które traktowano jako koncentrację przedsiębiorstw oraz jednostek wiodących związanych z innowacyjnymi branżami
na ograniczonej powierzchni pozwalającej na osiągniecie wystarczającej
masy przyciągającej dalsze czynniki wytwórcze. Wielkość rynku w aglomeracji i łatwiejszy dostęp przedsiębiorców do zasobów wiedzy i wysokich kwalifikacji na różnorodnym rynku pracy powodował przyciąganie
branż kooperujących, a także konkurentów (por. Gaczek, 2010b).
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Koncentracja innowacyjnych branż może, ale nie musi, powodować
przekształcanie się aglomeracji w biegun wzrostu, a następnie biegun
rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. Aglomeracja z dużym udziałem
branż schyłkowych przemysłu ciężkiego i braku strategii unowocześniania struktury gospodarki traci zdolność pozytywnego oddziaływania na
rozwój regionu, który współcześnie jest istotnie uzależniony od zdolności
do kreowania innowacji i ich wdrażania, tak w sferze społecznej, jak
i gospodarczej (Wojnicka, 2009, s. 30-31).
Dla utrzymania przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu decydujące znaczenie ma zdolność do stałego generowania bądź adaptacji
nowych technologii, udoskonalania procesów produkcyjnych, wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych zarówno w sferze publicznej,
jak i prywatnej sektora przetwórczego i usługowego oraz sektora badań
i rozwoju. Oparcie rozwoju regionu na paradygmacie innowacyjnym wymaga wiedzochłonnej struktury gospodarki, chłonnego rynku nowych
technologii oraz innowacyjnego środowiska. Cechy te z większym prawdopodobieństwem występują w obszarach wielkich miast niż w innych
obszarach. Czynnikiem wspomagającym budowanie potencjału innowacyjnego może być regionalny system innowacji, który bazuje na kapitale
wiedzy generowanym z jednostek naukowo-badawczych powiązanych
w sieci z jednostkami otoczenia biznesu ułatwiającymi transfer technologii i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce. Jednostki tego
typu z reguły lokują się w metropolitalnym centrum regionu bądź w obszarze metropolitalnym, gdzie popyt na usługi wiedzy i samą wiedzę jest
wystarczająco duży.
W koncepcji Perroux polaryzacja mogła mieć różny charakter. Mogło to być powiększanie się samego bieguna wzrostu, czyli rozwój społeczno-gospodarczy miasta, rozlewanie się ludności i budownictwa
mieszkaniowego, a także przesuwanie się przedsiębiorstw na tereny strefy
podmiejskiej bez pozytywnych relacji z innymi obszarami regionu. W tej
fazie występują głównie procesy wymywania czynników wzrostu z obszarów peryferyjnych – przykładowo wysoko kwalifikowani i wykształceni
pracownicy przenoszą się do bieguna wzrostu, a pozostałe obszary regionu tracą kapitał ludzki. Wzrost gospodarczy bieguna jest wyraźnie szybszy niż pozostałych obszarów regionu, a przewaga konkurencyjna gospodarki centrum uzależniona od dostarczania prostych zasobów z regionu.
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W efekcie rozwoju nowoczesnych środków transportu zasoby te mogą
być dostarczane do metropolii ze znacznych odległości, a sam jej rozwój
uniezależnia się od rozwoju gospodarczego obszarów otaczających. Metropolie tworzą sieci współpracy, w których impulsy wzrostu przepływają
między metropoliami, często z pominięciem regionów. Faza wymywania
impulsów wzrostu i związane z nią utrzymywanie się znaczących różnic
między centrum a peryferiami regionu jest nadal podstawą krytyki niektórych założeń polityki regionalnej6.
Procesowi wymywania impulsów wzrostu przez biegun mogą sprzyjać specyficzne warunki geograficzne i społeczno-ekonomiczne. Koncentracja działalności wokół eksploatacji złóż mineralnych, utrwalone zacofanie gospodarcze, brak polityki zrównoważonego rozwoju w wielu krajach przyczyniały się jeszcze w ostatniej dekadzie XX wieku do utrzymywania się „wysp wzrostu”, a metropolie wyalienowane z otoczenia,
otoczone slumsami rozwinęły się w wielu biednych krajach świata. Wydaje się jednak, że proces ten w regionach krajów wysoko rozwiniętych
stopniowo wyhamowuje, a niektóre formy polaryzacji przekształcają się
w pozytywne oddziaływanie bieguna wzrostu na rozwój innych jednostek
terytorialnych. Będą to efekty pobudzania i indukowania wzrostu ekonomicznego wynikające z kooperacji gospodarczych oraz tworzenia sieci
powiązań i współpracy jednostek zlokalizowanych w wielkim mieście
z jednostkami działającymi na pozostałych terenach regionu. Usieciowienie gospodarki, rozwój elektronicznych technik przesyłania informacji
oraz tworzenie się regionalnych systemów innowacji może ułatwiać jednostkom peryferyjnym korzystanie z wyspecjalizowanych usług, w tym
usług technologii wiedzy wytwarzanych w centrum. W podobny sposób
mogą też być wykorzystywane usługi doradcze i wyniki badań jednostek
naukowych oraz edukacyjnych. Biegun wzrostu w tej fazie polaryzacji
staje się terytorialną jednostką ekonomiczną, która zmienia regionalną
strukturę gospodarki, a całkowity regionalny produkt rośnie szybciej niż
6

Utrzymywanie się nierówności regionalnych w przestrzeni opisywał i wyjaśniał
już w latach 60. Friedmann, przeciwstawiając rozwój centrum (region rdzeniowy,
biegun wzrostu) rozwojowi peryferii. Wskazał on także sześć typów efektów
sprzężeń zwrotnych sprzyjających rozwojowi centrum (por. Grzeszczak, 1999,
s. 22-25). Por. także Gawlikowska-Hueckel (2002), Domański (2008).
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gdyby nie było bieguna wzrostu. W długim okresie rezultatem pobudzającego działania bieguna wzrostu będzie postępująca integracja przestrzeni.
Problem sprowadza się jednak do wyjaśnienia, jakie warunki muszą być
spełnione, żeby efekty pobudzania i indukowania wzrostu miały większą
siłę niż efekty hamowania czy wręcz wymywania impulsów wzrostu.
W Polsce procesy wymywania czynników wzrostu z obszarów otaczających wielkie miasta występowały od dawna, a w początkowym okresie transformacji gospodarczej prawdopodobnie nasiliły się. Są one jednak
zróżnicowane między metropoliami, a także zróżnicowane przestrzennie
wewnątrz regionów je otaczających. Faza pozytywnego oddziaływania
metropolii w niektórych regionach stała się już dostrzegalna w połowie lat
90., chociaż jej ilościowe wyrażenie natrafia na istotne utrudnienia7.

2.6. Warunki pozytywnego oddziaływania aglomeracji na rozwój
regionu
Rezultaty oddziaływania biegunów wzrostu są przestrzennie zróżnicowane i uzależnione od dynamiki środowiska, którą Perroux definiował
jako połączenie trzech sił: 1) kapitału ludzkiego, 2) zdolności do innowacji i 3) instytucji. Wzajemne relacje między tymi siłami określają zdolność odzewową środowiska terytorium na impulsy z bieguna wzrostu.
Kapitał ludzki w połączeniu z kapitałem społecznym jest współcześnie istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego regionów. Zależy on
m.in. od tempa wzrostu liczby ludności, struktury demograficznej, aktywności zawodowej, poziomu wykształcenia, przedsiębiorczości, mobilności
na rynku pracy, otwartości na nowe pomysły, kreatywności mieszkańców,
poziomu kwalifikacji, zdolności do współpracy, gotowości do ciągłego,
ustawicznego uczenia się i podnoszenia wiedzy oraz umiejętności nie
tylko adaptacji, ale także kreowania innowacji. Wśród cech kapitału ludzkiego decydujących o wejściu regionu na innowacyjną ścieżkę rozwoju
duże znaczenie mają nie tylko tradycyjne cechy takie, jak pracowitość
i odpowiedzialność, ale także umiejętność wykorzystywania nowocze7

Metody i możliwości analizowania wpływu metropolii na rozwój regionu
zawarto w pracy Adamusa (2009).
38

Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu

snych technologii, zdolność do kreowania nowych rozwiązań, umiejętność przewidywania zmian w otoczeniu oraz gotowość do ryzyka. Cechy
te nie powinny być nadmiernie zróżnicowane w przestrzeni regionu,
a kapitał ludzki obszarów peryferyjnych powinien umożliwiać korzystanie
z nowych, innowacyjnych rozwiązań w gospodarce tych obszarów.
Zdolność systemu społeczno-gospodarczego regionu do kreowania
własnych bądź wykorzystywania impulsów wzrostu z centrum jest też
istotnie uzależniona od kapitału instytucjonalnego oraz struktury przedsiębiorstw (wielkość, branże, poziom zaawansowania technologicznego
przemysłu i usług, sposoby zarządzania, kapitał wewnętrzny firm, występowanie jednostek otoczenia biznesu oraz potencjał naukowo-badawczy)
i ich terytorialnej organizacji. Przedsiębiorstwa, zarówno przemysłowe,
jak i usługowe, konkurując na rynku, wdrażają nowe produkty, wprowadzają nowe technologie, poszukują nowych rynków zbytu, wykorzystują
nowe metody promocji i wprowadzają nowe sposoby organizacji wewnętrznej. Struktura ta właściwie stale znajduje się w procesie zmian
indukowanych przez konkurencyjne otoczenie branżowe oraz otoczenie
instytucjonalne. Zdolność do wprowadzenia innowacji mogą podnosić
parki naukowo-technologiczne, które stymulują przepływy wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami a rynkiem. Wspierają też powstawanie i rozwój
przedsiębiorstw innowacyjnych przez inkubację i tworzenie spółek typu
spin-off oraz usługi doradcze. Parki takie najczęściej lokują się w sąsiedztwie uczelni wyższych prowadzących działalność badawczo-rozwojową,
które funkcjonują w obszarze metropolitalnym, a zasięg usług przez nie
oferowanych obejmuje cały region, a często przekracza jego granice.
Instytucje odpowiedzialne za rozwój regionu powiązane są zarówno
z polityką regionalną kraju, jak i wewnętrzną polityką jednostki terytorialnej. Sprawnie zarządzany region, w którym prowadzi się długofalową
politykę rozwoju wewnętrznego, w tym także rozwoju przestrzennego,
i który dysponuje jasno sprecyzowaną strategią rozwoju i koncepcją zagospodarowania przestrzennego, łatwiej może wykorzystywać efekty synergii między trzema tradycyjnymi siłami rozwoju. Wśród instytucji ułatwiających rozlewanie się pozytywnych impulsów z bieguna wzrostu istotną
rolę odgrywają instytucje kreujące politykę innowacyjnego rozwoju
i budujące regionalne systemy innowacji.
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Zdolność odzewowa środowiska regionu na impulsy wychodzące
z bieguna/metropolii właściwie decyduje o możliwości absorpcji czynników wzrostu i ich wykorzystywania w procesie rozwoju regionu jako
całości. W rzeczywistości wydaje się, że relacje są obustronne. Specyficzne impulsy przyspieszania wzrostu występują również poza metropolią
i poza obszarem metropolitalnym w innych ośrodkach regionu.
Z czynników wzmacniających zdolność odzewową środowiska regionu na pozytywne impulsy wzrostu z metropolii najważniejsze znaczenie mają takie, jak: dostępność przestrzenna centrum i komunikacyjna
spójność wewnętrzna regionu, jakość wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, występowanie sieci miast średniej wielkości, które
mogą pełnić funkcje pośrednich biegunów wzrostu oraz czynniki miękkie
związane z kapitałem społecznym i ludzkim.
W pierwszej fazie transformacji ustrojowej i gospodarczej polityka
regionalna Polski została poddana regułom neoliberalnym, a zakres krajowego planowania regionalnego i przestrzennego został ograniczony. Już
od stowarzyszenia z Unią Europejską, szczególnie po 2004 r., kiedy wzrosły możliwości wykorzystywania zewnętrznych środków na realizację
projektów rozwojowych, w polityce regionalnej państwa kładzie się nacisk na konwergencję między regionami, wyrównywanie warunków rozwoju oraz wspieranie dynamiki wzrostu nie tylko obszarów metropolitalnych, ale także wzmacnianie obszarów peryferyjnych. Odrębną kwestią
jest jednak skuteczność realizowanej polityki wzmacniania obszarów
peryferyjnych. Pojawia się konflikt między zapewnieniem efektywności
gospodarowania, która jest istotnie powiązana z możliwościami wykorzystywania korzyści skali i aglomeracji oraz dotychczasową ścieżką rozwoju, a obniżaniem się efektywności wynikającym z dążenia do wyrównywania szans rozwoju i kierowania dodatkowych środków do regionów
słabiej rozwiniętych.

2.7. Polaryzacja i jej oddziaływanie na zmiany w przestrzeni
Koncepcja biegunów wzrostu i powiązana z nią koncepcja polaryzacji przestrzennej należą do podstawowych teorii rozwoju regionalnego
nawiązujących do wzrostu nierównomiernego (por. rozdział 1). Koncep40
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cje te wydają się ostatnio przeżywać renesans zainteresowania, który wynika miedzy innymi z zauważanych w wielu analizach słabych efektach
działań na rzecz wyrównywania poziomu rozwoju podejmowanych
w ramach polityki regionalnej i stosowanych instrumentach wsparcia finansowego dla obszarów słabo rozwiniętych8.
Polaryzacja geograficzna rozumiana jest jako efekt określonego rozmieszczenia jednostek stanowiących bieguny wzrostu. Nierównomierny
wzrost w przestrzeni jest skutkiem oddziaływania różnorodnych czynników wynikających nie tylko z rozmieszczenia miast, ale także cech danego terytorium. Polaryzacja to oddziaływanie bieguna rozwoju, którym jest
najczęściej aglomeracja oraz „... pojawienie się i ekspansja ośrodków
pośrednich, których liczba byłaby wystarczająca, aby stymulować powstanie, koncentrację lub konwersję przemysłu na pewnych obszarach,
gdzie występuje łatwy dostęp do rezerw siły roboczej” (Davin i in., 1959,
s. 159). Niektóre jednostki gospodarcze, głównie z branży przetwórstwa
przemysłowego, preferują współcześnie lokalizację peryferyjną, ponieważ
w mieście będącym biegunem wzrostu pojawiają się niekorzyści aglomeracji i rosną tym samym koszty wytwarzania. W efekcie przesunięć lokalizacyjnych tworzą się ośrodki lub bieguny wsparcia, w których rozwój
jednostek gospodarczych korzysta ze sprzyjających warunków miejscowych (por. Grzeszczak, 1999; Gaczek, 2006). Efekty polaryzacji w przestrzeni zależą od występowania ośrodków pośrednich (miast) oraz warunków miejscowych, które Perroux określił jako dynamikę środowiska nazywaną też zdolnością odzewową środowiska, która może decydować
o tym, czy impulsy z bieguna wzrostu będą przyspieszały rozwój obszarów położonych wokół tego bieguna.
W regionie spolaryzowanym występuje biegun wzrostu, miasto
przemysłowe, z którego przedsiębiorstwa na zasadzie kooperacji, pobudzają rozwój przedsiębiorstw w obszarach otaczających. W tym samym
regionie może wystąpić biegun rozwoju, aglomeracja przemysłowo8

Szczegółowy przegląd rozwoju i dyskusja teorii biegunów wzrostu zawarta jest
w pracach Grzeszczaka (1999) i Gawlikowskiej-Hueckel (2002), które wyjaśniają
procesy polaryzacji i powstawania biegunów wzrostu, łącząc je z rozwojem
przedsiębiorstw i procesami innowacji. Brak wystarczająco pozytywnych efektów
wspólnej polityki regionalnej UE opisała m.in. Pietrzyk (2000).
41

Wanda M. Gaczek

usługowa z dominacją usług wyższego rzędu, która oddziałuje na większy
obszar, w tym także na bieguny wzrostu. Według Boudeville’a w niektórych regionach spolaryzowanych występują też bieguny integracji, które
są wieloogniskowymi biegunami rozwoju łączącymi się za pośrednictwem nowych inwestycji w spolaryzowane systemy miejskie (por.
Grzeszczak, 1999).
Zgodnie z koncepcją polaryzacji można spodziewać się, że większość dużych miast w Polsce pełni funkcję biegunów wzrostu, przynajmniej niektóre wielkie miasta – funkcje biegunów rozwoju, a część metropolii może być także biegunami integracji. Każdy z tych biegunów będzie
wpływał na rozwój obszarów otaczających. Zasięg przestrzenny i formy
oraz siła tego wpływu są uzależnione nie tylko od struktury wewnętrznej
i bazy ekonomicznej biegunów różnych typów (wielkie miasta, aglomeracje, metropolie), ale także od obecności w przestrzeni ośrodków pośrednich (duże i średnie miasta) oraz od zdolności wchłaniania, przyswajania
i adaptacji pozytywnych impulsów przez jednostki zlokalizowane na terenach otaczających. Do biegunów wzrostu w Polsce można zaliczyć większość miast wojewódzkich sprzed ostatniej reformy administracyjnej, do
biegunów rozwoju należą wszystkie obecne miasta wojewódzkie, a biegunami integracji są największe metropolie (por. Domański, 2008; Gaczek, 2010a; Wojnicka, 2009; Adamus, 2009; Kudłacz, 2009). Pozornie
prosty sposób zakwalifikowania miast do biegunów rozwoju i biegunów
integracji może komplikować występowanie aglomeracji bipolarnych,
których centra pełnią funkcje miast wojewódzkich (Bydgoszcz – Toruń,
Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski) oraz aglomeracji policentrycznych
Trójmiasta i Konurbacji Górnośląskiej. Jednocześnie siłę oddziaływania
biegunów wzrostu może wzmacniać tworzenie się w przestrzeni nowych,
często policentrycznych ośrodków wzrostu, np. aglomeracji kaliskoostrowskiej.
Efekty polaryzacji przestrzennej zmieniają się w czasie. Szczególnie
w początkowej fazie w regionie spolaryzowanym możliwe jest występowanie negatywnych dla terenów peryferyjnych efektów dominacji bieguna, nazywanych także efektami wymywania. Wielkie miasto, również
w efekcie korzyści skali produkcji, wykazuje dużą dynamikę wzrostu
gospodarczego, często przy bardzo słabych impulsach wzrostu przekazywanych na zewnątrz. Skutkiem będzie osłabienie dynamiki wzrostu go42
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spodarczego peryferii w efekcie transferu potencjału rozwojowego, migracji ludności i przesunięcia kapitału do centrum. Okres negatywnych
skutków polaryzacji i niezrównoważenia przestrzennego rozwoju społeczno-gospodarczego może być długi i zależy w dużym stopniu od czynników społecznych oraz przyjętych rozwiązań polityki regionalnej kraju.
Oddziaływanie bieguna wzrostu, a tym bardziej bieguna rozwoju,
zmienia się wraz ze wzrostem znaczenia usług w rozwoju społecznogospodarczym. Klasyczna teoria polaryzacji wywodziła się z gospodarki,
gdzie dominującą rolę odgrywał przemysł. Jednostki przemysłu wiodącego, całe gałęzie czy branże nowoczesne stawały się w procesie kooperacji
źródłem impulsów rozwojowych dla innych branż. Przedsiębiorstwa
przemysłowe poszukiwały lokalizacji poza centrum, w tym na terenach
peryferyjnych, które zapewniały odpowiednio duże powierzchnie dobrze
wyposażonych techniczne wolnych obszarów oraz niższe koszty pracy.
Wzrost znaczenia usług, rozwój technologii przesyłania informacji, łatwość pokonywania odległości i łatwość kontaktów między ludźmi oraz
jednostkami gospodarczymi i jednostkami naukowo-badawczymi zmieniają formy oddziaływania biegunów wzrostu na tereny otaczające, ale
bliskość geograficzna nadal odgrywa dużą rolę w procesie przekazywania
wiedzy ukrytej, procesach naśladownictwa i procesach innowacji (Gaczek, 2009a).
Źródła przewagi konkurencyjnej i przyspieszania rozwoju biegunów
wzrostu i biegunów rozwoju mogą wynikać z łatwiejszego dostępu do
informacji, dostępu do wiedzy ukrytej, różnorodnego i zasobnego rynku
pracy, bliskości jednostek badawczo-rozwojowych, ale także oczywiście
wyższej dostępności komunikacyjnej niż na innych obszarach. Jednostki
zlokalizowane na terenach otaczających biegun mogą więc wykorzystywać efekty informacji, efekty psychologiczne, efekty powiązań i efekty
kooperacji oraz współpracy technologicznej. Globalizacja oraz procesy
modernizacyjne gospodarki oznaczające zarówno transformację istniejących wartości społecznych, jak i wartości ekonomicznych, ułatwiających
rozwój nie tylko centrum, ale także obszarów zewnętrznych, mogą być
wykorzystywane przez obszary peryferyjne regionu. Jednostki funkcjonujące na terenach peryferyjnych w stosunku do bieguna mogą wykorzystywać pozytywne impulsy wzrostu, jeżeli otoczenie lokalne (w tym kapitał
ludzki, kapitał społeczny, kapitał instytucjonalny i warunki makroekono43
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miczne) sprzyja pozytywnym efektom mnożnikowym, a jednocześnie
ogranicza efekty wymywania.

2.8. Podsumowanie
Związki i oddziaływanie wielkiego miasta, metropolii, a szerzej obszaru metropolitalnego, na zmiany i wzrost gospodarczy w przestrzeni
regionu otaczającego, mają różnorodny charakter. Będą to:
 relacje ekonomiczne: związki kooperacyjne w sektorze przemysłu,
relacje i związki między jednostkami produkcyjnymi, a jednostkami
oferującymi wyspecjalizowane usługi wyższego rzędu, w tym usługi
związane z sektorem badań i rozwoju oraz transferu wiedzy i technologii, wsparcie i ułatwienia tworzenia klastrów, w tym klastrów zaawansowanych technologii, koordynacja lokalnych i regionalnych
rynków pracy, wykorzystywanie systemów komunikacyjnych, których węzły występują w metropolii i obszarze metropolitalnym dla
lokalizacji baz logistycznych i magazynowych obsługujących cały
region, zapewnienie przestrzeni dla rozwoju inwestycji rezydencjalnego budownictwa mieszkaniowego wysokiej jakości, wzmacnianie
kwalifikacji regionalnego rynku pracy ofertą sektora uczelni wyższych działających w metropolii, ułatwienie dostępu do informacji
oraz wsparcie organizacyjne możliwości poszukiwania i wykorzystywania zewnętrznych środków finansowych dla realizacji projektów rozwojowych, możliwości transferu zysków z tytułu wyższych
wynagrodzeń w metropolii na tereny obszaru metropolitalnego i regionu, wsparcie w kreowaniu strategicznych celów rozwoju regionu,
ułatwienie kreacji inteligentnych specjalizacji gospodarki w obszarach metropolitalnych w powiązaniu ze specjalizacjami innych jednostek terytorialnych regionu;
 relacje społeczne: zapewnienie dostępności usług wyższego rzędu,
wyspecjalizowanego szkolnictwa wyższego, ułatwienie kreacji wiedzy i nowych rozwiązań, zapewnienie specjalistycznej opieki zdrowotnej, ułatwienie dostępu do kultury wysokiej i wydarzeń o wymiarze międzynarodowym występujących w metropolii, wzmacnianie
tożsamości społecznej i specyfiki społeczności lokalnych przez za44
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pewnienie dostępu do tradycyjnych obszarów wiejskich i krajobrazu
rolniczego, ułatwianie przepływów społecznych wzorców zachowania między obszarem metropolitalnym, a innymi podregionami w regionie;
 relacje demograficzne: przepływy ludności, migracje stałe i wahadłowe, zmiany struktury wieku ludności wymagające zapewnienia
specyficznych potrzeb społecznych, ułatwienie koordynacji i reagowania na negatywne skutki zmian demograficznych, w tym wyludniania się niektórych obszarów i właściwego zarządzania ich rozwojem.
Oddziaływanie obszaru metropolitalnego na rozwój społecznogospodarczy regionu, w którym jest on zlokalizowany jest zróżnicowane
w przestrzeni oraz uzależnione od wielu specyficznych cech gospodarki
i zarządzania w samej metropolii oraz w obszarze metropolitalnym (np.
struktury wytwórczości, jakości zagospodarowania przestrzennego, zdolności władz do nawiązywania współpracy), a także od społecznoprzestrzenno-ekonomicznych cech całego regionu: specyfiki gospodarki
na terenach otaczających, poziomu przedsiębiorczości w regionie, sieci
miast, a przede wszystkim od wewnętrznej spójności i dostępności komunikacyjnej. Dodatkowymi czynnikami wystąpienia pozytywnych skutków
oddziaływania wielkiego miasta na rozwój regionu jest jego kapitał społeczny, zdolność do identyfikacji tożsamości i wartości kulturowych regionu przez jego mieszkańców oraz zdolności do współpracy władz regionalnych z władzami lokalnymi, w tym zdolność do współpracy władz
metropolii z władzami regionalnymi.
W Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku występowały zarówno
regiony, gdzie oddziaływanie metropolii i ich obszarów metropolitalnych
na rozwój regionu otaczającego było duże, jak i regiony, gdzie to oddziaływanie było niewielkie, albo nie mogło zostać zidentyfikowane i potwierdzone statystycznie. Zdecydowanie łatwiej można statystycznie potwierdzić pozytywny wpływ metropolii na zmiany w ich obszarach metropolitalnych, które można traktować jako bieguny integracji. Wpływ ten
wyraża się między innymi szybszym przyrostem liczby ludności, wzrostem zamożności mieszkańców gmin położonych wokół metropolii,
zwiększonym ruchem budowlanym, szybszą dynamiką wzrostu liczby
miejsc pracy w obszarze metropolitalnym niż w jego mieście centralnym.
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Główne metropolie Polski są już obecnie biegunami rozwoju, jednak
tylko niektóre z nich pozytywnie oddziałują na otaczający region. Być
może dostępne dane nie pozwalają zidentyfikować i potwierdzić statystycznie takiego oddziaływania. Nadal niektóre z metropolii – szczególnie
te, które zaliczamy do metropolii potencjalnych, oddziałują jednak negatywnie na zrównoważenie rozwoju regionu, bądź wykazują dotychczas
słabe, pozytywne oddziaływanie na wzrost potencjału gospodarczego
terenów otaczających. Wiele metropolii traktowanych jako bieguny rozwoju wyraźnie zwiększało po 2000 r. swój potencjał gospodarczy (był to
prawdopodobnie efekt wstępnej fazy polaryzacji), natomiast zmiany te nie
wpłynęły wyraźnie na rozwój podregionów sąsiednich, bądź efekt ten był
ograniczony do jednego z kierunków w przestrzeni.
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3. PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI
POZYSKIWANIA FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W OBSZARACH METROPOLITALNYCH

3.1. Wprowadzenie
W ostatnich latach w Polsce problematyka funkcjonowania obszarów
metropolitalnych jako miejsc o szczególnym znaczeniu dla pozycji konkurencyjnej i dynamiki procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w skali
regionalnej i ogólnokrajowej stała się w szerszym zakresie przedmiotem
debaty publicznej angażującej zarówno przedstawicieli władz, jak również
środowisko naukowe9. Za jeden z istotnych efektów podjętej dyskusji
9

W zakresie dyskursu o charakterze stricte naukowym, który odnosi się do problematyki funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych można wyróżnić kilka głównych kierunków badań stawiających sobie za cel: ustalanie
i porządkowanie aparatu pojęciowego (np. Markowski i Marszał, 2006; Czyż,
2009); delimitację zasięgów przestrzennych polskich obszarów metropolitalnych
(np. Smętkowski i in., 2009a; Krzysztofik i Runge, 2011); analizę metropolizacji
jako przejawu procesów globalizacyjnych (np. Gorzelak i Smętkowski, 2005;
Jałowiecki, 2005); określenie roli metropolii i obszarów metropolitalnych w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego na różnych poziomach organizacji
przestrzennej (np. Gaczek, 2010b; Smętkowski i in., 2009b); oraz kwestie zarządzania obszarami metropolitalnymi (np. Kaczmarek i Mikuła, 2007; Lackowska,
2009). Środowisko naukowe było również dość licznie reprezentowane w pracach
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należy uznać ugruntowanie obecności tematyki metropolitalnej w zapisach najważniejszych dokumentów o charakterze strategicznym oraz innych opracowań powstających przy udziale władz publicznych różnego
szczebla (por. m.in.: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego..., 2010;
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011; Polska
2030..., 2011; Zielona księga dot. obszarów metropolitalnych, 2012). Jednocześnie, ważną i wciąż nierozwiązaną kwestią pozostaje ukształtowanie
modelu (lub modeli) skutecznego zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce, na co bez wątpienia negatywnie wpływają niezakończone
prace nad stworzeniem nowych, odpowiednich ram prawnych (albo
w formie tzw. ustawy metropolitalnej – co według doniesień prasowych
staje się coraz mniej prawdopodobne10, albo nowelizacji zapisów aktów
prawnych aktualnie obowiązujących).
Okolicznością, która bezsprzecznie przyczyniła się do ożywienia
dyskusji dotyczącej problematyki metropolitalnej oraz wzmocnienia roli
planowania strategicznego na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, był fakt akcesji Polski do Unii Europejskiej, w szczególności zaś
możliwość wykorzystywania instrumentów finansowych wspólnotowej
polityki regionalnej (nazywanej w ostatnim czasie powszechnie polityką
spójności). Jednym z podstawowych dylematów, przed którym stają krajowe władze publiczne odpowiedzialne za prowadzenie polityki regionalnej, niezależnie od pochodzenia źródeł jej finansowania, jest wybór strategii przestrzennego ukierunkowania interwencji. W literaturze przedmiotu (por. m.in.: Churski, 2011; Gorzelak, 2004; Hausner, 2001; Murzyn,
2010) wskazuje się najczęściej na dwa rodzaje takich strategii: (1) wyrównawczą oraz (2) polaryzacyjno-dyfuzyjną.
W przypadku pierwszej z wymienionych strategii zakłada się, że
główną barierą rozwoju jest występowanie, uznanych za nadmierne, zróżnicowań społeczno-ekonomicznych, a zasadniczym celem prowadzenia
polityki regionalnej jest redukowanie ich skali poprzez skoncentrowanie
wsparcia na obszarach charakteryzujących się najgorszą sytuacją gosponad głównymi dokumentami strategicznymi – przede wszystkim nad Krajową
Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Koncepcją Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030.
10
por. Gazeta Prawna z dnia 27.06.2012.
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darczą, czyli obszarach zmarginalizowanych (Churski, 2009). W strategii
polaryzacyjno-dyfuzyjnej kluczowym celem interwencji staje się natomiast usuwanie barier stojących na drodze do podnoszenia konkurencyjności i wzmocnienia potencjałów wzrostowych wszystkich jednostek
terytorialnych. Zasadniczo, przejściowo dopuszcza się koncentrację
wsparcia na obszarach o wysokim poziomie i dynamice rozwoju, o ile
interwencja jest w stanie usunąć, bądź zminimalizować deficyty w ich
funkcjonowaniu, jednak tylko w przypadku, gdy zapewnione zostaną warunki pozwalające na rozprzestrzenianie się (dyfuzję) impulsów wzrostowych na pozostałe obszary, w tym w szczególności na obszary zmarginalizowane. Działanie mechanizmów dyfuzji powinno doprowadzić w długim okresie do przestrzennego równoważenia poziomów rozwoju.
Przedstawione powyżej strategie przestrzennego ukierunkowania interwencji są wyrazem fundamentalnego dylematu odnoszącego się do
głównego celu prowadzenia polityki regionalnej w sytuacji dysponowania
ograniczonymi środkami finansowymi, sprowadzającego się do alternatywy: „równość czy efektywność” w zakresie rozwoju społecznogospodarczego kraju jako całości. W przypadku wyboru wariantu proefektywnościowego11, w założeniach zmierzającego do maksymalizacji
tempa wzrostu gospodarczego w skali makroekonomicznej, szczególnie
istotnym adresatem wsparcia powinny stać się obszary charakteryzujące
się wysokim potencjałem i dynamiką rozwojową, które jednocześnie wykazują znaczne zdolności adaptacyjne w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. W opracowaniach dotyczących polityki
regionalnej obszary takie często określa się mianem „lokomotyw”, „centrów” bądź „biegunów wzrostu” (to ostatnie określenie jest nie do końca
tożsame z pierwotnym znaczeniem nadanym mu na gruncie teorii rozwoju
regionalnego – por. rozdziały 1 i 2). W świetle przedstawionych powyżej
cech, jak również przeprowadzonych analiz (por. m.in.: Identyfikacja
i delimitacja obszarów..., 2009; Raport o rozwoju..., 2007) za bieguny
wzrostu o pierwszoplanowym znaczeniu dla polskiej gospodarki należy
uznać większość metropolii.
11

Zagrożenia wynikające z zastosowania wariantu proefektywnościowego
w skrajnej postaci zostały opisane w opracowaniach m.in.: Szula (2007) oraz
Grossego (2009).
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Celem niniejszej części opracowania jest analiza dokumentów programowych i charakterystyka możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych w obszarach metropolitalnych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Liczba polskich obszarów metropolitalnych (12), nomenklatura oraz ich zasięgi przestrzenne, prezentowane w dalszej części opracowania, zostały przyjęte za Unią Metropolii Polskich (por. ryc. 3.1). Dla
uniknięcia chaosu pojęciowego starano się zastosować możliwie ujednolicone nazewnictwo części składowych obszaru metropolitalnego (metropolia + obszar ją otaczający). Do pojęcia metropolii będą odnosiły się określenia „rdzeń” bądź „miasto centralne”, natomiast do obszaru otaczającego metropolię – „strefa metropolitalna”.
Przyjęty zakres analiz (ograniczający się do JST) wynika z trzech zasadniczych przesłanek:
(1) Jednostki samorządu terytorialnego stanowią najważniejszą (pod
względem ilości przeznaczonych środków finansowych) kategorię
beneficjentów wsparcia instrumentów wspólnotowej polityki regionalnej realizowanej w Polsce – według danych przedstawionych
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Raport o rozwoju...,
2007, s. 139) wykorzystały one aż 45% ogółu środków UE dostępnych w okresie programowania 2004-2006.
(2) W procesie programowania możliwość przestrzennego ukierunkowania wsparcia wobec jednostek samorządu terytorialnego jest stosunkowo najłatwiejsza w realizacji (porównując ją z innymi rodzajami
beneficjentów). Władze publiczne pełniące funkcje instytucji zarządzających mogą w ramach poszczególnych działań dopuszczać bądź
wykluczać z zakresu interwencji określone kategorie jednostek samorządu terytorialnego (np. w poddziałaniu 1.1.2 ZPORR „Infrastruktura transportu publicznego” wsparcie ograniczone zostało do miast
o liczbie ludności przekraczającej 50 tys. i obszarów powiązanych
z nimi funkcjonalnie). Dzięki temu interwencja publiczna zyskuje
cechy większej „sterowalności” przestrzennej, co w przypadku innych rodzajów beneficjentów (np. przedsiębiorstw) jest trudniejsze
do wykonania.
(3) Jednostki samorządu terytorialnego stanowią główną „siłę sprawczą”
kształtowania się form instytucjonalnych zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce.
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Ryc. 3.1. Obszary metropolitalne w Polsce według Unii Metropolii Polskich –
delimitacja bazująca na podziale NTS3
Źródło: Unia Metropolii Polskich (www.metropolie.pl)

Zakres przedmiotowy analiz przedstawionych w dalszej części rozdziału obejmuje wszystkie programy operacyjne realizowane w ramach
Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty 2004-2006
oraz programy operacyjne celu „Konwergencja” wdrażane w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (w obu przypadkach z wyłączeniem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna). Zakres czasowy
charakterystyki, co wynika z poprzedniego zdania, obejmuje zarówno
pierwszy okres po akcesji Polski do Unii Europejskiej (2004-2006), jak
również perspektywę finansową 2007-2013.
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3.2. Perspektywa finansowa 2004-2006
Realizacja wspólnotowej polityki regionalnej w Polsce w pierwszym
okresie po akcesji, zgodnie z jedną z jej naczelnych zasad, odbywała się
w oparciu o szereg dokumentów programowych, wśród których za nadrzędny należy uznać Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR). NPR
był średniookresowym, kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa
w Unii Europejskiej. Stanowił on m.in. podstawę do przygotowania Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework), czyli dokumentu będącego wynikiem negocjacji państwa członkowskiego i Komisji Europejskiej, który wyznaczał kierunki i wysokość wsparcia ze strony
funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych.
Konkretyzację założeń Narodowego Planu Rozwoju stanowiło sześć
programów operacyjnych realizowanych w jego ramach (jeden program
regionalny – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
i pięć programów sektorowych) oraz Program Operacyjny – Pomoc Techniczna (PO PT), którego zadaniem było zapewnienie jak najbardziej efektywnego wykorzystania pomocy dostępnej dla Polski pochodzącej z zasobów funduszy strukturalnych (Churski, 2007). Zsumowana wielkość
wsparcia wspólnotowego, przeznaczonego na realizację programów operacyjnych w perspektywie 2004-2006, przekroczyła kwotę 8 mld euro.
Ponadto, zgodnie z zasadą komplementarności, wdrażanie programów
operacyjnych wymagało zaangażowania krajowych środków publicznych
oraz środków prywatnych, dzięki czemu budżet programów osiągnął wartość niemal 12,5 mld euro (bez pomocy technicznej). Do wypełnienia
celów założonych w NPR w omawianym okresie (poza programami operacyjnymi) przyczyniały się także projekty realizowane: (1) w ramach
Inicjatyw Wspólnotowych (około 350 mln euro); (2) przy współudziale
środków Funduszu Spójności (ponad 4 mld euro); oraz (3) w zakresie
krajowych instrumentów polityki regionalnej – kontraktów wojewódzkich
(blisko 300 mln euro). Wysokość łącznych wydatków publicznych (środki
krajowe + wspólnotowe) związanych z realizacją NPR 2004-2006 szacuje
się na ponad 17 mld euro (Ewaluacja ex post..., 2010), natomiast po
uwzględnieniu środków zaangażowanych przez podmioty sektora prywatnego wartość ta wyniosła około 19 mld euro.
52

Przegląd możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu…

Tabela 3.1. Programy operacyjne realizowane w ramach Narodowego
Planu Rozwoju 2004-2006

Program operacyjny

Alokacja środków UE
na program (bez pomocy technicznej)

Alokacja środków UE
na działania kierowane do JST a

w euro

%b

w euro

%c

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(ZPORR)

2 928 560 766

36,0

2 823 872 128

96,4

Sektorowy Program Operacyjny
– Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPO RZL)

1 437 369 850

17,7

824 375 278

57,4

Sektorowy Program Operacyjny
– Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw (SPO WKP)

1 230 798 419

15,2

0

0

Sektorowy Program Operacyjny
– Transport (SPOT)

1 154 384 465

14,2

581 220 478

50,4

Sektorowy Program Operacyjny
– Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich (SPO
ROL)

1 174 689 238

14,5

113 455 552

9,7

199 413 064

2,5

5 679 230

2,9

8 125 215 802

100

4 348 602 666

53,52

Sektorowy Program Operacyjny
– Rybołówstwo i przetwórstwo
ryb (SPO RYBY)
Razem (bez PO PT)
a

Podane w tabeli (ostatnie dwie kolumny) wielkości są kwotami alokacji (i udziałami) środków
wspólnotowych na działania, w których w katalogu beneficjentów znalazły się jednostki samorządu
terytorialnego. Aby rzeczywisty poziom wykorzystania był równy wielkościom widocznym w tabeli
musiałoby dojść do czysto hipotetycznej sytuacji, w której wszystkie środki alokowane na dane
działania zostały zaabsorbowane przez samorządy.
b
procent alokacji na programy operacyjne łącznie
c
procent alokacji środków wspólnotowych na działania skierowane do JST w danym programie
Źródło: opracowanie na podstawie uzupełnień programów operacyjnych

W strukturze podziału środków między poszczególne programy operacyjne (por. tab. 3.1), do których ogranicza się zakres dalszych analiz,
uwidacznia się dominacja Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ponad 36% alokacji środków funduszy strukturalnych). W porów53
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naniu z innymi krajami członkowskimi, realizującymi programy regionalne, których akcesja do Unii Europejskiej nastąpiła w 2004 r. (czyli np. do
Czech i Węgier), udział ZPORR w ogólnej alokacji środków był znacznie
wyższy (w obydwu wspomnianych państwach nie przekroczył on 25%),
co należy uznać za sytuację korzystną z punktu widzenia decentralizacji
zarządzania funduszami unijnymi (por. Swianiewicz i in., 2008). W przypadku programów sektorowych, z wyjątkiem programu SPO RYBY,
wielkość alokacji i udział w strukturze środków wspólnotowych przedstawia się podobnie (odpowiednio: od ok. 1,1 do 1,4 mld euro alokacji
i ok. 14-18% udziału).
Potencjalne możliwości ubiegania się jednostek samorządu terytorialnego o wsparcie w ramach poszczególnych programów operacyjnych
były znacznie zróżnicowane (por. tab. 3.1) ze względu na specyficzny dla
każdego programu zakres tematyczny interwencji. Programem zdecydowanie najbardziej ukierunkowanym na wsparcie samorządów był ZPORR,
w którym JST znalazły się w katalogu beneficjentów niemal wszystkich
działań (łącznie na działania te przeznaczono blisko 96,5% środków UE
alokowanych na cały program). Jedynymi działaniami, w zakresie których
samorządy nie zostały objęte możliwością wsparcia, były działania 2.5
„Promocja przedsiębiorczości” oraz 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”.
Duży udział interwencji skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego (ponad 50% środków wspólnotowych alokowanych na programy
możliwe do wykorzystania przez JST) cechował również dwa programy
sektorowe: Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPO RZL) oraz Sektorowy Program Operacyjny – Transport (SPOT).
W przypadku działań pierwszego z wymienionych programów samorządy
napotykały jednak silną konkurencję w pozyskiwaniu wsparcia wśród
innych kategorii potencjalnych beneficjentów w postaci m.in. organizacji
pozarządowych, instytucji szkoleniowych itp. Odmienna sytuacja występowała w przypadku SPOT, gdzie katalog beneficjentów nie obejmował
tak znacznej liczby innych podmiotów. Ponadto jedno działanie – 2.2
„Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach
powiatu” i jedno poddziałanie – 1.1.3 „Budowa linii metra wraz ze stacjami przesiadkowymi” zostały przeznaczone wyłącznie dla jednostek
samorządowych (w drugim przypadku wręcz ze wskazaniem jednostki)
z wyłączeniem innych kategorii beneficjentów.
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W przypadku Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO ROL) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego – Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (SPO RYBY) interwencja obejmowała jednostki
samorządu terytorialnego w marginalnym stopniu, jeżeli chodzi o poziom
zaangażowania finansowego. Nie oznacza to jednak, że działania realizowane w ramach szczególnie pierwszego z wymienionych programów nie
były znaczącymi źródłami pozyskiwania dotacji dla gmin wiejskich i niewielkich gmin miejsko-wiejskich (działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz 2.7 „Pilotażowy Program Leader +”). Żadnych możliwości wsparcia dla jednostek samorządu
terytorialnego nie oferował natomiast SPO WKP, jego interwencja skierowana została wyłącznie do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.
W okresie programowania 2004-2006 trudno dopatrywać się zintegrowanych i systemowych rozwiązań w zakresie stosowania instrumentów wspólnotowej polityki regionalnej, które w całościowy sposób odpowiadałyby na problemy rozwojowe obszarów metropolitalnych. Jedną
z przyczyn takiego stanu rzeczy był z pewnością krótki horyzont czasowy
interwencji strukturalnej realizowanej bezpośrednio po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej. Co więcej, ze względu na dość nisko ocenianą zdolność absorpcyjną nowych państw członkowskich, Komisja Europejska
starała się promować proste rozwiązania w zakresie budowy systemu
dystrybucji środków strukturalnych i schematów programowania, czego
przejawem była decyzja o wdrażaniu jednego regionalnego programu
operacyjnego (ZPORR) w miejsce oddzielnych programów dla każdego
regionu. Bardziej skomplikowane formy interwencji, ukierunkowane na
kompleksowe wsparcie obszarów metropolitalnych, byłyby zapewne
trudne do zaakceptowania. Ponadto, obecność problematyki funkcjonowania obszarów metropolitalnych w debacie publicznej w momencie akcesji należy ocenić jako dużo mniejszą niż aktualnie.
Pomimo braku rozwiązań kompleksowych (w postaci np. priorytetu
czy programu „metropolitalnego”), w strukturze programów operacyjnych
realizowanych w perspektywie 2004-2006 znalazł się szereg działań ukierunkowanych na wsparcie obszarów metropolitalnych. Poniżej pokrótce
zostaną przedstawione te z nich, w których podmiotami uprawnionymi do
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objęcia interwencją były jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu
na specyfikę obszarów metropolitalnych oddzielnie przedstawiono możliwości pozyskiwania środków strukturalnych przez samorządy miast
rdzeniowych (centralnych) oraz stref metropolitalnych (otoczenia metropolii).
Do działań dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego, ukierunkowanych na wsparcie miast rdzeniowych, należy zaliczyć:
(1) Grupę działań, w ramach których realizacja projektów była możliwa
wyłącznie w miastach rdzeniowych:
 działanie 1.6 ZPORR „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”.
Realizacja działania została ograniczona do 7 największych aglomeracji miejskich (powyżej 500 tys. mieszkańców): warszawskiej, łódzkiej,
krakowskiej, poznańskiej, górnośląskiej, trójmiejskiej i wrocławskiej. Na
jego wdrażanie przeznaczono około 168 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), natomiast łączny budżet działania wyniósł prawie 336 mln euro. Projekty realizowane w ramach działania obejmowały modernizację, budowę lub rozbudowę infrastruktury transportu publicznego, a także zakup taboru (autobusy, trolejbusy, tramwaje).
 poddziałanie 1.1.3 SPOT „Budowa linii metra wraz ze stacjami przesiadkowymi”.
Realizację poddziałania ograniczono do aglomeracji warszawskiej.
Na jego wdrażanie przeznaczono 88 mln euro pochodzących ze środków
EFRR, natomiast łączny budżet poddziałania zamknął się kwotą 176 mln
euro. Jedyny projekt realizowany w ramach poddziałania polegał na budowie czterech odcinków pierwszej linii metra oraz czterech stacji i węzła
przesiadkowego.
(2) Grupę działań skierowanych do dużych miast (miasta rdzeniowe obszarów metropolitalnych były jednym z głównych, ale nie wyłącznym adresatem wsparcia):
 poddziałanie 1.1.2 ZPORR „Infrastruktura transportu publicznego”.
Zasięg przestrzenny realizacji projektów w ramach poddziałania został ograniczony do miast o liczbie mieszkańców wyższej niż 50 tys. (oraz
obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie). Łączne wsparcie na działa-
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nie 1.1 (razem z poddziałaniem 1.1.1 ZPORR „Infrastruktura drogowa”)
wyniosło ponad 1 mld euro, z czego około 755 mln euro pochodziło ze
środków EFRR. Projekty wdrażane w zakresie poddziałania polegały na
modernizacji, budowie lub rozbudowie infrastruktury transportu publicznego wraz z możliwością zakupu taboru.
 działanie 2.2 SPOT „Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi
przez miasta na prawach powiatu”.
Zasięg przestrzenny realizacji projektów został ograniczony do miast
na prawach powiatu. Łączne wsparcie przeznaczone na działanie wyniosło ponad 420 mln euro, z czego około 315 mln euro pochodziło ze środków EFRR. Interwencja obejmowała prace remontowe prowadzone na
odcinkach dróg krajowych w sieci TEN-T (bądź powiązanych z tą siecią)
w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu.
(3) Działania rewitalizacyjne (interwencja dotyczyła problemów rozwojowych występujących w dużym nasileniu w miastach rdzeniowych
obszarów metropolitalnych; zapisy dokumentów programowych nie
ograniczały zasięgu interwencji jedynie do tych miast):
 działanie 3.3 ZPORR „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” podzielone na dwa poddziałania: 3.3.1 ZPORR
„Rewitalizacja obszarów miejskich” oraz 3.3.2 ZPORR „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych”.
Łączne wsparcie przeznaczone na działanie wyniosło prawie 125 mln
euro, z czego ponad 93 mln euro pochodziło ze środków EFRR. Projekty
realizowane w ramach działania wynikały ze zintegrowanych programów
rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych jednostek urbanistycznych i obejmowały prace renowacyjne
oraz przebudowę tkanki miejskiej, poprawę funkcjonowania przestrzeni
publicznej itp.
(4) Grupę działań, w przypadku których w zapisach dokumentów programowych wymagano spełnienia warunku ponadlokalnego/regionalnego znaczenia (charakteru) realizowanego projektu. Do
grupy tej należy zaliczyć większość działań/poddziałań wdrażanych
w ramach priorytetu 1 ZPORR „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, przede
wszystkim:
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 poddziałanie 1.1.1 ZPORR „Infrastruktura drogowa”;
 działanie 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska”;
 działanie 1.3 ZPORR „Regionalna infrastruktura społeczna” (dwa
poddziałania: 1.3.1 „Regionalna infrastruktura edukacyjna” i 1.3.2
„Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”);
 działanie 1.4 ZPORR „Rozwój turystyki i kultury”.
Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że interwencja skierowana do miast rdzeniowych obszarów metropolitalnych była obecna
w strukturze dwóch programów operacyjnych, a mianowicie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i, w mniejszym
stopniu, Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport. Charakteryzowane działania nie wyczerpują oczywiście katalogu możliwości pozyskania wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego w miastach
rdzeniowych, jednak w pozostałych przypadkach trudno mówić o ukierunkowaniu interwencji na rozwój obszarów metropolitalnych. W większości wsparcie to było możliwe na zasadach ogólnych, przy braku preferencji określonych jednostek przestrzennych wynikających z zapisów
dokumentów programowych (np. działania priorytetu 2 ZPORR
„Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, czy też dostępne
dla JST działania SPO RZL). Uzupełniając opis możliwości pozyskiwania
środków funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w polskich metropoliach, warto dodatkowo zwrócić uwagę na działania, w ramach których z zakresu wsparcia wykluczono miasta rdzeniowe
(działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich oraz
małych miast). Do działań takich należy zaliczyć m.in.:
 działanie 3.1 ZPORR „Obszary wiejskie”, w ramach którego interwencję skierowano na obszary poza granicami administracyjnymi
miast oraz do małych miast o liczbie ludności poniżej 20 tys.;
 działanie 2.3 SPO ROL „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, w przypadku którego finansowaniu podlegały projekty
realizowane w miejscowościach liczących mniej niż 5 tys. mieszkańców, położonych na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich;
 działanie 2.7 SPO ROL „Pilotażowy Program Leader +”, którego
wsparcie ograniczało się do projektów zlokalizowanych na obszarze
gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.
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Precyzyjne określenie możliwości pozyskiwania środków funduszy
strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego położone w strefach metropolitalnych (obszarach otaczających miasto-metropolię) nastręcza pewnych trudności, głównie ze względu na heterogeniczność zbiorowości jednostek samorządowych wchodzących w skład stref. Zdecydowanie najliczniej reprezentowany typ gmin12 stanowią gminy wiejskie (około
55% ogólnej liczby jednostek w obszarach metropolitalnych) oraz niewielkie gminy miejsko-wiejskie. Stąd za podstawowe źródła finansowania
projektów inwestycyjnych w strefach metropolitalnych należałoby uznać
działania realizowane w ramach priorytetu 3 ZPORR „Rozwój lokalny”
(przede wszystkim działanie 3.1 ZPORR „Obszary wiejskie” oraz działanie 3.5 ZPORR „Lokalna infrastruktura społeczna”), jak również działania
wdrażane w SPO ROL, w szczególności – działanie 2.3 „Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Zapisy dokumentów programowych nie wykluczały również małych gmin z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie w zakresie działania 1.5 ZPORR „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” oraz działania 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska”. Jednak w przypadku drugiego z wymienionych działań barierą ograniczającą uzyskanie wsparcia przez małe
jednostki był wymóg realizacji projektu o wartości przekraczającej
4 mln zł.
W przypadku większych gmin (powyżej 20 tys. mieszkańców) struktura możliwości wsparcia przedstawiała się diametralnie inaczej. Głównymi potencjalnymi źródłami finansowania projektów w tych jednostkach
były działania wdrażane w zakresie priorytetu 1 ZPORR (poddziałanie
1.1.1 „Infrastruktura drogowa”, działanie 1.2 „Infrastruktura ochrony
środowiska”, działanie 1.4 „Rozwój turystyki i kultury”, działanie 1.5
„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”). Gminy te mogły również
stać się beneficjentami wsparcia w ramach niektórych działań priorytetu
3 ZPORR, przede wszystkim działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” (warunkiem było objęcie zasięgiem interwencji ze względu na
12

Według danych prezentowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
w Raporcie o rozwoju... (2007), jednostki szczebla gminnego pozyskały blisko
80% z sumy środków funduszy strukturalnych wykorzystanych przez wszystkie
samorządy.
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złą sytuację gospodarczą) oraz 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”. Zapisy dokumentów programowych nie
wykluczały również charakteryzowanych jednostek z zakresu realizacji
działania 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna”.
Podobne, choć nieco rozszerzone możliwości wsparcia otrzymały
miasta na prawach powiatu (wchodzą one w skład strefy metropolitalnej
Katowickiego Obszaru Metropolitalnego). Obok wszystkich przedstawionych w poprzednim akapicie potencjalnych źródeł finansowania projektów, dodatkowo mogły się one ubiegać o realizację przedsięwzięć rozwojowych w ramach działania 2.2 SPOT „Usprawnienie przejazdów drogami
krajowymi przez miasta na prawach powiatu” oraz poddziałania 1.1.2
ZPORR „Infrastruktura transportu publicznego” (ze względu na spełnienie kryterium wielkościowego – 50 tys. mieszkańców).
Warto zaznaczyć, że fakt lokalizacji jednostek (gmin) w zasięgu obszaru metropolitalnego nie miał żadnego znaczenia z punktu widzenia
zwiększenia lub ograniczenia zakresu możliwości wsparcia strukturalnego
w programach operacyjnych realizowanych w perspektywie programowej
2004-2006. Podstawowymi czynnikami, które przestrzennie różnicowały
skalę możliwości pozyskania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego były przede wszystkim: (1) wielkość jednostki samorządowej; (2) sposób podziału środków finansowych między województwa w przypadku najbardziej znaczącego programu operacyjnego, czyli
ZPORR13.

13

W podziale środków ZPORR między województwa zdecydowano się na zastosowanie trzech kryteriów: (1) 80% środków zostało podzielonych proporcjonalnie
do liczby mieszkańców województw; (2) 10% środków podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców województw, w których średni poziom produktu
regionalnego brutto na mieszkańca był niższy od 80% średniego poziomu PKB
per capita dla Polski; (3) pozostałe 10% środków zostało alokowane w powiatach, w których stopa bezrobocia przekraczała poziom 150% średniej krajowej.
Podział ten preferował województwa o najniższym poziomie rozwoju społecznogospodarczego. Największą ilość środków w przeliczeniu na 1 mieszkańca uzyskały województwa: warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, podkarpackie oraz lubelskie. Taki sam algorytm podziału środków między regiony (województwa) zastosowano w perspektywie 2007-2013 w przypadku Regionalnych
Programów Operacyjnych.
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3.3. Perspektywa finansowa 2007-2013
Najważniejszym dokumentem wyznaczającym podstawowe cele
prowadzenia polityki spójności i określającym główne kierunki wsparcia
jej instrumentów (do których zaliczono Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności)
w pierwszej pełnej dla Polski, siedmioletniej perspektywie programowania są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO),
przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku (por. Kokocińska, 2009). Szacunkowo, w całym okresie obowiązywania strategii,
w jej realizację zostanie zaangażowanych około 67,3 mld euro, pochodzących z budżetu UE. Podaną kwotę uzupełniają krajowe środki publiczne
w wysokości niemal 12 mld euro oraz środki wyasygnowane przez podmioty sektora prywatnego – prawie 6,5 mld euro. Łączne wydatki związane z interwencją w ramach polityki spójności w Polsce w perspektywie
finansowej 2007-2013 zamkną się zatem sumą ponad 85,5 mld euro.
Realizacja założeń Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
odbywa się poprzez wdrażanie programów operacyjnych, czyli dokumentów o charakterze wykonawczym w stosunku do NSRO, które uszczegóławiają i konkretyzują postanowienia w nich zawarte. Istotne nowe rozwiązanie wprowadzone w aktualnej perspektywie stanowi częściowa decentralizacja zarządzania środkami instrumentów polityki spójności polegająca na utworzeniu 16 – odrębnych dla każdego województwa – Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w przypadku których funkcje
instytucji zarządzających (przygotowujących program i odpowiedzialnych
za jego prawidłową realizację) powierzono wojewódzkim władzom samorządowym (zarządowi województwa). Na wdrażanie 16 RPO ze strony
funduszy przewidziano wsparcie w wysokości 16,6 mld euro, czyli blisko
25% ogółu środków wspólnotowych przeznaczonych na finansowanie
wszystkich programów operacyjnych.
Obok programów regionalnych, od początku 2007 r., swoje funkcjonowanie rozpoczęły cztery programy operacyjne celu „Konwergencja”
(uzupełnione o Program Operacyjny Pomoc Techniczna, posiadający podobne zadania do analogicznego programu realizowanego w perspektywie
2004-2006), zarządzane centralnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
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(1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) – z alokacją środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w wysokości 27,9 mld euro, co stanowi blisko 42%
łącznej kwoty wsparcia wspólnotowego dla wszystkich programów
celu „Konwergencja”;
(2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – z alokacją środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 9,7 mld euro, co
stanowi 14,6% łącznej wielkości wsparcia wspólnotowego dla
wszystkich programów celu „Konwergencja”. Realizacja programu
w zakresie priorytetów VI-IX została zdecentralizowana;
(3) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – z alokacją
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 8,3 mld euro, co stanowi 12,4% łącznej wielkości wsparcia
wspólnotowego dla wszystkich programów celu „Konwergencja”;
(4) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) – z alokacją środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wysokości 2,3 mld euro, co stanowi 3,4% łącznej wielkości wsparcia wspólnotowego dla wszystkich programów celu „Konwergencja”.
Zasięg przestrzenny interwencji w ramach programu został ograniczony do pięciu województw wschodniej części Polski, charakteryzujących się najmniej korzystnymi parametrami rozwoju społecznogospodarczego (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie,
warmińsko-mazurskie). Pomimo że program jest zarządzany centralnie, de facto spełnia on funkcję programu regionalnego.
Poza przedstawionymi powyżej programami operacyjnymi celu
„Konwergencja”, które w kategoriach zaangażowania finansowego niemal
wyczerpują zakres interwencji prowadzonej w ramach polityki spójności
w Polsce, do osiągnięcia założeń Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia przyczyniają się także programy realizowane w ramach celu
„Europejska Współpraca Terytorialna” (wielkość wsparcia UE – 557 mln
euro) oraz środki Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
(wielkość wsparcia UE – 173,3 mln euro).
Zakres możliwości ubiegania się jednostek samorządu terytorialnego
o wsparcie w ramach poszczególnych programów operacyjnych (por. tab.
3.2), podobnie jak w perspektywie 2004-2006, wykazywał zróżnicowanie
głównie ze względu na specyfikę interwencji każdego programu. Najsłab62
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sze ukierunkowanie na wsparcie samorządów odnotowano w przypadku
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (ok. 5% środków programu przeznaczono na działania, w których JST zostały wymienione
jako potencjalny beneficjent). Program ten ma ściśle sprofilowany (sektorowy) zakres interwencji, ograniczający się do tematyki innowacyjności
i przedsiębiorczości, który trudno powiązać z głównym nurtem działalności samorządów. W poprzedniej perspektywie w przypadku SPO WKP,
który można uznać za poprzednika PO IG, jednostki samorządu terytorialnego w ogóle nie były uprawnione do korzystania ze wsparcia.
Podobną zależność (pod względem poziomu dostępności środków
dla JST, por. tab. 3.1 oraz 3.2) można zauważyć w przypadku programów
SPO RZL i PO KL, których wspólnym zadaniem była interwencja w zakresie kapitału ludzkiego/zasobów ludzkich (realizacja projektów „miękkich”). Należy jednak zastrzec, że zakres tematyczny wsparcia w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zdecydowanie szerszy niż
w przypadku jego poprzednika. Dodatkowo trudność w ustaleniu wielkości interwencji dostępnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowiło, w przypadku wyboru w procedurze konkursowej (w niektórych działaniach PO KL), określenie w zapisach dokumentu jedynie grupy docelowej, bez doprecyzowania kategorii potencjalnych beneficjentów.
Zdecydowanie największe potencjalne możliwości finansowania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oferują
programy operacyjne ukierunkowane na interwencje infrastrukturalne,
czyli: (1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, (2) Program
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz (3) Regionalne Programy
Operacyjne. W przypadku PO IŚ (gdzie ponad 87% środków programu
zostało przeznaczonych na działania, w których JST zostały wymienione
jako potencjalny beneficjent) należy stwierdzić, że wsparcie w większości
działań jest skierowane przede wszystkim do dużych jednostek miejskich,
ze względu na ograniczenia w postaci stosunkowo wysokiego progu minimalnej wartości projektu (np. działanie 6.1 PO IŚ „Rozwój sieci drogowej TEN-T” – wartość projektu > 20 mln zł) lub wprowadzenia innych
kryteriów określających skalę inwestycji (np. w działaniu 2.1 PO IŚ
„Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” – wybudowane składowiska odpadów musiały obsługiwać obszar zamieszkały przez co najmniej 150 tys. mieszkańców).
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Tabela 3.2. Programy operacyjne celu „Konwergencja” realizowane
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013

Program operacyjny

Alokacja środków UE na
program (bez pomocy
technicznej)

Alokacja środków UE
na działania kierowane
do JST a

w euro

%b

w euro

%c

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)

27 900 213 377

43,55

24 303 929 169

87,11

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

8 473 926 047

13,23

412 390 080

4,87

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki (PO KL)

9 607 103 828

15,00

5 391 199 782 d

56,12 d

Program Operacyjny Rozwój
Polski Wschodniej (PO RPW)

2 329 495 436

3,64

2 299 495 434

98,71

Regionalne Programy Operacyjne – razem

15 747 370 199
13 046 250 153 e

Razem programy celu „Konwergencja” (bez PO PT)

64 058 108 887

24,58 10 285 363 583 e 78,84 e
100

42 692 378 048

66,65

a

Podane w tabeli (ostatnie dwie kolumny) wielkości są kwotami alokacji (i udziałami) środków
wspólnotowych na działania, w których w katalogu beneficjentów znalazły się jednostki samorządu
terytorialnego. Aby rzeczywisty poziom wykorzystania był równy wielkościom widocznym w tabeli
musiałoby dojść do czysto hipotetycznej sytuacji, w której wszystkie środki alokowane na dane
działania zostały zaabsorbowane przez samorządy.
b
procent alokacji na programy operacyjne łącznie
c
procent alokacji środków wspólnotowych na działania skierowane do JST w danym programie
d
szacunki na podstawie czterech kategorii działań i schematów, w których realizację mogą być zaangażowane jednostki samorządu terytorialnego
e
wartości dotyczą 12 województw „metropolitalnych”
Źródło: opracowanie na podstawie uzupełnień (szczegółowych opisów) programów operacyjnych

Również w przypadku interwencji dostępnej dla samorządów
(98,71% środków) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej zdecydowaną większość działań należy uznać za ukierunkowane na wsparcie ośrodków wzrostu dysponujących znacznym potencjałem ludnościowym i finansowym (np. działanie I.1 PO RPW „Infrastruktura uczelni” – min. wartość projektu – 20 mln zł; działanie III.1 PO RPW
„Systemy miejskiego transportu zbiorowego” – min. wartość projektu –
80 mln zł).
64

Przegląd możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu…

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych udostępniono
natomiast całe spektrum możliwości pozyskania wsparcia pochodzącego
ze środków funduszy UE przez jednostki samorządu terytorialnego różnych kategorii wielkościowych. Możliwości te są jednak zróżnicowane
w układzie regionalnym, z uwagi na przyjęcie przez poszczególne Instytucje Zarządzające RPO odmiennych założeń dotyczących struktury realizowanych działań i priorytetów, co wynika z niejednolitych dla wszystkich regionów zidentyfikowanych potrzeb lub deficytów rozwojowych.
Tabela 3.3 przedstawia zróżnicowanie wielkości i udziału środków przeznaczonych na realizację działań RPO potencjalnie skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego w województwach „metropolitalnych”.
Udział środków przeznaczonych na działania potencjalnie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego w ramach RPO w województwach „metropolitalnych” wykazuje dość duże zróżnicowanie regionalne
(wartości maksymalne – województwo łódzkie 90,07% wszystkich środków oraz śląskie – 88,15%; wartości minimalne – wielkopolskie i zachodniopomorskie, odpowiednio: 64,77% i 68,8% wszystkich środków).
Przedstawione wartości mogą mieć znaczenie w dalszej analizie ze
względu na to, że regiony o stosunkowo niskiej alokacji na RPO, ukierunkowując interwencję na działania samorządowe, mogą okazać się liderami
wykorzystania środków europejskich.
W porównaniu do okresu bezpośrednio po akcesji Polski do Unii Europejskiej, w perspektywie obejmującej lata 2007-2013, problematyka
obszarów metropolitalnych zdecydowanie zyskała na znaczeniu w kontekście realizacji polityki spójności. W strategii rozwoju społecznogospodarczego kraju, stanowiącej jedną z części Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, wskazano na wymiar miejski realizacji polityki
spójności w obecnym siedmioleciu, który miał się przejawiać poprzez:
 wykorzystanie potencjału największych ośrodków miejskich jako siły
napędowej rozwoju regionalnego (dążenie do sytuacji, w której miasta stają się centrami innowacji i gospodarki opartej na wiedzy);
 wzmocnienie związku między metropoliami i terenami zurbanizowanymi a otaczającymi je obszarami, w tym małymi i średnimi miastami oraz obszarami wiejskimi (budowa powiązań komunikacyjnych
i teleinformatycznych, gospodarczych, usługowych i kulturalnych, co
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ma przyczynić się do rozprzestrzeniania się wzrostu gospodarczego
na obszary przylegające);
 promowanie wewnętrznej spójności w obszarach miejskich, zmierzające do ograniczenia koncentracji problemów gospodarczych, społecznych i ekologicznych wewnątrz dużych ośrodków miejskich oraz
wzmacnianie odbudowy potencjału gospodarczego małych miast.
Tabela 3.3. Jednostki samorządu terytorialnego jako potencjalni beneficjenci wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
w województwach „metropolitalnych”
Alokacja środków UE
na RPO (bez pomocy
technicznej, w euro)

Alokacja środków UE
na działania kierowane do JST (w euro)

% ab

dolnośląskie

1 200 658 302

847 334 324

70,57

lubelskie

1 160 043 725

845 956 706

72,92

łódzkie

1 015 832 491

914 928 208

90,07

małopolskie

1 304 475 193

1 136 076 131

87,09

mazowieckie

1 813 657 899

1 406 556 093

77,55

podkarpackie

1 167 697 722

985 270 300

84,38

podlaskie

647 094 656

500 251 424

77,31

pomorskie

911 827 713

739 818 424

81,14

śląskie

1 703 907 573

1 501 949 601

88,15

wielkopolskie

1 291 665 000

836 567 000

64,77

zachodniopomorskie

829 389 879

570 655 372

68,80

Razem województwa
„metropolitalne”

13 046 250 153

10 285 363 583

78,84

Obszar realizacji
RPO

a

Podane w tabeli (ostatnie dwie kolumny) wielkości są kwotami alokacji (i udziałami) środków
wspólnotowych na działania, w których w katalogu beneficjentów znalazły się jednostki samorządu
terytorialnego. Aby rzeczywisty poziom wykorzystania był równy wielkościom widocznym w tabeli
musiałoby dojść do czysto hipotetycznej sytuacji, w której wszystkie środki alokowane na dane
działania zostały zaabsorbowane przez samorządy.
b
procent alokacji na działania skierowane do JST w ogólnej alokacji środków UE na dany RPO
Źródło: opracowanie na podstawie uzupełnień (szczegółowych opisów) programów operacyjnych
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Praktycznym wyrazem przedstawionych powyżej zamierzeń stała się
obecność interwencji przeznaczonej wyłącznie na rozwiązywanie problemów rozwojowych obszarów metropolitalnych w strukturze programów
operacyjnych (pojęcia tego użyto w dokumentach programowych explicite). Interwencja ta nie ma jeszcze w obecnej perspektywie charakteru wielu skoordynowanych i komplementarnych wobec siebie działań, jednak
zmiana postrzegania problemów funkcjonowania dużych ośrodków miejskich i ich bezpośredniego otoczenia jest widoczna.
W przypadku części wsparcia przeznaczonego wyłącznie (lub prawie
wyłącznie) dla obszarów metropolitalnych w ramach programów zarządzanych centralnie, której beneficjentem mogły się stać jednostki samorządu terytorialnego, do najważniejszych działań należy zaliczyć:
 działanie 7.3 PO IG „Transport miejski w obszarach metropolitalnych”.
Realizacja działania została ograniczona do 9 obszarów metropolitalnych: warszawskiego, katowickiego, krakowskiego, łódzkiego, trójmiejskiego, wrocławskiego, poznańskiego, szczecińskiego i bydgoskotoruńskiego. Zasięg przestrzenny obszarów metropolitalnych został określony przy pomocy klasyfikacji NTS na poziomie 3, w taki sposób że
w większości przypadków obejmował miasto rdzeniowe i podregion poziomu NTS3 je otaczający (np. zasięg Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego obejmował miasto Poznań i podregion poznański).
W ramach działania zdecydowano się w szczególny sposób wspierać
projekty wpływające w pozytywny sposób na stan środowiska naturalnego, przyznając preferencję dla rozbudowy sieci szynowych (tramwaje,
kolej miejska, metro) oraz rozwiązań integrujących niezależne dotąd systemy transportowe. Możliwe było również uzyskanie wsparcia na systemy
telematyczne, które poprawiają funkcjonowanie transportu publicznego.
Na realizację działania przeznaczono kwotę około 3,25 mld euro, z czego
około 1,9 mld pochodzi ze środków wspólnotowych.
 działanie III.1 PO RPW „Systemy miejskiego transportu zbiorowego” (w ramach priorytetu III „Wojewódzkie ośrodki wzrostu”).
Działanie zostało przeznaczone dla miast wojewódzkich Polski
wschodniej oraz jednostek należących do potencjalnych obszarów metropolitalnych położonych w tej części kraju. Na jego realizację przeznaczono ponad 420 mln euro, z czego prawie 360 mln stanowią wspólnotowe
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środki finansowe. Zakres przedmiotowy interwencji jest podobny do charakteryzowanego powyżej działania 7.3 PO IG.
 działanie III.2 PO RPW „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej” (w ramach priorytetu III „Wojewódzkie ośrodki wzrostu”).
Podobnie jak w przypadku działania III.1 PO RPW wsparcie zostało
przeznaczone dla miast wojewódzkich Polski Wschodniej oraz jednostek
należących do potencjalnych obszarów metropolitalnych. Na jego realizację przeznaczono ponad 75 mln euro, z czego 64 mln euro stanowią środki
wspólnotowe. Projekty realizowane w ramach działania polegają na budowie, modernizacji i rozwoju ośrodków targowych, wystawienniczych,
kongresowych i konferencyjnych.
W przypadku niektórych Regionalnych Programów Operacyjnych instytucje zarządzające zdecydowały się przeznaczyć część wsparcia na osie
priorytetowe odnoszące się do interwencji wyłącznie (lub w przeważającej większości) w obszarach metropolitalnych. Do programów tych należy
zaliczyć:
(1) Małopolski Regionalny Program Operacyjny – oś priorytetowa 5
„Krakowski Obszar Metropolitalny”, w zakresie którego realizowano
trzy działania: 5.1 MRPO Krakowski Obszar Metropolitalny jako
ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej”; 5.2 MRPO „Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”; 5.3 MRPO „Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego”.
(2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – oś
priorytetowa 3 „Funkcje miejskie i metropolitalne”, w zakresie którego realizowano dwa działania: 3.1 RPO WPom. „Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego”; 3.2 RPO WPom. „Wzrost
atrakcyjności przestrzeni miejskiej” (z zapisów programowych wynika, że 70% środków przeznaczonych na realizację działania zostało
skierowanych do miast rdzeniowych Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz do miasta Słupska).
(3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – oś priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych”,
w ramach którego realizowano siedem działań: 6.1 RPO WZ „Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym”; 6.2 RPO WZ
„Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym”; 6.3
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RPO WZ „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”; 6.4 RPO
WZ „Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym”; 6.5 RPO WZ „Inteligentne systemy transportowe na
obszarze metropolitalnym”; 6.6 RPO WZ „Rewitalizacja na obszarze
metropolitalnym”; oraz 6.7 RPO WZ „Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym”.
Przedstawione przykłady działań, mające na celu poprawę funkcjonowania obszarów metropolitalnych, wzrost ich konkurencyjności oraz
podniesienie poziomu i dynamiki rozwoju, nie wyczerpują oczywiście
wszystkich możliwości wykorzystania środków funduszy strukturalnych
dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarach metropolitalnych. Zarówno w programach zarządzanych centralnie, jak również
w Regionalnych Programach Operacyjnych można odnaleźć wiele działań, w przypadku których zapisy dokumentów programowych (np. minimalna wielkość projektu) lub określona tematyka interwencji (np. inwestycje w zakresie szkolnictwa wyższego, rewitalizacji) dostarczają beneficjentom zlokalizowanym w metropoliach bądź ich bezpośrednim otoczeniu dodatkowych możliwości pozyskiwania funduszy pochodzących ze
źródeł Unii Europejskiej.
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4. WYKORZYSTANIE FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- OBSZARY METROPOLITALNE
NA TLE KRAJU

4.1. Wprowadzenie
Scharakteryzowana w poprzednim rozdziale kwestia możliwości
ubiegania się o realizację przedsięwzięć w ramach interwencji instrumentów polityki spójności i zróżnicowanie skali tych możliwości w układzie
przestrzennym stanowi jedynie punkt wyjścia do pozyskiwania środków
funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Bardziej istotnymi czynnikami, które często wpływają na wielkość wykorzystanego wsparcia w danej jednostce samorządowej są jej specyficzne własności takie jak: sytuacja finansowa, jakość zatrudnionych kadr, rola lidera (jego doświadczenie, wiedza i umiejętności) inicjującego i nadzorującego przebieg procesu aplikacji (a później realizacji projektu), czy też
tematyczne „dopasowanie” kierunków interwencji do aktualnych potrzeb
rozwojowych jednostki (por. np. Dziemianowicz i Swianiewicz, 2007;
Swianiewicz i in., 2008).
Celem niniejszej części opracowania jest analiza zróżnicowania przestrzennego wykorzystania funduszy europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególną uwagą poświęconą alokacji
tych środków w obszarach metropolitalnych. Zakres przedmiotowy bada70
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nia obejmuje środki funduszy strukturalnych wykorzystane przez jednostki samorządowe w programach operacyjnych Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programach operacyjnych celu „Konwergencja” realizowanych w strukturze Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
2007-2013 (w obydwu przypadkach z analiz wykluczono środki przeznaczone na pomoc techniczną).
Podstawę analiz ilościowych i przestrzennych stanowiły bazy danych
udostępnione bezpośrednio przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
(baza SRP zawierająca projekty realizowane w okresie programowania
2004-2006) lub, w przypadku perspektywy 2007-2013, dostępne na podstronach internetowych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 0713 (stan na 30.06.2012).
Prezentowane badania składają się z dwóch części. W punkcie 4.2
zawarto analizę zróżnicowania terytorialnego pozyskanych funduszy unijnych obejmującą obszar całej Polski w układzie podregionalnym NTS3.
Dzięki temu możliwa była charakterystyka absorpcji środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarach metropolitalnych14 na tle podregionów całego kraju. Z kolei w punkcie 4.3, za pomocą
modelu potencjału geograficznego, na podstawie analizy wykorzystania
funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego
w Polsce, określono poziom dostępności środków unijnych. Zaleta potencjału jako miary poziomu absorpcji funduszy europejskich polega na tym,
że jest to zmienna o ciągłym rozkładzie przestrzennym (por. Suchecki,
2010), przez co umożliwia uwzględnienie przestrzennego oddziaływania
inwestycji współfinansowanych ze źródeł UE.

4.2. Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarach metropolitalnych na tle podregionów Polski
Łączna wartość projektów zrealizowanych przy udziale środków
funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego
14

Liczba obszarów metropolitalnych (12), nomenklatura oraz ich zasięgi przestrzenne zostały przyjęte za Unią Metropolii Polskich (por. ryc. 3.1 – rozdział 3).
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wszystkich szczebli w pierwszym okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej (2004-2006) wyniosła ponad 18,7 mld zł, przy czym na wsparcie
wspólnotowe przypadło 59,22% tej kwoty (ok. 11,1 mld zł). W ujęciu
relatywnym samorządy pozyskały około 290 zł środków funduszy strukturalnych w przeliczeniu na mieszkańca, natomiast względna całkowita
wartość projektów (finansowanie wspólnotowe + środki krajowe) wyniosła nieco ponad 490 zł na mieszkańca.
Wielkość wsparcia wspólnotowego dla JST w obszarach metropolitalnych zamknęła się sumą ponad 4,5 mld zł (przy łącznej wartości projektów na poziomie ponad 8,5 mld zł), co w przypadku wartości per capita daje odpowiednio kwoty ok. 284 zł (wsparcie UE) i ok. 530 zł (ogólna
wartość projektów). Względne kwoty wsparcia wyliczone dla obszarów
metropolitalnych oscylowały zatem blisko średniej dla Polski – wartość
wsparcia wspólnotowego była nieco niższa od przeciętnej, natomiast wartość projektów nieznacznie ją przekraczała. Można na tej podstawie
stwierdzić, że udział środków wspólnotowych w wartości przedsięwzięć
zrealizowanych w obszarach metropolitalnych był niższy od średniej dla
kraju (wyniósł około 53,5%).
Analizując oddzielnie grupę miast rdzeniowych oraz grupę stref metropolitalnych należy zauważyć ich odmienną sytuację w zakresie wielkości pozyskanego wsparcia wspólnotowego. W przypadku miast rdzeniowych względna wartość pozyskanych środków unijnych znacznie przekroczyła przeciętne wykorzystanie (prawie 347 zł per capita), strefy metropolitalne charakteryzował natomiast niski poziom absorpcji funduszy,
nieznacznie przekraczający 75% średniej dla Polski (około 225 zł per
capita). Podobny stan rzeczy miał miejsce w przypadku ogólnej wartości
projektów w ujęciu relatywnym.
Charakterystyki przestrzennego zróżnicowania wykorzystania funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego dokonano,
w nieco zmodyfikowanym dla celów analizy, układzie podregionów poziomu NTS3. Modyfikacje te objęły następujące jednostki przestrzenne:
(1) podregion bydgosko-toruński – został rozdzielony na dwie jednostki:
Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny – rdzeń (obejmujący powiaty: m. Bydgoszcz i m. Toruń) oraz Bydgosko-Toruński Obszar
Metropolitalny – strefa metropolitalna (obejmujący powiaty ziemskie: bydgoski i toruński);
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(2) podregion lubelski – został rozdzielony na dwie jednostki: Lubelski
Obszar Metropolitalny – rdzeń (zwierający m. Lublin) oraz Lubelski
Obszar Metropolitalny – strefa metropolitalna (obejmujący powiaty:
lubartowski, lubelski – ziemski, łęczyński oraz świdnicki);
(3) podregion rzeszowski – został rozdzielony na dwie jednostki: Rzeszowski Obszar Metropolitalny – rdzeń (zawierający m. Rzeszów)
oraz Rzeszowski Obszar Metropolitalny – strefa metropolitalna
(obejmujący powiaty: kolbuszowski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski – ziemski i strzyżowski);
(4) podregion białostocki – został rozdzielony na dwie jednostki: Białostocki Obszar Metropolitalny – rdzeń (zawierający m. Białystok)
oraz Białostocki Obszar Metropolitalny – strefa metropolitalna
(obejmujący powiaty: białostocki – ziemski oraz sokólski);
(5) jednostka Krakowski Obszar Metropolitalny – strefa metropolitalna
powstała poprzez agregację dwóch podregionów NTS3: podregionu
krakowskiego i podregionu oświęcimskiego; obszar rdzeniowy pozostał niezmieniony i obejmował m. Kraków;
(6) jednostka Warszawski Obszar Metropolitalny – strefa metropolitalna
powstała poprzez agregację dwóch podregionów NTS3: podregionu
warszawskiego zachodniego i podregionu warszawskiego wschodniego; obszar rdzeniowy pozostał niezmieniony i obejmował m. st.
Warszawa;
(7) jednostka Katowicki Obszar Metropolitalny – strefa metropolitalna
powstała przez agregację czterech podregionów: bytomskiego, gliwickiego, sosnowieckiego i tyskiego; obszar rdzeniowy Katowickiego Obszaru Metropolitalnego objął podregion katowicki (zawierający
następujące powiaty grodzkie: m. Chorzów, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Ruda Śląska, m. Siemianowice Śląskie oraz m. Świętochłowice);
(8) jednostka Gdański Obszar Metropolitalny – rdzeń odnosiła się do
podregionu trójmiejskiego (m. Gdańsk, m. Gdynia i m. Sopot), natomiast jednostka Gdański Obszar Metropolitalny – strefa metropolitalna obejmowała podregion gdański.
W przypadku pozostałych obszarów metropolitalnych nie dokonano
modyfikacji zasięgów przestrzennych, ich miasto centralne zostało określone jako rdzeń, natomiast podregionowi bezpośrednio otaczającemu
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rdzeń nadano odpowiednią nazwę strefy metropolitalnej. W wyniku opisanej procedury otrzymano zbiorowość 65 obiektów, co umożliwiło pełniejszą charakterystykę zróżnicowania przestrzennego wykorzystania
funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ryc. 4.1. Wykorzystanie środków funduszy strukturalnych na mieszkańca przez
JST w perspektywie finansowej 2004-2006 w zmodyfikowanym układzie podregionów NTS3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
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Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania funduszy strukturalnych
przez jednostki samorządu terytorialnego w ujęciu relatywnym (per capita) przedstawiono na rycinach 4.1 i 4.2. Pierwsza z nich obrazuje rozkład
wsparcia w zmodyfikowanym układzie podregionów NTS3, na drugiej
natomiast zaprezentowano wyłącznie jednostki wchodzące w skład obszarów metropolitalnych, które zostały uszeregowane pod względem wielkości pozyskanych środków.
Względne wartości (w przeliczeniu na mieszkańca) wykorzystania
funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego
w pierwszym okresie programowania po akcesji Polski do UE wykazywały duże zróżnicowanie w układzie podregionów. Trudno jednak o stwierdzenie wyraźnych prawidłowości przestrzennych w rozkładzie wsparcia
(por. ryc. 4.1). Stosunkowo wysoka koncentracja środków miała miejsce
w niektórych podregionach przygranicznych, przede wszystkim w północno-wschodniej (elbląski, olsztyński i suwalski), wschodniej (bialski)
oraz zachodniej (gorzowski, zielonogórski) części kraju. Znaczny poziom
absorpcji charakteryzował również część miast wojewódzkich. Natomiast
zwarty obszar o niskim stopniu wykorzystania funduszy strukturalnych
tworzyły podregiony znajdujące się w centralnej części Polski w pasie
przebiegającym na południe od linii Poznań-Łódź-Warszawa.
Zawężając analizę do obszarów metropolitalnych (por. ryc. 4.2),
najwyższa wartość pozyskanych środków charakteryzowała miasto Rzeszów (rdzeń Rzeszowskiego OM), w którym samorządy wydatkowały
kwotę niemal 689 zł na mieszkańca (co stanowiło ponad 237% średniej
wartości dla Polski). Zdecydowanie najmniej środków w ujęciu relatywnym zaabsorbowano natomiast w przypadku obszaru rdzeniowego Katowickiego OM (podregionu katowickiego), gdzie na mieszkańca przypadło
zaledwie około 43 zł (co stanowiło niecałe 15% średniej wartości dla kraju). Przyczyną takiego stanu rzeczy, podobnie jak niskiej pozycji strefy
metropolitalnej Katowickiego OM, mógł być fakt realizacji przez samorządy w tych jednostkach dużych projektów z zakresu ochrony środowiska, które uzyskały finansowanie w ramach interwencji Funduszu Spójności – nieuwzględnionego w prezentowanej analizie15.
15

Na terenie obszaru rdzeniowego Katowickiego OM realizowano dwa duże
projekty z zakresu ochrony środowiska (budowa oczyszczalni ścieków) współfi75
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Ryc. 4.2. Wykorzystanie środków funduszy strukturalnych na mieszkańca przez
JST położone w obszarach metropolitalnych w perspektywie finansowej 20042006
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

nansowane przez Fundusz Spójności, których beneficjentami były m. Katowice
i m. Ruda Śląska. Łączna wartość wsparcia wspólnotowego przypadającego na te
projekty wyniosła ponad 185 mln zł.
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Pozycję rankingową jednostek wchodzących w skład obszarów metropolitalnych należy określić jako niejednorodną. Cztery pierwsze miejsca wśród wszystkich podregionów pod względem relatywnej wielkości
wykorzystanych środków zajmowały obszary rdzeniowe (poza pierwszym
Rzeszowem, kolejne lokaty przypadły w udziale centrom Gdańskiego,
Poznańskiego i Wrocławskiego OM). Wśród obszarów rdzeniowych,
wartościami wyższymi niż średnia obliczona dla kraju charakteryzowały
się ponadto Warszawa (blisko 119% średniej) oraz rdzeń BydgoskoToruńskiego OM (około 114% średniej). Pozostałe obszary rdzeniowe,
w tym dwie metropolie położone we wschodniej części Polski (Białystok
i Lublin), nie przekroczyły przeciętnego poziomu dla kraju, przy czym
najgorsza sytuacja w tym zakresie dotyczyła Krakowskiego i wspomnianego już Katowickiego OM.
Wśród stref metropolitalnych najwyższe wartości zidentyfikowano
w jednostkach otaczających metropolie wrocławską i poznańską (około
116% średniej dla Polski). Oprócz nich wielkościami powyżej przeciętnej
charakteryzowały się jeszcze strefy metropolitalne Szczecińskiego, Lubelskiego i Rzeszowskiego OM (odpowiednio 106%, 102% i nieco ponad
100% przeciętnej absorpcji dla kraju). Aż 6 jednostek (stref metropolitalnych) znajdowało się natomiast na końcowych pozycjach w rankingu
podregionów (strefy metropolitalne Krakowskiego, Łódzkiego, Bydgosko-Toruńskiego, Warszawskiego i Gdańskiego OM), z wartościami
mieszczącymi się w zakresie 50-80% średniej dla Polski. W porównaniu
z obszarami rdzeniowymi, widoczna była zatem gorsza pozycja stref metropolitalnych w zakresie pozyskiwania środków wspólnotowych przez
samorządy.
W okresie programowania obejmującym lata 2007-2013, łączna wartość projektów zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w ramach programów operacyjnych celu „Konwergencja” na dzień
30.06.2012 r. wyniosła ponad 67 mld zł, przy czym na wsparcie wspólnotowe przypadło 60,28% tej kwoty (niemal 40,5 mld zł). W ujęciu relatywnym, samorządy pozyskały więc średnio około 1060 zł środków funduszy
europejskich przypadających na mieszkańca, a względna łączna wartość
projektów wyniosła prawie 1760 zł per capita. Skala wsparcia w odniesieniu do JST w analizowanym okresie była zatem prawie cztery razy
większa niż w przypadku perspektywy 2004-2006.
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Suma środków wspólnotowych, które pozyskały JST w obszarach
metropolitalnych w analizowanym okresie osiągnęła wartość prawie 17
mld zł (przy łącznej wartości projektów na poziomie około 29,7 mld zł),
co przeliczając na wielkości względne daje odpowiednio kwoty 1052 zł na
mieszkańca (wsparcie UE) oraz ok. 1846 zł (ogólna wartość projektów).
Tendencja ukierunkowania wsparcia na rozwój obszarów metropolitalnych była więc podobna do obserwowanej w poprzedniej perspektywie
finansowej (2004-2006). Relatywne wielkości interwencji (w zakresie
wsparcia wspólnotowego i ogólnej wartości zrealizowanych projektów)
były bliskie średniej dla kraju, przy czym dla środków pochodzących
z budżetu UE wskaźnik ten był nieznacznie niższy, natomiast w przypadku wartości projektów – nieco ją przekraczał. Analogicznie jak w okresie
2004-2006, udział środków wspólnotowych w wartości przedsięwzięć
zrealizowanych w obszarach metropolitalnych był niższy od przeciętnego
w Polsce (wyniósł około 57%).
W porównaniu do poprzedniej perspektywy zmieniły się natomiast
proporcje wartości interwencji w stosunku do – rozpatrywanych oddzielnie – miast rdzeniowych oraz stref metropolitalnych. W przypadku pierwszej grupy jednostek relatywna wielkość pozyskanego dofinansowania
wspólnotowego była jedynie nieznacznie wyższa od przeciętnej (1062
zł/os.), podczas gdy w okresie 2004-2006 analogiczny wskaźnik przyjmował wartość bliską 120% średniej dla całego kraju. Uśredniona
względna wartość wsparcia unijnego w strefach metropolitalnych w perspektywie 2007-2013 była natomiast niewiele niższa (1042 zł/os.) od
wielkości, która charakteryzowała metropolie. W odniesieniu do poprzedniego okresu (kiedy wartość wsparcia wyniosła około 75% przeciętnej)
sytuacja stref metropolitalnych w zakresie absorpcji środków finansowych
UE przez jednostki samorządu terytorialnego uległa zasadniczej poprawie.
Podobnie jak w przypadku perspektywy finansowej 2004-2006 analizie poddano przestrzenne zróżnicowanie zrelatywizowanych wielkości
wykorzystania środków funduszy europejskich przez jednostki samorządu
terytorialnego w układzie podregionów NTS3 (por. ryc. 4.3 i 4.4). Skalę
zróżnicowania przestrzennego w okresie 2007-2013 należy określić jako
bardziej znaczącą w porównaniu z pierwszym okresem po akcesji Polski
do UE (współczynnik zmienności wyliczony dla poprzedniej perspektywy
przyjął wartość 40,15%, natomiast dla okresu 2007-2013 – 49,53%).
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Ryc. 4.3. Wykorzystanie środków funduszy strukturalnych na mieszkańca przez
JST w perspektywie finansowej 2007-2013 w zmodyfikowanym układzie podregionów NTS3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wśród analizowanych jednostek najwyższa wartość pozyskanych
środków per capita charakteryzowała miasta rdzeniowe dwóch obszarów
metropolitalnych wschodniej Polski – Białystok oraz Lublin (odpowiednio około 3617 zł/os., co stanowiło ponad 340% średniej wielkości dla
całego kraju oraz około 3145 zł/os. i 297% średniej). Najmniej środków
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funduszy europejskich, w ujęciu relatywnym, wykorzystano natomiast na
obszarze rdzeniowym Łódzkiego OM, gdzie na mieszkańca przypadła
kwota około 492 zł (co stanowiło niecałe 46,5% średniej wartości dla
Polski).
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Ryc. 4.4. Wykorzystanie środków funduszy strukturalnych na mieszkańca przez
JST położone w obszarach metropolitalnych w perspektywie finansowej 20072013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
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Podobnie jak w poprzednim okresie, pozycja jednostek wchodzących
w skład obszarów metropolitalnych była zróżnicowana. Wśród liderów
w zakresie wielkości uzyskanego wsparcia unijnego, poza dwiema metropoliami wschodniej Polski, znalazły się Wrocław (wartość pozyskanych
środków UE – ok. 2170 zł per capita, 205% średniej dla kraju), Poznań
(ok. 1350 zł per capita, 127% średniej) oraz strefy metropolitalne Łódzkiego i Katowickiego OM. Obok czterech wcześniej wymienionych, jedynym miastem centralnym, które charakteryzowało się ponadprzeciętnym
poziomem absorpcji, był Rzeszów (100,3% średniej). Pozostałe ośrodki
metropolitalne nie przekroczyły wartości 90% przeciętnego wykorzystania dla Polski, przy czym najmniej korzystną sytuację odnotowano
w przypadku Krakowa (52% średniej), Warszawy (53%) oraz rdzenia
Katowickiego OM (70%).
W większości stref metropolitalnych jednostkom samorządu terytorialnego udało się pozyskać wsparcie mieszczące się w zakresie między
80% a 120% średniej dla kraju. Jedynymi podregionami z tej grupy cechującymi się niższymi wartościami wydatkowanych środków były strefy
Szczecińskiego i Warszawskiego OM (niespełna 70% przeciętnej wartości
wykorzystania w Polsce).
Dodatkowo warto zaznaczyć, że wśród 10 podregionów, które charakteryzowały się najwyższymi wartościami pozyskanych przez samorządy zasobów finansowych znalazło się aż siedem jednostek położonych we
wschodniej części Polski. Jednym z decydujących czynników, które mogły wpłynąć na taki stan rzeczy było uruchomienie wsparcia w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz stosunkowo
wysoka alokacja dla regionów o niskim poziomie rozwoju w przypadku
Regionalnych Programów Operacyjnych.

4.3. Zróżnicowanie przestrzenne pozyskanych przez samorządy funduszy strukturalnych – analiza modeli potencjału geograficznego
Przedstawiona w poprzednim punkcie analiza skoncentrowana była
na identyfikacji wielkości wykorzystania funduszy unijnych przez samorządy w układzie obszary metropolitalne na tle „pozametropolitalnych”
podregionów Polski. Jednak jak pokazują badania m.in. zespołu ECORYS
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(Ocena wykorzystania projektów…, 2011) oraz Smętkowskiego (2011),
zasięg inwestycji realizowanych z funduszy europejskich nie ogranicza się
wyłącznie do konkretnej jednostki terytorialnej. Z efektów przedsięwzięć
współfinansowanych ze środków UE mogą korzystać również mieszkańcy
innych jednostek. Zasadnym zatem było uzupełnienie badań poziomu
absorpcji funduszy unijnych o analizę pozwalającą na uwzględnienie relacji przestrzennych wpływających na ich oddziaływanie.
W ramach postępowania badawczego, realizującego powyższy cel,
zastosowano model potencjału geograficznego. W literaturze przedmiotu
model potencjału wykorzystywany był m.in. podczas badania zróżnicowania przestrzennego poziomu dochodów (por. Coffey, 1978; Keeble
i in., 1982, Czyż, 2002), opisu rozmieszczenia ludności (por. Stewart
i Warntz, 1958; Dziewoński i in., 1974), określania zasięgu oddziaływania
ośrodków naukowych (por. Chojnicki i Czyż, 1997), regionalizacji strukturalnej Polski w aspekcie społeczno-gospodarczym (por. Czyż, 1995),
analiz z zakresu geografii elektoralnej (por. Kabath i Parysek, 2002)
i geografii transportu (por. Rosik, 2012), czy też badania dostępności
szkolnictwa (por. Guzik, 2003) i ochrony zdrowia (por. Knox, 1978; Joseph i Bantock, 1982).
Model potencjału bazuje na założeniu, że poszczególne elementy,
obiekty czy zjawiska rozmieszczone w przestrzeni, wzajemnie na siebie
oddziałują (analogicznie jak masy rozpatrywane w fizyce). Oddziaływanie
takie rośnie wraz z masą obiektów (wraz ze wzrostem wartości analizowanych zjawisk) oraz maleje w miarę wzrostu odległości między nimi.
Potencjał geograficzny jest systemową miarą intensywności oddziaływań
przestrzennych, w której każda jednostka przestrzenna charakteryzowana
jest przez odniesienie do pozostałych jednostek oraz do samej siebie (por.
Chojnicki, 1966; Domański, 1996; Suchecki, 2010).
Zapis modelu potencjału przyjmuje następującą formę:
iV j 

Pj
d ij



oraz Vi 

n

Pj

d 
j 1

(i = 1, 2, …, n), (j = 1, 2, …, n),

ij

gdzie:
iVj – potencjał wywołany w i-tym punkcie (jednostce przestrzennej)
przez masę Pj,
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Vi – potencjał wywołany w i-tym punkcie (jednostce przestrzennej)
przez wszystkie masy Pj,
Pj – masa j-tego obiektu (jednostki przestrzennej),
dij – odległość pomiędzy i-tym i j-tym obiektem (jednostkami przestrzennymi),
β – wykładnik potęgi związany z oporem odległości.
Za pomocą pierwszej formuły (iVj) można badać siłę oddziaływania
jednego obiektu na drugi, druga formuła (Vi) pozwala określić siłę oddziaływania wszystkich obiektów na jeden obiekt (Parysek i Wojtasiewicz,
1979; Domański, 1996). Całkowity potencjał i-tej jednostki przestrzennej
(Vi) stanowi sumę potencjałów cząstkowych pozostałych jednostek oraz
potencjału własnego i-tej jednostki. Zatem nawet w przypadku, gdy potencjał własny danej jednostki byłby niewielki, poprzez korzystne położenie może ona znaleźć się w strefie intensywnych oddziaływań, a tym samym znacznie powiększyć wartość swojego całkowitego potencjału
(Czyż, 2002).
Podczas stosowania metody potencjału wymagane jest rozstrzygnięcie pewnych problemów, które w istotny sposób wpływają na osiągane
wyniki badawcze. Charakterystykę najważniejszych problemów, wraz
z przyjętymi w badaniach rozwiązaniami, przedstawiono w tabeli 4.1.
Jedną z interpretacji koncepcji potencjału w badaniach przestrzennoekonomicznych jest uznanie go za miarę dostępności, rozumianej jako
możliwość zaspokajania popytu. Poprzez zestawienie w postaci ilorazu
dwóch powierzchni potencjałowych, z których jedna reprezentuje stronę
podażową, a druga stronę popytową (najczęściej jest to potencjał ludnościowy), określić można obszary o różnym poziomie dostępności. Zastosowanie ilorazu potencjałów w badaniach empirycznych popularyzowali
w Polsce m.in. Czyż (2002) i Guzik (2003).
Postępowanie badawcze przyjęte w tej części opracowania składało
się z kilku etapów. W pierwszej kolejności obliczono potencjał geograficzny pozyskanych przez samorządy funduszy strukturalnych (potencjał
dotacyjny). W tym celu zidentyfikowano wartość dofinansowania wszystkich projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w
Polsce w perspektywie finansowej 2004-2006 oraz 2007-2013. Ostateczna
wartość przyjęta do badań była całkowitą sumą dofinansowania projektów
w danej perspektywie, zagregowaną do poziomu powiatowego. Innymi
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słowy, każdy z 379 polskich powiatów scharakteryzowano sumą wartości
pozyskanych w danej perspektywie funduszy strukturalnych przez: (1)
gminy wchodzące w skład tego powiatu, (2) właściwe starostwo powiatowe oraz (3) tą część środków z inwestycji realizowanych przez samorząd wojewódzki, która wykorzystywana była na terenie danego powiatu.
Tabela 4.1. Problemy wymagające rozstrzygnięcia podczas stasowania
metody potencjału
Nazwa

Opis problemu

Przyjęte rozwiązania

Problem
podstawowej
jednostki
badawczej

Im większy poziom agregacji przestrzennej
danych, tym większa generalizacja danych,
a tym samym zagrożenie pominięcia zróżnicowania lokalnego. Z drugiej strony, w
miarę schodzenia na niższe poziomy administracyjne, w znacznym stopniu rośnie
liczba niezbędnych do wykonania pomiarów
odległości, co w istotny sposób wydłuża
wykonywanie obliczeń.

Przyjęto poziom powiatowy jako optymalny z
punktu widzenia prowadzonych analiz.

Problem
przejścia z
układu powierzchniowego do
układu punktowego

Badając potencjał jednostek o charakterze
powierzchniowym, należy przejść do układu
punktowego. Najczęściej jako punkt reprezentujący badaną jednostkę przestrzenną
przyjmuje się: (1) centroid danego obszaru,
(2) centroid miasta/wsi (stolicy jednostki
administracyjnej), (3) centrum miasta/wsi
(stolicy jednostki administracyjnej).

Przyjęto, że punktowym reprezentantem
powiatów będzie ich
centroid (geometryczny
środek ciężkości), w
literaturze
określany
jako
przestrzenny
odpowiednik średniej
arytmetycznej.

Problem
potencjału
własnego

Potencjał własny jednostki to masa tej jednostki podzielona przez tzw. współczynnik
redukcji (czyli odległość dii). W badaniach
przestrzennych przyjmuje się różne metody
określenia tej odległości. Przede wszystkim
odległość ta musi być różna od zera.

Przyjęto, że dii = 1, co
w dużym stopniu zredukowało czas prowadzonych obliczeń.

Problem
metody pomiaru odległości i wykładników
oporu odległości

Odległość pomiędzy punktami może być
mierzona w trzech podstawowych wymiarach: jako odległość fizyczna, czasowa lub
ekonomiczna. W przypadku odległości
fizycznej pomiar może być dokonany w tzw.
metryce euklidesowej (pomiar w linii prostej) lub metryce miejskiej (z uwzględnieniem ukształtowania terenu i sieci dróg).

Przyjęto metodę pomiaru odległości fizycznej
w metryce euklidesowej. Jako wykładnik
oporu odległości przyjęto 1.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac Matykowskiego (1990) oraz Chojnickiego i in. (2011)
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Przyjmując rozwiązania opisane w tabeli 4.1, wartość potencjału pozyskanych funduszy w powiecie i obliczono według wzoru:
378

zj

j 1

d ij

UEi  zi  

(i = 1, 2, …, 379), (j = 1, 2, …, 378),

gdzie:
UEi – wartość potencjału dotacyjnego w powiecie i,
zi – wartość dofinansowania pozyskana na terenie powiatu i,
zj – wartość dofinansowania pozyskana na terenie powiatu j,
dij – odległość powiatu i od powiatu j.
Następnie obliczono potencjał demograficzny, którego wartość w danym powiecie, zgodnie z wcześniej opisanymi założeniami, zależy nie
tylko od liczby mieszkańców tego powiatu, lecz także od liczby mieszkańców we wszystkich innych powiatach i odległości między nimi. Potencjał demograficzny obliczono dla dwóch przekrojów czasowych
(w odniesieniu do perspektywy finansowej 2004-2006 obliczono potencjał
demograficzny w 2006 roku, natomiast perspektywę 2007-13 scharakteryzowano potencjałem ludnościowym z roku 2011) według wzoru:
378

lj

j 1

d ij

DEM i  li  

(i = 1, 2, …, 379), (j = 1, 2, …, 378),

gdzie:
DEMi – wartość potencjału demograficznego w powiecie i,
li – liczba ludności mieszkającej na terenie powiatu i,
lj – liczba ludności mieszkającej na terenie powiatu j,
dij – odległość powiatu i od powiatu j.
Ostateczny obraz dostępności funduszy unijnych w latach 2004-2006
oraz 2007-2013, uwzględniający stronę podażową w postaci potencjału
dotacyjnego oraz stronę popytową reprezentowaną przez potencjał ludnościowy, uzyskano poprzez zestawienie wartości wyliczonych potencjałów
w postaci ilorazu UEi / DEMi. Z takiej relacji wynikają pewne charakterystyczne własności ilorazu potencjałów: (1) w kategoriach miana jest on
zgodny ze wskaźnikiem wykorzystania funduszy unijnych per capita
(zł/os.), (2) na jego wielkość stymulująco wpływają z jednej strony wysokie wartości pozyskanych środków (licznik), z drugiej niskie wartości
potencjału demograficznego (mianownik).
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Na podstawie wartości ilorazu potencjałów wyliczonych dla każdego
z powiatów wykreślono mapy dostępności funduszy UE, które przedstawiają ciągłe powierzchnie o charakterystycznej konfiguracji wyznaczanej
przez kolejne izolinie (por. ryc. 4.5).
W przypadku niniejszych badań, należy zauważyć, że wyznaczana za
pomocą ilorazu potencjałów dostępność funduszy europejskich jest zależna z jednej strony od „odgórnego” planowania przeznaczania funduszy
unijnych na poszczególne regiony w kraju, z drugiej strony od aktywności
i skuteczności poszczególnych samorządów w pozyskiwaniu tych środków. Można ją utożsamiać z szansą lub możliwością pozwalającą mieszkańcom na skorzystanie z różnego rodzaju infrastruktury i usług, których
powstanie lub funkcjonowanie finansowane było ze źródeł europejskich.
Analizując mapę ilorazu potencjałów charakteryzującą okres programowania 2004-2006 można zaobserwować, że zróżnicowanie przestrzenne dostępności funduszy unijnych pozyskanych w ramach tej perspektywy przebiegało głównie w osi północ-południe. Najwyższa dostępność cechowała okolice Trójmiasta, a wysokie wartości ilorazu potencjału
zidentyfikowano na terenie województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz północnych częściach podlaskiego. Konfiguracja izolinii
wskazywała dodatkowo wyższy poziom dostępności funduszy europejskich w województwie lubuskim oraz zachodniej części województwa
wielkopolskiego (łącznie z Poznaniem).
Z jednej strony sytuacja taka wynikała z faktu stosunkowo wysokiej
alokacji środków ZPORR w województwach warmińsko-mazurskim
i lubuskim oraz dodatkowych możliwości pozyskiwania w tych regionach
funduszy europejskich w ramach programów współpracy przygranicznej
(inicjatywy INTERREG III), co w zestawieniu z niewielkim potencjałem
demograficznym skutkowało dużymi wartościami wyliczonego ilorazu.
Z drugiej strony wysoka pozycja Gdańska i Poznania w prowadzonej analizie była efektem aktywności i skuteczności władz samorządowych tych
miast w ubieganiu się i wydatkowaniu środków unijnych.
Ponadprzeciętne wartości dostępności funduszy europejskich (powyżej 290 zł/os.) charakteryzowały ponadto tereny województw Polski
Wschodniej, północną część województwa mazowieckiego, znaczne obszary województw kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego
i wielkopolskiego oraz województwo dolnośląskie.
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Ryc. 4.1. Iloraz potencjałów – dostępność funduszy europejskich w Polsce
Źródło: opracowanie własne
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Z kolei centralne i południowe obszary Polski (województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie i małopolskie) cechowała niska dostępność funduszy unijnych, ze skrajnymi wartościami
w okolicach Katowic. Dużemu potencjałowi demograficznemu tych regionów nie towarzyszył adekwatny potencjał dotacyjny, co wynikało ze
stosunkowo dobrej sytuacji gospodarczej tych regionów (w szczególności
województw śląskiego i małopolskiego). Dodatkowo należy zwrócić
uwagę na fakt, że w prowadzonych analizach na potencjał dotacyjny składały się wyłącznie pozyskane przez samorządy środki funduszy strukturalnych. Nie uwzględniono natomiast inwestycji realizowanych w ramach
Funduszu Spójności, co mogło przełożyć się na niską pozycję m.in. Katowic (por. punkt 4.2).
Mapa ilorazu potencjałów wykreślona na podstawie danych z okresu
programowania 2007-2013 pozwala zaobserwować, że dostępność funduszy UE była zdecydowanie wyższa we wschodniej Polsce w stosunku
do centralnych i zachodnich części kraju. W dużym stopniu wynikało to
z większej alokacji funduszy europejskich perspektywy 2007-2013
w najsłabiej rozwinięte gospodarczo regiony kraju (m.in. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Regionalnych Programów Operacyjnych województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego,
lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego).
Ponadto można zauważyć wyodrębnianie się obszarów położonych
wokół największych miast. Konfiguracja izolinii wskazuje na wysoką
dostępność funduszy europejskich w okolicach takich miast jak Białystok,
Lublin, Rzeszów, Gdańsk i Wrocław. Niższa dostępność środków europejskich niż by to wynikało z rozmieszczenia ludności cechowała natomiast obszary wokół Warszawy, Katowic, Krakowa, Łodzi, Bydgoszczy i
Torunia, Poznania oraz Szczecina.
Przeprowadzone analizy ilorazów potencjałów charakteryzujących
perspektywy finansowe 2004-2006 oraz 2007-2013 dowiodły, że chociaż
obszary wokół największych polskich miast (które można utożsamiać
z obszarami metropolitalnymi) wyodrębniały się na mapie dostępności
funduszy unijnych, to jednak nie były one jednorodne. Przebieg izolinii
w okolicach metropolii wskazywał, że część z obszarów metropolitalnych
wyróżniała się dodatnio z otoczenia, inne cechowała obniżona dostępność
w stosunku do otoczenia, a jeszcze inne można było zaliczyć do obszarów
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o zróżnicowanym wewnętrznie poziomie analizowanej dostępności. Na
podstawie wykreślonych map można stwierdzić, że główna oś zróżnicowania przestrzennego dostępności funduszy unijnych nie przebiegała
w wymiarze obszary metropolitalne-peryferie, a zdecydowanie bardziej
uwidaczniała się w układzie północ-południe (w przypadku perspektywy
finansowej 2004-2006) oraz wschód-zachód (biorąc pod uwagę okres
programowania 2007-2013).
Zaprezentowane w niniejszym rozdziale wyniki mogą ulec pewnym
zmianom, gdyż materiał empiryczny stanowiący podstawę badań perspektywy finansowej 2007-2013 ograniczony był do środków wykorzystanych
przez samorządy do początku drugiej połowy 2012 roku. Zgodnie z zasadą automatycznego anulowania zobowiązań n+2 pełna analiza przestrzennych aspektów absorpcji wsparcia unijnego w polskich jednostkach samorządu terytorialnego będzie możliwa dopiero po roku 2015.
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5. OBSZARY METROPOLITALNE
ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
W OPINII WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

5.1. Wprowadzenie
Badanie opinii władz samorządowych na temat obszarów metropolitalnych oraz ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy przeprowadzono, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego. Metoda ta polega na gromadzeniu wiedzy o zjawiskach społecznych, poglądach i opiniach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk (por. Łobocki, 1984; Pilch, 1995).
W ramach badań sondażowych zastosowano technikę ankietowania,
wykorzystując typ ankiety elektronicznej udostępnianej na stronie WWW
(Web-based) z modyfikacją w postaci wcześniejszej wysyłki informacji
o ankiecie pocztą elektroniczną (por. Jansen i in., 2007). Prośbę o udział
w badaniu, wraz z unikatowym łączem internetowym (tzw. linkiem) do
właściwej dla danej jednostki samorządowej ankiety, skierowano do
władz (wójtów/burmistrzów/prezydentów miast) wszystkich jednostek
szczebla gminnego w Polsce. Badanie przeprowadzono na przełomie
sierpnia i września 2012 roku.
Poprzez treść pytań zawartych w ankiecie oczekiwano od respondentów wyrażenia opinii na temat roli obszarów metropolitalnych w rozwoju
regionalnym, dokonania oceny dotychczas prowadzonej polityki regionalnej oraz zadeklarowania preferencji w zakresie przeznaczania funduszy
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europejskich. W rezultacie starano się ustalić czy i w jaki sposób, zdaniem
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, środki europejskie
wykorzystywane w obszarach metropolitalnych mogą wpływać na rozwój
społeczno-gospodarczy całych regionów. Rozpoznanie opinii środowiska
samorządowego w tym zakresie jest istotnym zadaniem pomagającym
określić strategię przestrzennego ukierunkowania interwencji i pozwalającym na wypracowanie rozwiązań prowadzących do bardziej efektywnego
wykorzystania środków finansowych przyznanych Polsce przez Unię
Europejską (por. Kisiała i Stępiński, 2013).

5.2. Charakterystyka respondentów
Spośród 2479 jednostek samorządowych szczebla lokalnego, do których skierowano ankietę, w badaniu wzięło udział 546 gmin (22%) ze
wszystkich województw w Polsce (por. ryc. 5.1). Wśród respondentów
najliczniej reprezentowane były gminy z województwa mazowieckiego
(73), wielkopolskiego (54) i małopolskiego (48). Największy odsetek
zwrotu ankiet charakteryzował natomiast województwa opolskie (ponad
45%), podlaskie (ponad 32%), małopolskie i pomorskie (ok. 26%).

Ryc. 5.1. Lokalizacja
jednostek samorządu
gminnego, które brały
udział w badaniu
Źródło: opracowanie własne
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Stosunkowo wysoki stopień zwrotu rozesłanych ankiet dowodził dużego zainteresowania władz samorządowych podjętą w badaniu problematyką. Można zatem uznać, że samorządy lokalne, posiadając już znaczne doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania na
realizowane inwestycje16, aktywnie włączają się w działania, które mogą
prowadzić do poprawy skuteczności wydatkowania funduszy europejskich
w kolejnych latach.
Tabela 5.1. Struktura gmin uczestniczących w badaniu w odniesieniu do
poziomu ogólnokrajowego

Status
gminy

Odległość od ośrodka
metropolitalnego

Kategoria

liczba

%

liczba

%

do 15 km

246

9,9

52

9,5

15–30 km

342

13,8

74

13,6

30–45 km

449

18,1

99

18,1

45–60 km

470

19,0

102

18,7

60–75 km

439

17,7

106

19,4

75–90 km

253

10,2

44

8,1

powyżej 90 km

280

11,3

69

12,6

miejska

306

12,3

61

11,2

miejsko-wiejska

602

24,3

136

24,9

wiejska

1571

63,4

349

63,9

39

1,6

11

2,0

powyżej 100 tys. osób
Liczba ludności
w gminie

Gminy objęte
badaniem

Polska

Wyszczególnienie

50-100 tys. osób

54

2,2

12

2,2

20-50 tys. osób

246

9,9

58

10,6

10-20 tys. osób

535

21,6

109

20,0

5-10 tys. osób

996

40,2

230

42,1

poniżej 5 tys. osób

609

24,6

126

23,1

Źródło: opracowanie własne
16

Zarówno w programach operacyjnych realizowanych w perspektywie finansowej 2004–2006, jak i 2007–2013 jednostki samorządu terytorialnego stanowiły
jedną z najważniejszych kategorii beneficjentów (por. Raport o rozwoju..., 2007;
Swianiewicz, 2012).
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Przedstawione w tabeli 5.1 porównanie udziałów procentowych respondentów z analogicznymi danymi wyliczonymi dla ogółu gmin w Polsce wykazało, że struktura samorządów lokalnych uczestniczących
w badaniu odpowiadała strukturze tych jednostek w kraju. Fakt ten,
w połączeniu ze stosunkowo dużym odsetkiem zwrotu ankiet, pozwala
uznać próbę biorącą udział w ankietyzacji za reprezentatywną, a uzyskane
wyniki za wiarygodne.

5.3. Wyniki badań ankietowych
Jak wcześniej wspomniano, celem prowadzonych badań ankietowych
było poznanie opinii przedstawicieli jednostek samorządu gminnego na
temat obszarów metropolitalnych oraz ich wpływu na rozwój społecznogospodarczy miast, gmin i regionów w kontekście prowadzonej polityki
regionalnej.
Odpowiedzi respondentów jednoznacznie wskazywały, że środowisko samorządowe dostrzegało istotną rolę, jaką odgrywają obszary metropolitalne (ryc. 5.2), położenie względem ośrodków metropolitalnych (ryc.
5.3) oraz fundusze unijne (ryc. 5.4) w rozwoju społeczno-gospodarczym
miast, gmin i regionów. Spośród tych czynników rozwoju największe
znaczenie, zdaniem respondentów, miały fundusze UE (niemal 87%
wskazań na duży i bardzo duży wpływ) oraz odległość od ośrodków metropolitalnych (ponad 75% pozytywnych odpowiedzi), a tylko niewiele
mniejsze uznanie odnotowano wobec roli samych obszarów metropolitalnych w rozwoju regionalnym (nieco ponad 65% wskazujących dużą
i bardzo dużą rolę).
O ile ankietowani w tak przeważającej większości zauważali istotną
rolę obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu oraz funduszy
unijnych jako czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego, o tyle odpowiedzi na pytanie, czy środki europejskie przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również rozwojem obszarów
peryferyjnych (ryc. 5.5), nie były już tak jednoznaczne. Największa część
respondentów samorządowych (prawie 38%) nie potrafiła potwierdzić ani
zanegować stawianego w pytaniu twierdzenia, wybierając opcję „trudno
powiedzieć”. W co trzeciej ankietowanej gminie udzielono odpowiedzi
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52,7%

60%
40%
20%

26,7%
12,6%

5,7%

2,2%

mała

bardzo mała

0%
bardzo duża

duża

trudno
powiedzieć

Ryc. 5.2. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest wg Państwa rola obszarów
metropolitalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów?
Źródło: opracowanie własne

54,0%

60%
40%

21,8%

20,0%

20%

2,9%

1,3%

mały

bardzo mały

0%
bardzo duży

duży

trudno
powiedzieć

Ryc. 5.3. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma ich położenie względem (odległość od)
ośrodków metropolitalnych?
Źródło: opracowanie własne

52,2%

60%
40%

34,6%
11,5%

20%
0%
bardzo duży

duży

trudno
powiedzieć

0,5%

1,1%

mały

bardzo mały

Ryc. 5.4. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin mają fundusze europejskie?
Źródło: opracowanie własne
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„raczej tak”, a niemal w co piątej, „raczej nie”. Zdecydowane opinie na
„tak” oraz na „nie” miało po 5,5% badanych samorządowców. Z pewnością środowisko samorządowe, dostrzegając korzyści płynące z wielu
inwestycji o charakterze ponadlokalnym, a nawet ponadregionalnym,
realizowanych w obszarach metropolitalnych, odczuwało również zagrożenie dla swoich gmin, wynikające z dominacji miast centralnych i jeszcze większego pogłębiania się różnic rozwojowych w przypadku alokacji
funduszy unijnych w tzw. ośrodki wzrostu.
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Ryc. 5.5. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy wg Państwa fundusze europejskie przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również rozwojem obszarów peryferyjnych?
Źródło: opracowanie własne

Respondenci samorządowi, poproszeni o określenie zasięgu oddziaływania inwestycji publicznych realizowanych ze środków europejskich
w obszarach metropolitalnych, w zdecydowanej większości (ponad 57%)
uważali, że jest on ograniczony wyłącznie do obszarów metropolitalnych.
Prawie 16% nie miało zdania w tym zakresie, niemal 14% uznało, że jest
on ograniczony tylko do miasta centralnego, a jedynie 13% twierdziło, że
zasięg takich inwestycji przekłada się na rozwój całych województw (ryc.
5.6).
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że większość władz samorządowych kojarzy w obszarach metropolitalnych głównie inwestycje o charakterze lokalnym, nie dostrzegając takich przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na otaczający obszar (region). Respondenci wydają się nie dowierzać w możliwość rozprzestrzeniania impulsów wzrostu gospodarczego
z inwestycji realizowanych w obszarach metropolitalnych na tereny pery95
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feryjne. Z drugiej strony, badania m.in. zespołu ECORYS (Ocena wykorzystania projektów…, 2011) oraz Smętkowskiego (2011) dowodzą, że
istnieje spora liczba projektów współfinansowanych ze środków europejskich o ponadlokalnym, a nawet ponadregionalnym zasięgu oddziaływania.
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Ryc. 5.6. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jaki jest Państwa zdaniem zasięg
oddziaływania inwestycji publicznych realizowanych ze środków europejskich
w obszarach metropolitalnych?
Źródło: opracowanie własne

W uzupełnieniu do pytania o zasięg oddziaływania inwestycji metropolitalnych zapytano respondentów, czy takie inwestycje mają wpływ na
funkcjonowanie ich miast/gmin zamieszkania (ryc. 5.7). Odpowiedzi środowiska samorządowego na tak zadane pytanie potwierdziły wcześniej
wyrażane w ankiecie opinie. Najwięcej ankietowanych uznało, że tego
typu inwestycje raczej nie mają wpływu na funkcjonowanie ich jednostek
samorządowych (41%). Zupełny brak wpływu przedsięwzięć finansowanych ze źródeł UE w obszarach metropolitalnych zadeklarowało prawie
18% badanych. Odpowiedzi „tak, pozytywnie oddziałują na rozwój mojej
gminy” oraz „raczej tak” udzieliło łącznie 27% respondentów, a wartość
ta jest w dużym stopniu zbliżona do udziału gmin z obszarów metropolitalnych, które wzięły udział w badaniu. Gminy spoza obszarów metropolitalnych w dużo większym stopniu upatrują swój rozwój w bezpośrednich
inwestycjach realizowanych na ich obszarze niż w możliwościach wtór96
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nego korzystania z potencjału przedsięwzięć w obszarach metropolitalnych.
60%
41,4%
40%
20%

19,4%
7,7%

17,9%

13,6%

0%
tak, mają
pozytywny
wpływ

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie

nie, są one
obojętne

Ryc. 5.7. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy inwestycje realizowane ze
środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?
Źródło: opracowanie własne

Oceniając dotychczas prowadzoną politykę regionalną w kraju (ryc.
5.8), w największej części gmin, w których wypełniono ankietę, nie zauważono wyraźnych tendencji odnośnie do przeznaczania środków pomocowych (44%). Znaczny odsetek respondentów uznał jednak, że fundusze
trafiały głównie na tereny najbogatsze, a polityka regionalna nastawiona
była przede wszystkim na wspieranie obszarów najbardziej konkurencyjnych (prawie 37% odpowiedzi). Jedynie w opinii niecałych 20% ankietowanych dotychczasowa polityka regionalna w Polsce nastawiona była na
niwelowanie różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i przeznaczanie funduszy unijnych głównie na obszary najbiedniejsze.
Kontynuując badanie poglądów samorządowców na temat dotychczas prowadzonej polityki regionalnej w kraju, w kolejnym pytaniu poproszono respondentów o jej ocenę w pięciostopniowej skali od bardzo
dobrej do bardzo złej (ryc. 5.9). Najwięcej ankietowanych wyraziło przeciętną ocenę działań prowadzonych w zakresie rozwoju regionalnego
(niemal 60%). Co trzeci samorząd gminny uznawał, że dotychczas dobrze
realizowano politykę regionalną w kraju, a jedynie 6%, że źle. Skrajnych
ocen (bardzo dobrych i bardzo złych) udzieliła śladowa liczba ankietowanych (odpowiednio 0,2% i 1,3%).
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Ryc. 5.8. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jak scharakteryzowaliby Państwo
dotychczas prowadzoną politykę regionalną w kraju?
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 5.9. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jak oceniają Państwo dotychczas
prowadzoną politykę regionalną w kraju?
Źródło: opracowanie własne

Wyniki przeprowadzonej diagnozy opinii przedstawicieli samorządów lokalnych dowodzą, że z punktu widzenia polskich gmin, w dotychczas prowadzonej polityce regionalnej w kraju raczej przeważają elementy rozwoju spolaryzowanego i wspieranie jednostek najbardziej konkurencyjnych. Wydaje się, że większość samorządów opowiada się jednak
za polityką zorientowaną w dużo większym stopniu na niwelowanie różnic przestrzennych w poziomie rozwoju, stąd niezbyt wysokie oceny środowiska samorządowego dla prowadzonych w kraju działań z zakresu
rozwoju regionalnego.
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W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o wskazanie głównych barier w pozyskiwaniu funduszy europejskich, dostrzeganych
z punktu widzenia samorządu lokalnego. Ankietowani wybierali trzy najważniejsze problemy i szeregowali je w kolejności od najistotniejszego do
najmniej istotnego. Następnie nadano rangi wskazanym odpowiedziom
(3 – najważniejsza bariera, 2 – bariera mniej istotna, 1 – najmniej ważna
bariera spośród wybranych) i wyliczono średnie ważone dla każdego
z wariantów odpowiedzi, a wyniki przedstawiono na rycinie 5.10.
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Ryc. 5.10. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jakie główne problemy wskazaliby Państwo jako bariery w pozyskiwaniu funduszy europejskich w Państwa mieście/gminie?
Źródło: opracowanie własne

W świetle udzielonych przez respondentów odpowiedzi, zdecydowanie uwidocznił się największy problem polskich gmin, ograniczający ich
możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, w postaci sytuacji finansowej uniemożliwiającej lub w dużym stopniu utrudniającej współfinansowanie projektów ze środków własnych. W wielu badanych gminach
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wskazywano również jako bariery dużą konkurencję ze strony innych
jednostek samorządu terytorialnego, niedopasowanie potrzeb inwestycyjnych gminy do zapisów dokumentów programowych (typów projektów
realizowanych w ramach określonych działań) oraz skomplikowane i nieczytelne procedury ubiegania się o środki europejskie. Mniejszą wagę
przypisywano natomiast takim czynnikom jak brak nieformalnego
„wsparcia politycznego” ułatwiającego skuteczne aplikowanie o fundusze
unijne oraz niezadowalającą jakość informacji o możliwościach pozyskania dotacji ze strony instytucji zarządzających programami. Tylko sporadycznie, wśród głównych barier ograniczających gminy w pozyskiwaniu
środków unijnych, respondenci wskazywali na brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w urzędzie oraz uniemożliwiony lub utrudniony dostęp do firm zajmujących się pomocą w pozyskiwaniu funduszy
europejskich.
Wśród innych odpowiedzi (udzielanych poza opracowaną dla pytania
kafeterią, w formie swobodnej wypowiedzi respondentów) samorządowcy
jako zasadniczą barierę w pozyskiwaniu funduszy europejskich wskazywali zbyt małą ilość środków finansowych alokowanych na poszczególne
priorytety i działania. Zwracali ponadto uwagę na przerost biurokracji,
permanentne zmiany procedur i regulaminów poszczególnych konkursów
oraz długi okres oczekiwania na refundację środków. Wreszcie, nie bez
znaczenia dla skutecznego pozyskiwania i wykorzystywania funduszy
europejskich była, w opinii władz samorządowych, zła jakość krajowego
ustawodawstwa (w tym procedury zamówień publicznych).
Ostatnia część ankiety dotyczyła przestrzennych (miejsca) i przedmiotowych (cele) preferencji władz samorządowych w zakresie przeznaczania funduszy unijnych.
Analiza odpowiedzi środowiska samorządowego na pytanie, w które
miejsca w kraju powinny być przede wszystkim kierowane środki europejskie w kolejnych latach (ryc. 5.10) dowiodła, że ponad 40% przedstawicieli samorządów gminnych opowiadało się za wspieraniem obszarów
wiejskich (bez względu na przynależność do obszarów metropolitalnych).
Istotny udział w ogóle badanych gmin miały również te, w których uznawano, że podczas planowania alokacji środków europejskich nie powinny
być preferowane żadne miejsca w kraju (31%). W co piątej ankietowanej
gminie dostrzegano potrzebę dofinansowania funduszami unijnymi przede
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wszystkim obszarów peryferyjnych, a odpowiedzi „obszary metropolitalne” oraz „duże miasta bez względu na przynależności do obszarów metropolitalnych” wybrało jedynie 6% badanych.
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Ryc. 5.10. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: W które miejsca w kraju wg Państwa powinny być przede wszystkim kierowane środki europejskie w kolejnych
latach?
Źródło: opracowanie własne

Z kolei w pytaniu o cele, na które powinny być wydatkowane fundusze europejskie, respondenci wskazywali trzy warianty, a następnie szeregowali je od najważniejszego do najmniej ważnego. Analizując wyniki
nadano poszczególnym odpowiedziom rangi (3 – najważniejszy cel, 2 –
cel mniej istotny, 1 – najmniej ważny cel spośród wybranych), a następnie
obliczono średnie ważone dla wszystkich wariantów odpowiedzi. Na rycinie 5.11 przedstawiono rezultat przeprowadzonych obliczeń.
Zdecydowanie najbardziej preferowanym przez respondentów samorządowych celem alokacji funduszy przyznanych Polsce przez UE była
poprawa jakości infrastruktury transportowej. Duże koszty budowy i remontów dróg i linii kolejowych w połączeniu z niezadawalającym w wielu miejscach ich stanem, sprawiały, że gminy najchętniej przeznaczałyby
środki unijne na inwestycje transportowo-komunikacyjne. Ważnym,
z punktu widzenia samorządów gminnych, celem była ponadto poprawa
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dostępu do usług publicznych. Inwestycje tego typu były szczególnie pożądane przez gminy wiejskie i położone na obszarach peryferyjnych,
gdzie jakość i dostępność infrastruktury zdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej czy sportowej znacznie utrudnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców. Wiele gmin wskazywało również ochronę środowiska jako
cel, na który powinny być kierowane fundusze unijne, jednak inwestycje
w sieci kanalizacyjne czy oczyszczalnie ścieków często stanowiły drugobądź trzeciorzędny wybór ankietowanych. W dalszej kolejności uplasowały się kategorie „wsparcie przedsiębiorczości”, „walka z bezrobociem
i poprawa kwalifikacji” oraz „badania naukowe”. Dowodzi to, że inwestycje w kapitał ludzki są, z punktu widzenia polskich gmin, mniej istotne
w stosunku do inwestycji infrastrukturalnych.
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Ryc. 5.11. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Na jakie cele wg Państwa powinny być przede wszystkim przeznaczane fundusze europejskie?
Źródło: opracowanie własne

Pozostałe odpowiedzi obejmowały takie cele jak rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej, wsparcie działalności związanej z kulturą
i ochroną dziedzictwa narodowego, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, dotacje dla rolnictwa, gospodarka komunalna, odnawialne źródła
energii oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego.
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5.4. Podsumowanie
Przeprowadzona diagnoza opinii przedstawicieli samorządów gminnych wpisuje się w kontekst szerszej debaty publicznej dotyczącej z jednej strony problematyki funkcjonowania obszarów metropolitalnych jako
miejsc o dużym potencjale i dynamice wzrostu gospodarczego, a z drugiej
strony dylematu odnoszącego się do wyboru strategii przestrzennego ukierunkowania interwencji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Zaprezentowane wyniki dowodzą, że pomimo uznania dużej roli obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu gospodarczego w regionach, w zakresie przeznaczania środków unijnych większość samorządów
opowiada się za polityką regionalną zorientowaną na niwelowanie różnic
przestrzennych w poziomie rozwoju poprzez preferencje dla terenów peryferyjnych i wiejskich w stosunku do obszarów metropolitalnych i miast.
Poglądy i preferencje władz samorządowych rozpoznane w niniejszej
części opracowania, mogą stanowić źródło informacji przy tworzeniu
dokumentów strategicznych polityki spójności na poziomie krajowym
i regionalnym. Identyfikacja specyficznych problemów rozwojowych oraz
barier występujących we wdrażaniu instrumentów strukturalnych w obszarach metropolitalnych oraz na terenach peryferyjnych jest bowiem
koniecznym warunkiem realizacji nowoczesnego i opartego o zindywidualizowaną interwencję podejścia do prowadzenia polityki regionalnej
(tzw. place-based approach). Ostatecznie działania takie powinny skutkować szeroką akceptacją i wysoką oceną realizowanej w kraju polityki
regionalnej, poprawą aktywności i skuteczności jednostek samorządu
terytorialnego w pozyskiwaniu środków europejskich oraz bardziej efektywnym ich wydatkowaniem.
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6. POSTAWY WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
WOBEC ROLI OBSZARÓW
METROPOLITALNYCH
W ROZWOJU REGIONALNYM

6.1. Wprowadzenie
Celem niniejszej części opracowania była analiza zróżnicowania postaw władz samorządowych wobec obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu w kontekście prowadzonej polityki regionalnej. Zastosowana procedura badawcza wynikała ze strukturalnej definicji postawy,
zgodnie z którą na jej ostateczny kształt składają się trzy komponenty:
1) poznawczy (wiedza, przekonania), 2) emocjonalno-oceniający (emocje,
oceny) oraz 3) behawioralny (program działania) (Brzeziński, 1980).
Rozpoznanie postaw samorządów wobec analizowanego zjawiska wymagało zatem w pierwszej kolejności doboru zestawu pytań odnoszących się
do powyższych komponentów postawy, a następnie wyliczenia wskaźnika
syntetycznego, będącego wypadkową wyrażanych przekonań, ocen i preferencji17.
Materiał badawczy stanowiły wyniki sondażu diagnostycznego przeprowadzonego wśród władz samorządowych. Opis metody sondażu diagnostycznego oraz charakterystykę respondentów przedstawiono w rozdziale 5.
17

Wyniki prezentowanych badań zostały wcześniej opublikowane na łamach
czasopisma Samorząd Terytorialny (por. Kisiała i Stępiński, 2013).
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6.2. Schemat postępowania badawczego
Analizując postawy przedstawicieli samorządów terytorialnych wobec obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu w kontekście
prowadzonej polityki regionalnej w kraju, posłużono się zestawem pytań
bazujących na skali postaw Likerta (por. tab. 6.1). Poprzez treść pytań
oczekiwano od respondentów zadeklarowania swoich opinii na temat roli
obszarów metropolitalnych oraz pozyskanych tam funduszy europejskich
w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów. Ankietowani wyrażali
swoje stanowiska w pięciostopniowej skali szacunkowej, w której warianty odpowiedzi były rozłożone równomiernie wzdłuż continuum postawy,
od skrajnie przychylnych do skrajnie negatywnych (por. Brzeziński, 1980;
Mayntz i in., 1985). Kategoriom odpowiedzi na poszczególne pytania
przypisano punkty według opracowanego schematu. Powołując się na
Guilberta (1983), przyjęto punktację pięciu możliwych wariantów odpowiedzi w liczbach całkowitych mieszczących się w przedziale [-2; +2].
Wartości dodatnie zostały przypisane kategoriom odpowiedzi wyrażającym postawę przychylną (pozytywną), zero – kategorii adekwatnej do
postawy biernej (niezdecydowanej), natomiast ujemne przyznawano za
odpowiedzi świadczące o postawie negatywnej wobec analizowanego
zagadnienia.
W kolejnym kroku postępowania badawczego gminy, w których wypełniono ankietę, podzielono na dopełniające się grupy przyjmując za
kryteria podziału:
1. położenie gminy w układzie obszar metropolitalny-peryferie (rozumiane jako obszar pozametropolitalny)18,
2. odległość od granic najbliższego ośrodka metropolitalnego (na początku wokół granic każdego ośrodka metropolitalnego wykreślono
ekwidystanty o wartościach 15 i 30 km, a następnie, w zależności od
tego, w którym z wyznaczonych buforów znajdował się centroid gmi18

Na potrzeby prowadzonych badań przyjęto, za Unią Metropolii Polskich, liczbę
12 obszarów metropolitalnych, których zasięg wyznaczono na podstawie podziału na jednostki statystyczne NTS3 (w większości przypadków obszar metropolitalny obejmował ośrodek metropolitalny wraz z otaczającym go podregionem).
Pozostałe tereny (poza obszarami metropolitalnymi) traktowano jako obszary
peryferyjne (por. ryc. 3.1 – rozdział 3).
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ny, dokonano podziału na gminy położone w odległości do 15 km, 1530 km oraz powyżej 30 km od ośrodka metropolitalnego);
3. status gminy (gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie);
4. liczba ludności w gminie (powyżej 50 tys. mieszkańców, 10-50 tys.
mieszkańców oraz poniżej 10 tys. mieszkańców).
Tabela 6.1. Zestaw pytań i skale oceny odpowiedzi wykorzystane do badania postaw przedstawicieli samorządów gminnych
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miast i gmin ma ich położenie względem ośrodków metropolitalnych?
bardzo duży
(+2)

duży
(+1)

trudno
powiedzieć
(0)

mały
(-1)

bardzo mały
(-2)

2. Jaka jest wg Państwa rola obszarów metropolitalnych w rozwoju społecznogospodarczym regionów?
bardzo duża
(+2)

duża
(+1)

trudno
powiedzieć
(0)

mała
(-1)

bardzo mała
(-2)

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również rozwojem obszarów peryferyjnych?
zdecydowanie
tak
(+2)

raczej tak
(+1)

trudno
powiedzieć
(0)

raczej nie
(-1)

zdecydowanie
nie
(-2)

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych
mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?
tak, mają pozytywny wpływ
(+2)

raczej tak
(+1)

nie mam zdania
(0)

raczej nie
(-1)

nie, są one
obojętne
(-2)

5. W które miejsca w kraju wg Państwa powinny być przede wszystkim kierowane fundusze europejskie w kolejnych latach?

obszary
metropolitalne
(+2)

duże miasta
(bez względu
na przynależność do obszarów metropolitalnych)
(+1)

Źródło: opracowanie własne
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nie powinny
być preferowane żadne miejsca w kraju
(0)

obszary
wiejskie (bez
względu na
przynależność
do obszarów
metropolitalnych)
(-1)

obszary
peryferyjne
(poza obszary
metropolitalne)
(-2)

Postawy władz samorządowych wobec roli obszarów metropolitalnych…

W ostatnim etapie procedury badawczej obliczano wskaźnik syntetyczny A dla skali postaw Likerta. W tym celu, w ramach każdej z wydzielonych grup samorządów, dodawano do siebie liczbę wskazań na
poszczególne kategorie odpowiedzi ze wszystkich pytań użytych do badania, a następnie obliczoną sumę mnożono przez przypisane danej kategorii
punkty (skala oceny). W dalszej kolejności dodawano do siebie wyniki
dotyczące wszystkich kategorii (z wyjątkiem kategorii ocenionej wartością zero jako arytmetycznie obojętnej), a uzyskaną wartość dzielono
przez iloczyn liczby badanych oraz liczby pytań. W rezultacie procedura
sprowadzała się do obliczenia wartości wynikającej ze wzoru:

A

r

r

r

r

i 1

i 1

i 1

i 1

2   a  1   b  (1)   d  (2)   e
rn

,

gdzie:
a – liczba skrajnie przychylnych odpowiedzi,
b – liczba umiarkowanie przychylnych odpowiedzi,
d – liczba umiarkowanie negatywnych odpowiedzi,
e – liczba skrajnie negatywnych odpowiedzi,
i – numer pytania,
r – liczba pytań wykorzystanych do badania postaw,
n – liczba badanych gmin.

Ryc. 6.1. Zależność rodzaju postawy od wartości wskaźnika syntetycznego
Źródło: opracowanie własne

Adekwatnie do metody obliczenia wskaźnika syntetycznego, poszczególnym postawom przypisano równe części przedziału [-2; +2], jak
to przedstawiono na ryc. 6.1.
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6.3. Analiza postaw władz samorządowych – wyniki badań
Zgodnie z przyjętą procedurą analizy, zróżnicowanie postaw środowiska samorządowego wobec obszarów metropolitalnych jako biegunów
wzrostu w kontekście prowadzonej polityki regionalnej badano w specjalnie do tego celu wydzielonych grupach. Dla każdej z grup samorządów
obliczono wskaźniki syntetyczne A celem ich późniejszej oceny ilościowej oraz analizy porównawczej.
 Kryterium: położenie w układzie obszar metropolitalny-peryferie
Ocena postaw respondentów z gmin położonych w obszarach metropolitalnych, dokonana za pomocą wskaźnika syntetycznego A świadczyła
o ich ambiwalentnym stosunku do przedmiotu badań. Wartość wskaźnika
wynosząca 0,35 wskazywała na niezdecydowaną postawę gmin metropolitalnych wobec analizowanych zagadnień (por. tab. 6.2). Jeszcze mniejsze uznanie dla roli obszarów metropolitalnych i alokowanych tam funduszy unijnych w rozwoju regionalnym wykazywały samorządy gminne
leżące na obszarach peryferyjnych. Wartość wskaźnika A wyliczona dla
tej grupy respondentów wynosiła 0,05, a więc, zgodnie z przyjętymi założeniami, mieściła się, podobnie jak w przypadku poprzedniej grupy ankietowanych, w zakresie postawy niezdecydowanej (por. tab. 6.3).
Odpowiedzi respondentów z obu wydzielonych grup na dwa pierwsze analizowane pytania były w dużym stopniu zbieżne. Zarówno w obszarach metropolitalnych, jak i na terenach peryferyjnych zauważano
istotny wpływ położenia względem ośrodków metropolitalnych oraz samych obszarów metropolitalnych na rozwój społeczno-gospodarczy. Respondentów z badanych grup różniły natomiast odpowiedzi na pytania
dotyczące przełożenia inwestycji realizowanych w obszarach metropolitalnych na rozwój terenów peryferyjnych oraz wpływu takich inwestycji
na funkcjonowanie poszczególnych miast i gmin.
Pewne różnice, choć już nie tak zasadnicze, zaobserwowano ponadto
w odpowiedziach na pytanie, w które miejsca w kraju powinny być przede
wszystkim kierowane środki europejskie w kolejnych latach. O ile w obu
wydzielonych grupach gmin zgodnie uważano, że funduszami unijnymi
powinny być wspierane przede wszystkim obszary wiejskie (41% wobec
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Tabela 6.2. Ocena postaw respondentów z gmin położonych w obszarach metropolitalnych
+2

Skala oceny
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma
ich położenie względem ośrodków
metropolitalnych?

a

%

b

bardzo duży
25

20,0

2. Jaka jest wg Państwa rola obszarów
metropolitalnych w rozwoju społecznogospodarczym regionów?

bardzo duża

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie
przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również
rozwojem obszarów peryferyjnych?

zdecydowanie tak
10

18

14,4

8,0

0
%

duży
73

58,4

56,8

3

2,4

3,2

5

4,0

7

28,8

duże
miasta…
2

1,6

33,6

nie mam
zdania
16

12,8

nie powinny
być…
35

28,0

12,8

5,6

raczej nie

nie, są one
obojętne

36

14

28,8

11,2

obszary
wiejskie…

obszary
peryferyjne

51

17

40,8

 b = 232  c = 140  d = 110
A = 0,352

%

125

100

125

100

125

100

125

100

125

100

bardzo mała

16

obszary metropolitalne
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Źródło: opracowanie własne

22,4

mała

4

42

40,0

5. W które miejsca w kraju wg Państwa
powinny być przede wszystkim kierowane fundusze europejskie w kolejnych
latach?

Wskaźnik syntetyczny A

28

3,2

n

bardzo mały

50

36

 a = 96

4

%

raczej nie

23

Razem

mały

e

raczej tak

raczej tak

16,0

15,2

%

Razem

zdecydowanie nie

tak, mają
pozytywny

20

d

trudno
powiedzieć
19

-2

trudno
powiedzieć

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?

18,4

%

trudno
powiedzieć

duża
71

c

-1

13,6

 e = 47

r×n = 625
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Treść pytania

+1
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Tabela 6.3. Ocena postaw respondentów z gmin położonych w obszarach peryferyjnych (pozametropolitalnych)
+2

Skala oceny
Treść pytania
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma
ich położenie względem ośrodków
metropolitalnych?

a

+1
%

b

bardzo duży
94

22,3

bardzo duża

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie
przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również
rozwojem obszarów peryferyjnych?

zdecydowanie tak

51

20

12,1

4,8

%
duży

222

52,7

51,5

raczej tak
130

30,9

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?

tak, mają
pozytywny

raczej tak

19

70

5. W które miejsca w kraju wg Państwa
powinny być przede wszystkim kierowane fundusze europejskie w kolejnych
latach?

obszary metropolitalne

Razem
Wskaźnik syntetyczny A
Źródło: opracowanie własne

3

4,5

0,7

%

trudno
powiedzieć
90

21,4

16,6

118

28,0

-2

d

%
mały

12

trudno
powiedzieć

duża
217

c

-1

2,9
mała

28

6,7

e

Razem
%

3

0,7

7

1,7

raczej nie

164

84

23

nie mam
zdania
58

13,8

raczej nie
190

45,1

5,5

84

20,0

nie powinny
być…

obszary
wiejskie…

obszary
peryferyjne

8

138

180

92

32,8

42,8

21,9

 a = 187  b = 647  c = 568  d = 494  e = 209
A = 0,0518

100

421

100

421

100

421

100

421

100

nie, są one
obojętne

duże
miasta…
1,9

421

bardzo mała

zdecydowanie nie

20,0

%

bardzo mały

trudno
powiedzieć
39,0

n

r×n = 2105
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2. Jaka jest wg Państwa rola obszarów
metropolitalnych w rozwoju społecznogospodarczym regionów?

0

Postawy władz samorządowych wobec roli obszarów metropolitalnych…

43%), o tyle odsetek wskazań na pozostałe warianty odpowiedzi był zróżnicowany. Gminy zlokalizowane na terenach peryferyjnych chętniej widziałyby wspieranie funduszami unijnymi obszarów peryferyjnych (22%),
a tylko znikoma ich liczba opowiadała się za obszarami metropolitalnymi
(0,7%). Z kolei preferencje gmin z obszarów metropolitalnych w tym
zakresie były podzielone – 16% dla obszarów metropolitalnych i 14% dla
obszarów peryferyjnych.
Wyniki badania sugerują, że położenie gminy w układzie obszar metropolitalny-peryferie nie wpływa w istotnym stopniu na opinie przedstawicieli samorządów na temat obszarów metropolitalnych jako biegunów
wzrostu w kontekście prowadzonej polityki regionalnej. Niewielkie zróżnicowanie postaw analizowanych grup respondentów może być wynikiem
przyjętego w badaniach uproszczonego sposobu delimitacji obszarów
metropolitalnych. Nie wszystkie gminy znajdujące się w „metropolitalnych” podregionach NTS3 identyfikowały się z ośrodkiem metropolitalnym i jego regionem funkcjonalnym, stąd mało przychylnie odnosiły się
do polityki nastawionej głównie na wspieranie obszarów najbardziej konkurencyjnych, kosztem przeznaczania funduszy na wyrównywanie szans
i niwelowanie różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.
 Kryterium: odległość od granic najbliższego ośrodka metropolitalnego
Kolejną analizę poświęcono ocenie zróżnicowania postaw przedstawicieli samorządów lokalnych w zależności od oddalenia gminy od granic
najbliższego ośrodka metropolitalnego. Uzyskane wyniki (por. tab. 6.4,
6.5 i 6.6) pozwoliły na sformułowanie wniosku, że w miarę wzrostu odległości badanej gminy od ośrodka metropolitalnego, zmieniały się opinie
na temat obszarów metropolitalnych oraz ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionów.
W pierwszej z badanych grup, którą stanowiły gminy położone w odległości nieprzekraczającej 15 km od granic najbliższego ośrodka metropolitalnego, wartość wskaźnika syntetycznego wynosiła 0,67, co zgodnie
z przyjętymi założeniami wskazywało na pozytywną postawę tej grupy
względem analizowanego tematu. Wyniki badania przeprowadzonego
wśród gmin, które dzielił dystans od 15 do 30 km od ośrodka metropoli111
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Tabela 6.4. Ocena postaw respondentów z gmin położonych w odległości do 15 km od ośrodka metropolitalnego
+2

Skala oceny
Treść pytania
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma
ich położenie względem ośrodków
metropolitalnych?

a

+1
%

b

bardzo duży
13

25,0

0
%

duży
29

55,8

c

-1
%

d

trudno
powiedzieć
8

15,4

-2
%

mały
1

2. Jaka jest wg Państwa rola obszarów
metropolitalnych w rozwoju społecznogospodarczym regionów?

bardzo duża

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie
przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również
rozwojem obszarów peryferyjnych?

zdecydowanie tak
5

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?

tak, mają
pozytywny

raczej tak

nie mam
zdania

raczej nie

16

20

6

6

5. W które miejsca w kraju wg Państwa
powinny być przede wszystkim kierowane fundusze europejskie w kolejnych
latach?

obszary metropolitalne

Razem
Wskaźnik syntetyczny A
Źródło: opracowanie własne

12

16

23,1

9,6

30,8

30,8

 a = 62

duża
29

55,8

7

13,5

mała
4

7,7

%

1

1,9

0

0,0

raczej tak

raczej nie

23

19

3

2

38,5

duże
miasta…
1

1,9

 b = 102

11,5

nie powinny
być…
14

26,9

 c = 54

5,8

11,5

obszary
wiejskie…
19

36,5

 d = 33

A = 0,6731

52

100

52

100

52

100

52

100

52

100

bardzo mała

zdecydowanie nie

36,5

%

bardzo mały

trudno
powiedzieć

44,2

n

3,8

nie, są one
obojętne
4

7,7

obszary
peryferyjne
2

3,8

e= 9

r×n = 260
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trudno
powiedzieć

1,9

e

Razem

Tabela 6.5. Ocena postaw respondentów z gmin położonych w odległości 15-30 km od ośrodka metropolitalnego
+2

Skala oceny
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma
ich położenie względem ośrodków
metropolitalnych?

a

%

10,8

2. Jaka jest wg Państwa rola obszarów
metropolitalnych w rozwoju społecznogospodarczym regionów?

bardzo duża

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie
przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również
rozwojem obszarów peryferyjnych?

zdecydowanie tak
7

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?

tak, mają
pozytywny

5. W które miejsca w kraju wg Państwa
powinny być przede wszystkim kierowane fundusze europejskie w kolejnych
latach?

obszary metropolitalne

Razem
Wskaźnik syntetyczny A
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Źródło: opracowanie własne

b

bardzo duży
8

8

8

4

10,8

9,5

10,8

5,4

 a = 35

0
%

duży
45

60,8

%

trudno
powiedzieć
16

21,6

47,3

29

39,2

-2

d

%
mały

3

trudno
powiedzieć

duża
35

c

-1

4,1
mała

0

0,0

e

Razem
%

2

2,7

2

2,7

raczej tak

raczej nie

27

25

12

3

16,2

raczej tak

nie mam
zdania

raczej nie

14

9

35

18,9

duże
miasta…
2

2,7

12,2

nie powinny
być…
22

29,7

 b = 123  c = 101

47,3

4,1

8

10,8

obszary
peryferyjne

33

13

 d = 83

A = 0,1459

100

74

100

74

100

74

100

74

100

nie, są one
obojętne

obszary
wiejskie…
44,6

74

bardzo mała

zdecydowanie nie

33,8

%

bardzo mały

trudno
powiedzieć

36,5

n

17,6

 e = 28

r×n = 370
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Treść pytania

+1
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Tabela 6.6. Ocena postaw respondentów z gmin położonych w odległości >30 km od ośrodka metropolitalnego
+2

Skala oceny
Treść pytania
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma
ich położenie względem ośrodków
metropolitalnych?

a

+1
%

b

bardzo duży
98

23,3

bardzo duża

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie
przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również
rozwojem obszarów peryferyjnych?

zdecydowanie tak

50

18

11,9

4,3

%
duży

222

52,9

53,3

raczej tak
130

31,0

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?

tak, mają
pozytywny

raczej tak

20

72

5. W które miejsca w kraju wg Państwa
powinny być przede wszystkim kierowane fundusze europejskie w kolejnych
latach?

obszary metropolitalne

Razem
Wskaźnik syntetyczny A
Źródło: opracowanie własne

4

4,8

1,0

%

trudno
powiedzieć
85

20,2

17,1

110

26,2

-2

d

%
mały

11

trudno
powiedzieć

duża
224

c

-1

2,6
mała

27

6,4

e

Razem
%

4

1,0

9

2,1

raczej nie

162

85

25

nie mam
zdania
58

13,8

raczej nie
185

44,0

6,0

85

20,2

nie powinny
być…

obszary
wiejskie…

obszary
peryferyjne

7

136

179

94

32,4

42,6

22,4

 a = 190  b = 655  c = 551  d = 487  e = 217
A = 0,0543

100

420

100

420

100

420

100

420

100

nie, są one
obojętne

duże
miasta…
1,7

420

bardzo mała

zdecydowanie nie

20,2

%

bardzo mały

trudno
powiedzieć
38,6

n

r×n = 2100
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talnego wykazały, że respondentów z tej grupy cechowała znacznie mniej
przychylna postawa wobec obszarów metropolitalnych jako biegunów
wzrostu. Wyliczony wskaźnik A wynoszący niecałe 0,15 świadczył
o niezdecydowanej postawie samorządów lokalnych względem badanej
problematyki. Jeszcze niższą wartość, choć również mieszczącą się
w zakresie postawy niezdecydowanej, przyjął analizowany wskaźnik podczas badania gmin oddalonych ponad 30 km od granic najbliższego miasta
metropolitalnego (A = 0,05).
Analizując odpowiedzi respondentów z poszczególnych grup wydzielonych na podstawie odległości od najbliższego ośrodka metropolitalnego, warto zwrócić uwagę na odmienne opinie na temat wpływu przedsięwzięć realizowanych w obszarach metropolitalnych na rozwój obszarów peryferyjnych oraz funkcjonowanie gmin biorących udział w badaniu. W opinii ankietowanych znaczenie takich inwestycji malało wraz ze
wzrostem odległości od ośrodka metropolitalnego. Z kolei w przypadku
pytania o miejsca, w które powinny być kierowane fundusze europejskie,
respondenci ze wszystkich analizowanych grup najczęściej wskazywali
obszary wiejskie, a także wybierali odpowiedź, że przy planowaniu alokacji środków unijnych nie powinny być preferowane żadne miejsca w kraju. Jedynie w grupie samorządów gminnych położonych w odległości
nieprzekraczającej 15 km od granic najbliższego ośrodka metropolitalnego istotny odsetek respondentów dostrzegał szansę rozwoju w większym
wsparciu obszarów metropolitalnych.
 Kryterium: status gminy
Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 6.7 można było
stwierdzić, że gminy miejskie cechowała niezdecydowana postawa wobec
wpływu obszarów metropolitalnych i pozyskanych tam funduszy unijnych
na rozwój regionalny, czego dowodem był wskaźnik syntetyczny sięgający 0,27. Z kolei w tabeli 6.8 przedstawiono wyniki obliczeń odnoszących
się do gmin miejsko-wiejskich. Wartość wskaźnika A wynosząca 0,12
świadczyła o obojętności analizowanej grupy względem roli obszarów
metropolitalnych jako biegunów wzrostu w kontekście prowadzonej polityki regionalnej. Wreszcie, w tabeli 6.9 zilustrowano poglądy na temat
roli obszarów metropolitalnych i funduszy unijnych w rozwoju społeczno115
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Tabela 6.7. Ocena postaw respondentów z gmin miejskich
+2

Skala oceny
Treść pytania
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma
ich położenie względem ośrodków
metropolitalnych?

a

+1
%

19,7

bardzo duża

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie
przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również
rozwojem obszarów peryferyjnych?

zdecydowanie tak
7

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?

tak, mają
pozytywny

5. W które miejsca w kraju wg Państwa
powinny być przede wszystkim kierowane fundusze europejskie w kolejnych
latach?

obszary metropolitalne

Wskaźnik syntetyczny A
Źródło: opracowanie własne

13

9

11

21,3

11,5

14,8

18,0

 a = 52

%
duży

29

47,5

%

trudno
powiedzieć
13

21,3

44,3

13

21,3

-2

d

%
mały

6

trudno
powiedzieć

duża
27

c

-1

9,8
mała

5

8,2

e

Razem
%

1

1,6

3

4,9

raczej tak

raczej nie

23

14

12

5

19,7

8,2

raczej tak

nie mam
zdania

raczej nie

nie, są one
obojętne

21

5

16

10

34,4

duże
miasta…
4

6,6

 b = 104

8,2

nie powinny
być…
21

34,4

 c = 66

26,2

obszary
wiejskie…
2

3,3

 d = 41

A = 0,2721

61

100

61

100

61

100

61

100

61

100

bardzo mała

zdecydowanie nie

23,0

%

bardzo mały

trudno
powiedzieć

37,7

n

16,4

obszary
peryferyjne
23

37,7

 e = 42

r×n = 305
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Razem

b

bardzo duży
12

0

Tabela 6.8. Ocena postaw respondentów z gmin miejsko-wiejskich
+2

Skala oceny
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma
ich położenie względem ośrodków
metropolitalnych?

a

%

18,4

2. Jaka jest wg Państwa rola obszarów
metropolitalnych w rozwoju społecznogospodarczym regionów?

bardzo duża

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie
przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również
rozwojem obszarów peryferyjnych?

zdecydowanie tak
3

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?

tak, mają
pozytywny

5. W które miejsca w kraju wg Państwa
powinny być przede wszystkim kierowane fundusze europejskie w kolejnych
latach?

obszary metropolitalne

Razem
Wskaźnik syntetyczny A
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Źródło: opracowanie własne

b

bardzo duży
25

12

8

5

8,8

2,2

5,9

3,7

 a = 53

0
%

duży
81

59,6

%

trudno
powiedzieć
26

19,1

58,1

36

26,5

-2

d

%
mały

2

trudno
powiedzieć

duża
79

c

-1

1,5
mała

7

5,1

e

Razem
%

2

1,5

2

1,5

raczej tak

raczej nie

43

55

28

7

raczej tak
29

21,3

duże
miasta…
2

1,5

nie mam
zdania
20

14,7

nie powinny
być…
61

44,9

20,6

5,1

raczej nie

nie, są one
obojętne

60

19

44,1

14,0

obszary
wiejskie…

obszary
peryferyjne

37

31

27,2

 b = 234  c = 198  d = 134
A = 0,1235

136

100

136

100

136

100

136

100

136

100

bardzo mała

zdecydowanie nie

40,4

%

bardzo mały

trudno
powiedzieć

31,6

n

22,8

 e = 61

r×n = 680
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Treść pytania

+1
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Tabela 6.9. Ocena postaw respondentów z gmin wiejskich
+2

Skala oceny
Treść pytania
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma
ich położenie względem ośrodków
metropolitalnych?

a

+1
%

b

bardzo duży
82

23,5

bardzo duża

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie
przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również
rozwojem obszarów peryferyjnych?

zdecydowanie tak

44

20

12,6

5,7

%
duży

185

53,0

52,1

raczej tak
114

32,7

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?

tak, mają
pozytywny

raczej tak

25

56

5. W które miejsca w kraju wg Państwa
powinny być przede wszystkim kierowane fundusze europejskie w kolejnych
latach?

obszary metropolitalne

Razem
Wskaźnik syntetyczny A
Źródło: opracowanie własne

7

7,2

2,0

16,0

duże
miasta…
4

%

trudno
powiedzieć
70

20,1

1,1

97

27,8

-2

d

%
mały

8

trudno
powiedzieć

duża
182

c

-1

2,3
mała

19

5,4

e

Razem
%

4

1,1

7

2,0

raczej nie

137

60

18

nie mam
zdania
49

14,0

nie powinny
być…
91

29,1

raczej nie
150

43,0

5,2

69

19,8

obszary
peryferyjne

192

55

15,8

 a = 178  b = 541  c = 444  d = 429  e = 153
A = 0,0928

100

349

100

349

100

349

100

349

100

nie, są one
obojętne

obszary
wiejskie…
55,0

349

bardzo mała

zdecydowanie nie

17,2

%

bardzo mały

trudno
powiedzieć
39,3

n

r×n = 1745
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gospodarczym wyrażane w gminach wiejskich. W tej grupie respondentów wskaźnik syntetyczny przybrał wartość 0,09 wskazując na niezdecydowaną postawę gmin wiejskich w analizowanym zakresie.
Największe zróżnicowanie odpowiedzi pomiędzy analizowanymi
grupami respondentów (wydzielonymi w oparciu o status gminy) zaobserwowano przy wyrażaniu opinii na temat miejsc, które powinny być
preferowane przy planowaniu alokacji środków unijnych w kolejnych
latach. W naturalny sposób respondenci ze statusem gminy miejskiej
znacznie częściej wskazywali duże miasta (7%) i obszary metropolitalne
(18%) niż ankietowane gminy miejsko-wiejskie (odpowiednio 1,5% i 4%)
i wiejskie (1% i 2%). Analogicznie, rzadziej opowiadali się za wspieraniem obszarów wiejskich (tylko 3% odpowiedzi wobec 27% wśród gmin
miejsko-wiejskich i 55% w gminach wiejskich). Zaskakującym był natomiast fakt, że gminy miejskie częściej preferowały obszary peryferyjne
(niemal 38% odpowiedzi) niż badane gminy miejsko-wiejskie (niecałe
23%) i wiejskie (prawie 16%).
Odpowiedzi na pozostałe pytania poszczególnych grup respondentów
samorządowych były w dużym stopniu zbieżne, choć zaobserwowano
większą aprobatę dla poszczególnych komponentów kształtujących postawę wobec roli obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu
w kontekście prowadzonej polityki regionalnej w grupie gmin miejskich
w stosunku do miejsko-wiejskich oraz w grupie gmin miejsko-wiejskich
w stosunku do gmin wiejskich. Niemniej na podstawie uzyskanych wyników można było stwierdzić, że status gminy nie jest zmienną w istotny
sposób różnicującą postawy przedstawicieli samorządów lokalnych wobec
analizowanego zagadnienia.
 Kryterium: liczba ludności w gminie
Ostatnią z uwzględnionych w badaniach zmiennych różnicujących
postawy respondentów samorządowych wobec obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu w kontekście prowadzonej polityki regionalnej była liczba ludności w gminie (por. tab. 6.10, 6.11 i 6.12). Wśród
przedstawicieli grupy gmin o liczbie ludności powyżej 50 tys. panowały
przychylne opinie na temat badanego zagadnienia, o czym świadczył
wskaźnik syntetyczny sięgający 0,75 (postawa pozytywna). Mniejsze
119
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ludnościowo gminy cechowały dużo bardziej sceptyczne postawy wobec
obszarów metropolitalnych jako potencjalnych miejsc, z których mogą
rozprzestrzeniać się impulsy rozwojowe na otaczający region. Wskaźnik
syntetyczny charakteryzujący grupę gmin od 10 do 50 tys. mieszkańców
wynosił 0,22, a grupę poniżej 10 tys. mieszkańców 0,03. Wyliczone wartości miesiły się zatem w zakresie postawy niezdecydowanej.
We wszystkich analizowanych grupach zwracano uwagę na duży
i bardzo duży wpływ położenia względem ośrodków metropolitalnych na
rozwój społeczno-gospodarczy. Podobne opinie zidentyfikowano również
w zakresie znaczenia obszarów metropolitalnych w procesach rozwoju
regionalnego. W istotny sposób różniły się natomiast odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu inwestycji realizowanych ze środków europejskich
w obszarach metropolitalnych na rozwój terenów peryferyjnych oraz
funkcjonowanie gmin biorących udział w badaniu. Respondenci z gmin
o liczbie ludności powyżej 50 tys. dostrzegali potencjał obszarów metropolitalnych i pozytywnie odnosili się do ich roli w rozwoju regionalnym.
Ankietowani z pozostałych grup (gminy 10-50 tys. mieszkańców oraz
poniżej 10 tys. mieszkańców) wyrażali się dużo bardziej sceptycznie,
szczególnie w zakresie oddziaływania przedsięwzięć finansowanych
z funduszy unijnych w obszarach metropolitalnych na rozwój swoich
gmin.
Duże zróżnicowanie poglądów respondentów odnotowano również,
analizując odpowiedzi na pytanie dotyczące przeznaczania funduszy europejskich. Przedstawiciele gmin o liczbie ludności powyżej 50 tys. niemal po równo podzielili odpowiedzi pomiędzy obszary metropolitalne,
obszary peryferyjne oraz wariant mówiący, że nie powinny być preferowane żadne miejsca w kraju. Ta ostatnia odpowiedź była również popularna wśród ankietowanych z gmin o liczbie ludności pomiędzy 10 a 50
tys., choć w tej grupie istotny odsetek wskazywał także obszary peryferyjne i tereny wiejskie. Respondenci z najmniejszych ludnościowo gmin
(poniżej 10 tys. mieszkańców) w największym stopniu preferowali obszary wiejskie jako miejsca alokacji funduszy unijnych. W tej grupie ankietowanych znaczny odsetek opowiadał się za równym podziałem przestrzennym środków europejskich, a także wspieraniem przede wszystkim
obszarów pozametropolitalnych (peryferyjnych).

120

Tabela 6.10. Ocena postaw respondentów z gmin o licznie ludności powyżej 50 tysięcy
+2

Skala oceny
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma
ich położenie względem ośrodków
metropolitalnych?

a

%

b

bardzo duży
3

13,0

0
%

duży
15

65,2

2. Jaka jest wg Państwa rola obszarów
metropolitalnych w rozwoju społecznogospodarczym regionów?

bardzo duża

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie
przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również
rozwojem obszarów peryferyjnych?

zdecydowanie tak

raczej tak

7

11

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?

tak, mają
pozytywny

5. W które miejsca w kraju wg Państwa
powinny być przede wszystkim kierowane fundusze europejskie w kolejnych
latach?

obszary metropolitalne

Razem
Wskaźnik syntetyczny A
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Źródło: opracowanie własne

8

7

7

34,8

30,4

30,4

30,4

 a = 32

duża
13

56,2

47,8

c

-1
%

d

trudno
powiedzieć
5

21,7

0,0

trudno
powiedzieć
2

8,7

%
mały

0

trudno
powiedzieć
0

-2

0,0
mała

2

8,7

9

1

3

3

13,0

 b = 51

nie powinny
być…
6

26,1

 c = 14

0,0

13,0

obszary
wiejskie…
0

0,0

d = 7

A = 0,7478

%

23

100

23

100

23

100

23

100

23

100

bardzo mała
0

0,0

1

raczej nie

duże
miasta…

0

2

8,7

n

bardzo mały

raczej nie

nie mam
zdania
4,3

%

zdecydowanie nie

raczej tak
39,1

e

Razem

4,3

nie, są one
obojętne
3

13,0

obszary
peryferyjne
7

30,4

 e = 11

r×n = 115
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Treść pytania

+1
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Tabela 6.11. Ocena postaw respondentów z gmin o licznie ludności od 10 do 50 tysięcy
+2

Skala oceny
Treść pytania
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma
ich położenie względem ośrodków
metropolitalnych?

a

+1
%

b

bardzo duży
36

21,6

0
%

duży
89

53,3

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie
przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również
rozwojem obszarów peryferyjnych?

zdecydowanie tak
7

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?

tak, mają
pozytywny

raczej tak

20

46

5. W które miejsca w kraju wg Państwa
powinny być przede wszystkim kierowane fundusze europejskie w kolejnych
latach?

obszary metropolitalne

Razem
Wskaźnik syntetyczny A
Źródło: opracowanie własne

15

4,2

12,0

9,0

duża
86

d

trudno
powiedzieć
30

18,0

51,5

45

26,9

-2
%

mały
9

5,4
mała

7

4,2

e

Razem
%

3

1,8

5

3,0

raczej tak

raczej nie

64

58

28

10

27,5

duże
miasta…
3

1,8

nie mam
zdania
22

13,2

nie powinny
być…
66

39,5

16,8

6,0

raczej nie

nie, są one
obojętne

60

19

35,9

11,4

obszary
wiejskie…

obszary
peryferyjne

37

46

22,2

 a = 102  b = 288  c = 221  d = 141
A = 0,2216

167

100

167

100

167

100

167

100

167

100

bardzo mała

zdecydowanie nie

34,7

%

bardzo mały

trudno
powiedzieć

38,3

n

27,5

 e = 83

r×n = 835
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bardzo duża
14,4

%

trudno
powiedzieć

2. Jaka jest wg Państwa rola obszarów
metropolitalnych w rozwoju społecznogospodarczym regionów?

24

c

-1

Tabela 6.12. Ocena postaw respondentów z gmin o licznie ludności poniżej 10 tysięcy
+2

Skala oceny
1. Jaki wg Państwa wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy miast i gmin ma
ich położenie względem ośrodków
metropolitalnych?

a

%

b

bardzo duży
80

22,5

2. Jaka jest wg Państwa rola obszarów
metropolitalnych w rozwoju społecznogospodarczym regionów?

bardzo duża

3. Czy wg Państwa fundusze europejskie
przeznaczane na rozwój obszarów metropolitalnych mogą skutkować również
rozwojem obszarów peryferyjnych?

zdecydowanie tak

37

16

10,4

4,5

0
%

duży
191

53,7

53,1

raczej tak
105

29,5

4. Czy inwestycje realizowane ze środków europejskich w obszarach metropolitalnych mają wpływ na funkcjonowanie Państwa gminy/miasta?

tak, mają
pozytywny

raczej tak

16

51
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Postawy władz samorządowych wobec roli obszarów metropolitalnych…

Treść pytania
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Wojciech Kisiała, Bartosz Stępiński

6.4. Podsumowanie i wnioski
Na podstawie analizy wskaźników syntetycznych A dla poszczególnych grup badanych gmin stwierdzono, że wskaźniki te mieszczą się
w zakresie [+0,03; +0,75], a więc dowodzą niezdecydowanej i pozytywnej postawy wobec analizowanego zagadnienia (por. ryc. 6.2).

Ryc. 6.2. Obszar zajmowany przez wartości wskaźników syntetycznych A dla
poszczególnych grup respondentów samorządowych
Źródło: opracowanie własne

Analizując wskaźniki A w grupach uzupełniających się do ogółu badanych samorządów, można zauważyć największą różnicę w wymiarze
postawy pomiędzy respondentami z gmin o liczbie ludności przekraczającej 50 tys. a tymi, w których mieszkało mniej niż 10 tys. osób (0,75 wobec 0,03), jak również pomiędzy przedstawicielami gmin położonych
w odległości nieprzekraczającej 15 km od granic ośrodka metropolitalnego, a tymi, które były oddalone ponad 30 km od miasta centralnego (0,67
wobec 0,05). Postawy samorządów wydzielonych w oparciu o położenie
w układzie obszar metropolitalny-peryferie oraz status gminy były
w dużo mniejszym stopniu zróżnicowane, o czym świadczyły wartości
wskaźników syntetycznych mieszczące się w zakresie [+0,05; +0,35]
w pierwszym przypadku oraz [+0,09; +0,27] w drugim (por. ryc. 6.3).
Na tej podstawie można stwierdzić, że postawy samorządów gminnych wobec obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu, w kontekście prowadzonej polityki rozwoju, zależą dużo bardziej od liczby
mieszkańców w gminie oraz od odległości dzielącej gminy od ośrodków
metropolitalnych niż od położenia w układzie obszar metropolitalnyperyferie oraz od statusu gminy.
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Ryc. 6.3. Ranking wskaźników syntetycznych A dla poszczególnych grup respondentów samorządowych
Źródło: opracowanie własne

W świetle uzyskanych wyników badań zaobserwowano, że w odpowiedziach respondentów dominowało myślenie „lokalne” oraz, co zrozumiałe, dążenie do wspierania przede wszystkim własnej gminy. W związku z tym, gminy wiejskie o niewielkiej liczbie ludności, położone w obszarach peryferyjnych w znacznej odległości od ośrodków metropolitalnych można zaliczyć do zwolenników wyrównywania szans i niwelowania różnic w poziomie rozwoju, poprzez przeznaczanie funduszy europejskich na tereny słabo rozwinięte. Z kolei gminy miejskie o dużej liczbie
ludności, położone w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków metropolitalnych doceniały rolę obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu
i znaczenie alokowanych tam środków dla rozwoju regionalnego. Równocześnie jednak duża część tej ostatniej grupy nie dostrzegała potrzeby
specjalnego wsparcia obszarów metropolitalnych uważając, że przy planowaniu przeznaczania funduszy unijnych nie powinny być preferowane
żadne miejsca w kraju, a nawet opowiadała się za przeznaczaniem środków na tereny peryferyjne.
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