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1. Wprowadzenie 
 

We współczesnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej istotną proble-
matykę badawczą stanowią teorie rozwoju regionalnego i lokalnego. W tym ar-
tykule podejmuję próbę scharakteryzowania wybranych teorii (koncepcji) roz-
wojowych w kontekście rynku pracy oraz dążenia do zmniejszania dysproporcji 
(zróżnicowania) między danymi obszarami. Taki jest zasadniczy cel poznaw-
czy. Opracowanie ma charakter teoretyczny i porusza wybrane zagadnienia 
podjętej tematyki, zakładając, iż może to stanowić przyczynek do dalszych prac 
badawczych (m.in. przydatnych dla analiz empirycznych).  

Do tradycyjnych czynników rozwoju regionalnego zaliczyć można: zasoby 
naturalne, zasoby kapitału i zasoby pracy (szczególnie nas interesujące). Nato-
miast do jakościowych zakwalifikować m.in. należy: postęp naukowo-tech-
niczny i technologiczny. Ostatnio podstawową rolę przywiązuje się do mobi-
lizowania endogenicznego potencjału regionów. Przy czym za jeden z istotniej-
szych czynników rozwoju regionalnego uznaje się sprawność instytucji admi-
nistracji publicznej1. 
 
 
 
 

                                                 
∗  Dr, adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki. 
1  T. Dorożyński, Przyczyny regionalnych nierówności gospodarczych w świetle wybranych teorii, 

Studia Prawno-Ekonomiczne 2009, t. LXXX, s. 179–199. 
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2. Teorie rozwoju regionalnego oraz lokalnego w kontekście rynku pracy 
(wybrane aspekty) 

 
Zauważmy, iż podstawowe koncepcje (teorie) z zakresu ogólnych założeń 

rozwoju oparte są na ścieżce wzrostu zrównoważonego (model podstawowy 
sformułował w 1785 r. A. Smith). W świetle neoklasycznej regionalnej teorii 
wzrost, zakłada się, iż różnice w zakresie posiadanych przez dany region czyn-
ników rozwoju są likwidowane na skutek ich międzyregionalnego przemiesz-
czania się. W dłuższym horyzoncie czasowym rynek pracy dąży do ustalenia 
płacy równowagi i zbilansowania podaży i popytu na pracę. Przedsiębiorcy 
dążą zaś do takiej lokalizacji, która zapewni najwyższą użyteczność krańcową   
z zainwestowanego kapitału. Teorię komplementarną przedstawił D. Ricardo 
(1817), formułując teorię kosztów komparatywnych. Zgodnie z jej założeniami 
przyjmuje się, iż najwyższe korzyści dla regionu przynosi wymiana handlowa     
i specjalizacja, ponieważ określają one zdolność produkowania dobra według 
niższych kosztów alternatywnych niż czynią to inni producenci2. Nie istnieje 
przy tym istotna przestrzenna mobilność zasobów pracy, a struktura rynku pra-
cy jest w danym regionie pochodną występujących tam czynników produkcji.  
J. M. Keynes zaś koncentruje się bardziej na popytowej stronie rynku pracy, 
twierdząc, iż stan równowagi w gospodarce może występować również przy 
niepełnym wykorzystaniu wszystkich czynników produkcji (zwłaszcza pracy)3. 
Teorie postkeynesowskie eksponują inwestycje jako najważniejszy czynnik 
wzrostu. Zauważają, iż zasięg przestrzennego oddziaływania efektu dochodo-
wego, podobnie jak efektu komplementarnego, jest najsilniejszy w miejscu rea-
lizacji inwestycji. Stopień wykorzystania zasobów pracy jest zależny od pozio-
mu popytu, zatem pojawienie się popytu skutkuje dodatkowymi i finansowa-
nymi z oszczędności inwestycjami. One to napędzają (efekt mnożnikowy) 
wzrost gospodarczy, powodując pełniejsze wykorzystanie wszystkich czynni-
ków produkcji i poprawę sytuacji na rynku pracy. 

Z naszego punktu zainteresowania odnośnie do rozwoju miast i regionów 
(w kontekście rynku pracy), ważne miejsce zajmuje teoria bazy ekonomicznej, 
rozpowszechniona w latach 50. przez D. C. Northa4. Wiąże się ona z określe-
niem roli endogenicznych (uzupełniających) i egzogenicznych (miastotwór-

                                                 
2   Interesującego  i  inspirującego  przeglądu koncepcji rozwoju  regionalnego  dokonano  m.in.    

w: J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach global-
izacji, Wyd. CedeWu, Warszawa 2007, s. 54 i n. 

3   Zob. J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985,  
s. 29–33. 

4   Por. D. C. North, Structure and Change in Economic History, W. W. Norton, New York 1981. 
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czych) czynników rozwoju jednostek osadniczych5. W myśl tej teorii przyjmuje 
się, iż wewnętrzny popyt i poprawa sytuacji gospodarczej w regionie zależy od 
eksportu i popytu zewnętrznego. Rozwój produkcji i usług nastawionych na 
zewnętrznych odbiorców skutkuje tworzeniem nowych miejsc pracy i wzrostem 
dochodów ludności regionalnej. Przy czym rozwój funkcji ponadlokalnych mo-
że stanowić źródło korzyści ogólnospołecznych, czego wyrazem będzie wzrost 
rangi ośrodka, powiększanie zasięgu jego oddziaływania, podniesienie stopnia 
atrakcyjności jako miejsca zaspokajania potrzeb wyższego rzędu i jako poten-
cjalnego miejsca lokalizacji nowych inwestycji (napływ bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych może przy tym stanowić zarówno konsekwencję, jak           
i przyczynę sytuacji ekonomicznej danego regionu)6. Rozwój jest generowany 
przez działalności podstawowe (egzogeniczne) i efekty mnożnikowe, które 
powstają w rezultacie działalności lokalnych (endogenicznych). Jednakże ist-
nienie pewnych problemów w ramach tej koncepcji stwarza trudności z jedno-
znacznym oddzieleniem od siebie działalności o charakterze egzogenicznym       
i endogenicznym7. Zauważmy przy tym, iż założenia dotyczące rynku pracy są 
podobne do tych z teorii Keynesa. Zwiększenie popytu regionalnego (mającego 
poprawić sytuację zatrudnieniową) stymulowane jest zwłaszcza poprzez dzia-
łania proeksportowe. To winno zwiększać popyt globalny i doprowadzić do 
pełniejszego wykorzystania czynników produkcji (w tym pracy). 

Teoria produktu podstawowego (której autorem jest Harold Innis) jest roz-
winięciem teorii bazy ekonomicznej. Upatruje ona źródła rozwoju regionalnego 
w działalności eksportowej. Drogą do rozwoju regionalnego jest stopniowa 
specjalizacja produkcyjna, zmierzająca do „wypracowania” produktu podsta-
wowego dla gospodarki regionu, tj. produktu, który może być najbardziej kon-
kurencyjny na rynkach zewnętrznych. Korzyścią ze specjalizacji produkcji jest 
obniżenie kosztów transakcyjnych, doskonalenie procesu produkcji oraz jakości 
wytwarzanych produktów podstawowych – co czyni produkty bardzo konkuren-
cyjnymi w swoim segmencie rynku (np. sukces Nokii w Finlandii czy Ericssona 

                                                 
5   J. Regulski, Planowanie miast, PWE, Warszawa 1986, s. 40–41; zob. także I. Jażdżewska, Prze-

miany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Wyd. UŁ, Łódź 
2008, s. 7–12. 

6   Zob. S. L. Bagdziński, W. Kosiedowski, M. Marszałkowska, Ekonomiczne założenia rozwoju     
i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, [w:] Polityka rozwoju 
regionalnego i lokalnego w okresie transfomacji systemowej, red. S. L. Bagdziński, W. Maik, 
A. Potoczek, Toruń 1995, s. 60, oraz M. E. Sokołowicz, Region wobec procesów globalizacji – 
terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Wyd. 
UŁ, Łódź 2008, s. 5. 

7    Szerzej na ten temat zob. J. Słodczyk, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Studia i Monogra-
fie, nr 298, Uniw. Opolski, Opole 2001. 
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w Szwecji). Oczywiście z reguły umożliwia to pozytywny impuls prozatrudnie-
niowy. 

Rozpatrywana koncepcja zakłada angażowanie się władzy publicznej, ma-
jące na celu wspieranie procesu specjalizacji i zmniejszania kosztów transakcyj-
nych produkcji. Wsparciem takim są instytucje infrastrukturalne, rozwój usług 
otoczenia biznesu, współfinansowanie działalności badawczej i innowacyjnej,   
a także zaangażowanie instytucji finansowych w finansowanie specjalizacji 
produkcyjnej8 . 

Teorie grawitacji, wywodzące się z lat 40. ubiegłego wieku (inaczej nazy-
wane w literaturze przedmiotu teoriami wzajemnego oddziaływania, ciążenia     
i przyciągania), przyjmują, iż układ społeczno-gospodarczy dąży do osiągnięcia 
stanu równowagi. Zakłada się tu, iż równowaga kształtowana jest przez dwie 
siły – koncentrującą i dekoncentrującą. J. J. Parysek zauważa, iż „Siła dośrod-
kowa prowadzi do skupienia się jednostek działalności gospodarczej w niewiel-
kiej liczbie ośrodków większych, podczas gdy siła odśrodkowa kieruje działal-
ność gospodarczą ku wielu ośrodkom mniejszym. [...] Małe ośrodki swoje 
szanse rozwojowe wiązać będą z tymi rodzajami działalności społecznej i gos-
podarczej, których rozmieszczeniem rządzą siły odśrodkowe, podczas gdy duże 
z tymi, o lokalizacji których przesądzają siły dośrodkowe”9. Każdy region 
(miejscowość) pojmowany jest tu jako pewna masa mająca strukturę zgodną      
z pewnymi zasadami kierującymi zachowaniem indywidualnych cząstek, ogra-
niczając i inicjując jednocześnie ich działanie (miara może być wyrażona liczbą 
ludności, potencjałem gospodarczym itp.). Zależności między ośrodkami moż-
na zobrazować jako oddziaływanie pomiędzy masami, przy czym siła oddzia-
ływania jest proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do 
pewnej funkcji odległości między nimi10. Teoria ta zwraca uwagę, iż większe 
możliwości rozwojowe mają ośrodki większe. 

Kolejną grupą koncepcji są modele fazowe (m.in. model N. D. Kondratie-
wa, teoria cyklu życia produktów, dojrzałości firmy). Typowym modelem fazo-
wym jest koncepcja tzw. długich fal w rozwoju gospodarczym zaproponowana 
w modelu N. D. Kondratiewa. Autor, prezentując fazowe ujęcia rozwoju gos-
podarczego, zwrócił uwagę na występowanie długich cykli koniunkturalnych, 
gdzie poszczególne fale koniunkturalne trwają ok. 50 do 60 lat. Generalnie       
w tym modelu kwestie rynku pracy nie zajmują dużo miejsca. Sytuacja na 
                                                 
 8   Por. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wyd. AE, Wrocław 2006, s. 24, oraz 

P. Lisowski, Innowacyjność w teoriach rozwoju regionów, [w:] Wiedza, innowacyjność, przed-
siębiorczość a rozwój regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2004. 

 9   J. J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań 2001, s. 62. 
10  W. Isard, Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa 

1965, s. 346–393. 
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rynku pracy jest prostą konsekwencją cyklu koniunktury lub fazy rozwoju gos-
podarczego. Przy czym wyłaniają się dwa odrębne kierunki badań w zakresie 
historii rozwoju gospodarek. W obrębie pierwszego z nich fale koniunkturalne 
interpretuje się jako wynik naturalnych i monetarnych sił, które oddziałują na 
gospodarkę (opierając się determinującej roli cen w handlu światowym). Drugi 
kierunek zaś wskazuje na istnienie silnej relacji między cyklami koniunktural-
nymi a pojawianiem się innowacji11. To właśnie innowacje są czynnikiem od-
powiedzialnym za zmiany strukturalne gospodarek. Sygnalizuje się tu istnienie 
pozaekonomicznych determinantów wzrostu gospodarczego12.  

Koncepcja cyklu życia produktów twierdzi natomiast, iż produkty podle-
gają procesowi „starzenia się”. Cykl życia produktów składa się z następują-
cych faz rozwoju: rozwój i wdrażanie, wzrost, dojrzałość, opadanie. Faza wstę-
pna życia produktu wymaga potencjału innowacyjnego (ośrodków badawczych, 
infrastruktury intelektualnej, kapitału ryzyka, klimatu przedsiębiorczości, wyso-
ko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego). Cechy te posiadają zazwyczaj 
centra miejsko-przemysłowe. Z upływem czasu produkty starzeją się, przestają 
być wytwarzane, a ich wytwarzanie staje się coraz bardziej standardowe i zau-
tomatyzowane. Wtedy ich produkcja przenoszona jest z ośrodków centralnych 
do otaczających je ośrodków peryferyjnych. Z koncepcją tą związana jest także 
teoria Heckschera-Ohlina, nazywająca (określająca) produkty nowo powstałe – 
wysoko innowacyjnymi dobrami Schumpetera, natomiast produkty angażujące 
duże nakłady pracy, powstające w regionach o dużych zasobach siły roboczej – 
dobrami Heckschera-Ohlina13. Przy tym struktura rynku pracy w regionie jest 
bardzo trudna do rozmienienia (zrestrukturyzowania), a kierunki rozwoju re-
gionu zależą od wzajemnych proporcji występowania w nim kapitału i zasobów 
pracy. Regiony o znacznym potencjale siły roboczej specjalizują się w pro-
dukcji dóbr pracochłonnych (np. południowe prowincje Chin), zaś te wyposa-
żone w znaczący kapitał wytwarzają głównie dobra kapitałochłonne. Ruchli-
wość przestrzenna siły roboczej istnieje, ale nie jest wystarczająco duża, aby 
zniwelować różnice rozwojowe. 

Teoria dojrzałości firmy wskazuje natomiast na konieczność traktowania 
decyzji lokalizacyjnych w odniesieniu do cyklu życia przedsiębiorstwa. Firmy 
przechodzą cykl ewolucyjny, na który składają się: faza innowacyjna (okres po-
czątkowy rozwoju firmy – produkcja koncentrowana jest w ośrodkach prze-
                                                 
11  Zob. P. Drucker,  Innowacja i przedsiębiorczość.  Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992,     

s. 14–16. 
12  Por. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 

2005. 
13  Por. S. L. Bagdziński, W. Kosiedowski, M. Marszałkowska, Ekonomiczne założenia rozwoju..., 

s. 65. 
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mysłowych różnego typu w zależności od potrzeb innowacyjnych produktu), 
faza masowej produkcji i penetracji rynków (preferencja lokalizacyjna w po-
bliżu rynków zbytu, w zależności od rodzaju produkcji – produkty tradycyjne, 
nowoczesne), faza nasycenia rynków (firma zmniejsza koszty produkcji i ob-
niża ceny celem skutecznej konkurencji), faza regionalizacji (firma zaczyna sto-
sować strategię zróżnicowania lub regionalizacji produkcji wskutek utraty do-
tychczasowej przewagi konkurencyjnej)14. 

Inną dużą grupę teorii stanowią modele oparte na koncepcjach wzrostu nie-
zrównoważonego (bieguny wzrostu i teorie polaryzacji)15. Stanowią one grupę 
teorii rozwoju, gdzie przyjmuje się, że rozwój zostaje zapoczątkowany w nie-
licznych branżach i miejscach, a następnie, na zasadzie dyfuzji obejmuje swym 
zasięgiem pozostałą części danego terytorium. Proces rozwoju zostaje zwykle 
zapoczątkowany w centrum aglomeracyjnym, a następnie rozprzestrzenia się na 
centra regionalne i peryferie. 

Niewłaściwy przebieg w ujęciu przestrzennym procesów industralizacji 
(uprzemysłowienia) i urbanizacji, a także zróżnicowania przestrzenne związane 
z okresem rozbiorowym, zmiany terytorialne po II wojnie światowej oraz poli-
tyka przestrzenna realizowana w ramach gospodarki centralnie planowanej (na-
kazowo-rozdzielczej), a także ta prowadzona w okresie transformacji społecz-
no-gospodarczej po 1989 r.16 uważane są za istotne przyczyny dysproporcji     
w poziomie rozwoju poszczególnych części kraju, czyli tzw. polaryzacji prze-
strzeni i złego stanu gospodarki w aspekcie przestrzennym. Poza tym procesy 
koncentracji i specjalizacji produkcji przemysłowej potęgują się, a najważniej-
sze dla nowej gospodarki (opartej na wiedzy) czynniki produkcji (instytucje 
naukowo-badawcze i akademickie, przedsiębiorstwa high-tech, zarządy wiel-
kich korporacji i instytucji finansowych, najwyższej klasy fachowcy – top 
management) koncentrują się w dużych miastach (aglomeracjach) – metropo-
liach. Jak trafnie zauważają S. Korenik, M. Pięta, K. Soczewka 17, sprzyja to 
pogłębianiu się dysproporcji przestrzennych, związanych z tym, iż regiony me-
tropolitalne (z dominującą rolą metropolii) uzyskują zdolność do wzrostu szyb-

                                                 
14  H. Godlewska, Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, WSHiFM, War-

szawa 2001, s. 45–46. 
15  Por. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region…, s. 58 i n. 
16  G. Węcławowicz, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, Wyd. PWN, Warszawa 2002, 

s. 17. 
17  Szerzej odnośnie do kompleksowej analizy tendencji rozwojowych, zob.: K. S. Korenik, M. Pię-

ta, K. Soczewka, Współczesne tendencje rozwoju regionalnego, [w:] Regulacyjne aspekty po-
lityki ekonomicznej – dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, 
red. Z. Kaźmierczak, E. Kryńska, Acta Universitatis Lodziensis 2004, Folia Oeconomica,  
nr 174, s. 269–281. 
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szego i trwalszego niż regiony wewnętrznej lub zewnętrznej peryferii, a tra-
dycyjne regiony przemysłowe przechodzą przez fazę stagnacji wynikającą z ko-
nieczności ich restrukturyzacji18. Zdarza się tak pomimo znacznych starań pro-
wadzonych w celu wyrównywania procesów rozwoju, a jest to efekt znacznie 
większych możliwości regionów metropolitalnych w zakresie badań i wytwa-
rzania innowacji niż regionów słabo rozwiniętych. Zatem proces polaryzacji 
przestrzeni nasila się, a na dodatek towarzyszy mu szybko postępujące niszcze-
nie środowiska, marnotrawstwo zasobów przyrody oraz niedostateczny rozwój 
infrastruktury technicznej19. Istnieje więc potrzeba zmiany tego stanu rzeczy, 
m.in. poprzez poznanie charakteru i roli gospodarki przestrzennej, a zwłaszcza 
w kwestii rozwoju regionalnego kraju. Ważną przyczynę niedoskonałości stanu 
gospodarki przestrzennej stanowi także niedostateczny rozwój składnika teore-
tycznego wiedzy geograficznej, a w szczególności geografii ekonomicznej20.  

Zauważmy, iż na przełomie XIX i ubiegłego wieku miało miejsce osła-
bienie dążeń mających na celu rozwój teorii. Jednakże ostatnio akcentuje się na 
nowo zainteresowanie teoriami polaryzacji, w szczególności z uwagi na zacho-
dzące procesy globalizacji i nasilające dysproporcje w poziomie rozwoju po-
szczególnych regionów („modna” staje się m.in. Nowa Geografia Ekonomiczna 
– NEG). Wywodzi się ona od P. Krugmana i modelu ogólnej równowagi prze-
strzennej alokacji21 (związanego m.in. z rolą szeroko pojętego handlu, w tym 
transportu i logistyki w procesach rozwoju regionalnego). Trzeba tu jedno-
cześnie stwierdzić, iż kwestię polaryzacji przestrzeni jako pierwsi opisywali    
A. O. Hirschman22, G. Myrdal23 i F. Perroux, tworząc niezależnie od siebie, roz-
wijaną do dzisiaj przez kolejnych badaczy, teorię biegunów wzrostu. Naj-
ogólniej, przyjmując za S. Korenikiem, M. Piętą i K. Soczewką24, biegun 
wzrostu oznacza zjawisko wybijające się ponad przeciętny poziom25, a rozwój 
następuje poprzez jego oddziaływanie na otoczenie. Proces rozwoju jest w tym 
ujęciu przestrzennie niezrównoważony, następuje polaryzacja, czyli powsta-
wanie przeciwieństw (bogactwo a ubóstwo, kraje przemysłowe i kraje rozwija-
                                                 
18  Por. G. Gorzelak, Trwałość i zmiana: historia, transformacja i przyszłość polskich regionów, 

Ekonomista 2000, nr 6. 
19  Z. Chojnicki, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań 

1999, s. 383. 
20  Por. S. Korenik, M. Pięta, K. Soczewka, Współczesne tendencje..., s. 271. 
21  Por.  P. Krugman, Fluctuations, instability, and agglomeration, National Bureau of Economic 

Research, Working Paper 1991, No. 3275. 
22  A. O. Hirschman, The Strategy of Economic Devolopment, New Haven 1958. 
23  G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions, London 1957. 
24  S. Korenik, M. Pięta, K. Soczewka, Współczesne tendencje..., s. 271. 
25  J. Grzeszczak, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Wyd. PAN, Prace Geo-

graficzne, nr 173, Wrocław 1999, s. 11. 
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jące się, obszary aktywne i pasywne gospodarczo). Z biegunów wzrostu zgła-
szane są pierwotne impulsy wzrostu, a „postęp gospodarczy nie pojawia się 
wszędzie w tym samym czasie, i gdy się już raz pojawi, potężne siły działają na 
rzecz przestrzennej koncentracji wzrostu gospodarczego wokół pierwotnych 
punktów wyjścia”26. Świadczy to o tym, iż wzrost zaczyna się w kluczowych 
sektorach, a w następnej fazie przenika do innych. Sygnalizuje również, iż aby 
mógł nastąpić wzrost gospodarczy, musi rozwijać się jeden lub kilka ośrodków 
siły ekonomicznej. Wywołują one pozytywne dla rozwoju efekty infiltracji i ne-
gatywnych efektów polaryzacji (np. drenaż kwalifikowanych kadr z otoczenia 
do bieguna wzrostu). Prymat efektów polaryzacji nad efektami infiltracji skut-
kuje utrzymywaniem się istniejących przeciwieństw i powstawanie dyspropor-
cji w poziomie rozwoju27. Przy czym ogólnie przyjmuje się, iż zasoby oraz 
kapitał są mobilne. Sytuacja na danych lokalnych rynkach pracy ma wpływ na 
decyzje lokalizacyjne przedsiębiorców. Te zaś oddziałują na kierunki mobil-
ności zasobów pracy, co prowadzi do coraz silniejszej polaryzacji rozwoju         
i segmentacji na regionalnych (i lokalnych) rynkach pracy. 

W literaturze przedmiotu zaznacza się, iż teoria polaryzacji sformułowana 
przez F. Perrouxa była sektoralną teorią polaryzacji, tzn. rozwój wynika tu         
z rosnącej dominacji pewnych sektorów przemysłu. Przy tym sytuacja poszcze-
gólnych segmentów rynków pracy stanowi z jednej strony wynik poziomu 
rozwoju konkretnego sektora, a z drugiej wpływa na jego funkcjonowanie.       
A. O. Hirschman natomiast twierdzi już, iż systemy produkcji są spolaryzowane 
nie tylko sektorowo, ale i regionalnie. Regionalny rynek pracy jest tu pochodną 
zróżnicowania poziomów rozwoju ekonomicznego w poszczególnych czę-
ściach tego obszaru. Polaryzacja i brak równowagi w rozwoju jest naturalną ce-
chą procesów wzrostu gospodarczego; w pierwszej fazie rozwoju efekty pola-
ryzacji są silniejsze, a kapitał inwestuje się w sektory już rozwinięte (tam też 
ma miejsce wzrost zasobów pracy, zwłaszcza wysoko kwalifikowanych); do-
piero w miarę postępowania rozwoju pojawiają się silniejsze tendencje roz-
przestrzeniania się procesów prorozwojowych (o czym wspomniano wcześ-
niej). Przy tym Hirschman uważa, iż „nie ma wątpliwości, że na to, aby jakaś 
gospodarka mogła osiągnąć wyższy poziom dochodów, musi rozwijać jeden 
lub kilka ośrodków siły ekonomicznej”28. Najbardziej tę kwestię wyeksponował 
G. Myrdal – postrzegany za twórcę teorii polaryzacji regionalnej. Ma ona zna-
czny wpływ na rozwój myśli regionalnej, poprzez wyeksponowanie prze-

                                                 
26  D. Stawasz,  Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2000,  

s. 27, oraz zob. także Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju..., s. 65. 
27  J. Grzeszczak, Bieguny wzrostu..., s. 12–14. 
28  Por. A. O. Hirschman, The Strategy…, s. 183. 
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strzennych aspektów wzrostu gospodarczego. Stworzył Myrdal też „zasadę 
okrężnej i kumulatywnej przyczynowości”. Tłumaczy ona niedorozwój danych 
obszarów poprzez hipotezę cyrkulacyjnego kumulowania się bodźców wzrostu 
(popytu, dochodu, inwestycji, produkcji). Prawidłowość ta przyjmuje, iż w sys-
temie opartym na okrężnej przyczynowości zmiana jednej wielkości wywołuje 
zmianę innej wielkości, przemianę o takim samym kierunku. Na osnowie sprzę-
żeń zwrotnych ma miejsce intensyfikacja wzajemnych wpływów i uruchomie-
nie kumulatywnego procesu przemian i pojawienie się efektów rozprzestrze-
niania (spread effects). Pozytywne zmiany powodują kumulatywny proces 
wzrostu, przemiany negatywne – kumulatywny proces kurczenia się (spadku). 
Równocześnie, prezentując efekty wymywania (back-wash effects) i rozprze-
strzeniania, zwrócił uwagę na tzw. czynniki nieekonomiczne, które decydują     
o rozwoju (infrastrukturę techniczną: system drogowy, sieć elektryczna, sieć 
teleinformatyczna; infrastrukturę społeczną: szkolnictwo, ochrona zdrowia) 
oraz czynniki socjologiczno-kulturowe (zwłaszcza religie). W tym ujęciu roz-
wój, także rynku pracy, jest spolaryzowany. 

Nadmieńmy, iż J. R. Boudville twierdził wprost, iż polaryzacja sektorowa 
prowadzi jednocześnie do polaryzacji regionalnej (opierając się na teorii loka-
lizacji Christallera i Löscha). Patrząc systemowo, rozwój przemysłu i jego loka-
lizacja uzależnione są od wielu współzależnych czynników, które można zagre-
gować w trzech grupach: dostępność techniczna, dostępność geograficzna, do-
stępność społeczna29. Przy tym sytuacja na poszczególnych regionalnych ryn-
kach pracy ma wpływ na podejmowane decyzje lokalizacyjne przedsiębiorców, 
co pogłębia polaryzację. Regionalne bieguny wzrostu absorbują mobilne czyn-
niki produkcji z peryferii regionu. Ze względu na korzyści zewnętrzne, pow-
szechne stają się ruchy migracyjne i napływ do centrum zasobów pracy, szcze-
gólnie najwyższej jakości, oraz napływ kapitału inwestycyjnego. 

Istotnym etapem rozwinięcia teorii rozwoju spolaryzowanego jest koncep-
cja osi rozwoju P. Pottiera30, który rozszerzył scentralizowaną koncepcję teorii 
polaryzacji do osiowego modelu polaryzacji. Zasadniczą tezę jego koncepcji 
stanowi stwierdzenie, że rozwój ekonomiczny ma zwykle tendencję do rozcho-
dzenia się wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, łączących najważniej-
sze ośrodki przemysłowe, i dlatego wyraża się w postaci geograficznych ście-
żek o charakterze liniowym. Znaczenie osi odnosi się do szlaków komunika-
cyjnych tylko w tym kontekście, o ile są one zdolne do tworzenia efektów do-
minacji, analogicznych do wywieranych przez bieguny wzrostu. Oś nie jest za-

                                                 
29  Zob. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region..., s. 60–61. 
30  Zob. P. Pottier, Axes de communications de developpement economique, Revue Economique 

1963, no 1, oraz S. Korenik, M. Pięta, K. Soczewka, Współczesne tendencje..., s. 272. 
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tem linią komunikacyjną, ale regionem (bądź zespołem regionów), które łączą 
ze sobą wielkie części kontynentów. Stanowi to pasmo ważnych lokalizacji        
i wielkich skupisk ludności, które oddziałują (wpływają) na otoczenie, podob-
nie jak biegun wzrostu F. Perrouxa, na dwa sposoby. Z jednej strony – poprzez 
efekty rozprzestrzeniania rozwoju na obszarach, przez które przechodzą,            
a z drugiej – wpływają negatywnie na obszary, które omijają, osłabiając ich roz-
wój31. Oczywiście ten negatywny wpływ może skutkować spadkiem atrak-
cyjności danego rynku pracy dla inwestorów (pracodawców). 

Jednakże największe rozszerzenie teorii polaryzacji osiągnęli J. Friedmann 
i J. R. Lasuen. Uznawani są za przedstawicieli ogólnej przestrzennej teorii roz-
woju regionalnego, rozumianego jako rozwój spolaryzowany. J. Friedmann32 
nawiązuje do klasyków teorii lokalizacji, ale także do J. Schumpetera (zna-
czenie innowacji w procesie rozwoju oraz „twórczej destrukcji”), poszerza jed-
nak swoją koncepcję o kryteria socjologiczne, psychologiczne i polityczne. Na-
wiązuje do A. Hirshmana, który, jak już wspominano, polaryzację rozumie jako 
powstawanie przeciwieństw. W tak opracowanej koncepcji rozwój – według 
J. Friedmanna – jest to „proces o charakterze nieciągłym, który przebiega w po-
staci łańcucha podstawowych innowacji, łączących się stopniowo w innowa-
cyjne skupiska, a w końcu we wzajemnie powiązane systemy innowacji”33.      
W poglądzie tym znajduje odzwierciedlenie zarówno teza o decydującej roli 
innowacji w procesie rozwoju, jak i zasadzie okrężnej i kumulatywnej przyczy-
nowości (tak jak u G. Myrdala). Przy tym ośrodki centralne odznaczają się 
dobrą sytuacją na rynku pracy, zaś na peryferyjnych panują w tym względzie 
znacznie gorsze warunki, co wypycha część pracobiorców (m.in. z wysokimi 
kwalifikacjami) i zachęca do migracji. 

Do innowacji dużą wagę przywiązywał również J. R. Lasuen, przyjmując 
je także za źródło rozwoju. Innowacje, które mają miejsce zarówno w czasie, 
jak i w przestrzeni, tworzą skupiska (clusters), a w wyniku interakcji między 
nimi powstają systemy biegunów wzrostu. Według J. R. Lasuena, biegun wzro-
stu jest zatem regionalnym sektorowym skupiskiem zakładów, z tą jednak róż-
nicą wobec poprzednich koncepcji, że zamiast z przemysłem wiodącym, zwią-
zany jest z regionalną działalnością eksportową34. Dla rozwoju regionu pod-
kreśla on znaczenie nie tylko generowania innowacji, ale także ich dyfuzji i ab-
sorbcji jako koniecznych czynników wzrostu. Oznacza to uznanie istniejącej 
                                                 
31  J. Grzeszczak, Bieguny wzrostu..., s. 20–22. 
32  J. Friedmann, Urbanization, Planning and National Development,  Beverly  Hills,  California, 

London 1973. 
33  Ibidem. 
34  J. R.  Lasuen, Urbanisation and Development  –  the Temporal Interaction between Geo-

graphical and Sectoral Clusters, Urban Studies 1972, No. 10, s. 164. 
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sieci miast (a zwłaszcza centralnych ośrodków aglomeracyjnych) za decydujący 
czynnik rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, gdyż to właśnie          
w miastach istnieją największe możliwości przyjęcia innowacji35. Ośrodki te 
najczęściej oferują zdywersyfikowany rynek pracy i profesjonalną kadrę, rów-
nocześnie segmentacja regionalnego rynku pracy stanowi konsekwencję pola-
ryzacji rozwoju i powstawania biegunów wzrostu. 

Omawiane koncepcje J. R. Lasuena i J. Friedmanna tworzą szczytowy 
okres ewolucji teorii polaryzacji. Następnie zauważa się spadek zainteresowa-
nia badaniami nad tą koncepcją, aż do lat 90. ubiegłego wieku. Ostatnio teoria 
polaryzacji na nowo jest przedmiotem coraz liczniejszych analiz, które prze-
biegają dwutorowo. Z jednej strony – dotyczą one prac zajmujących się sekto-
rowymi biegunami wzrostu, z drugiej zaś – prac zajmujących się biegunami 
sektorowo-regionalnymi. Ponadto za kolejny etap w ewolucji teorii polaryzacji 
uważana jest koncepcja multipolaryzacji (wielobiegunowości), którą rozważa 
się jako przejście od osiowego modelu polaryzacji (po modelu centrycznym) do 
złożonego modelu sieciowego, odpowiadającego sytuacji krajów wysoko roz-
winiętych. Zgodnie z poglądem E. Soi z 1993 r., rozwój regionów miejskich nie 
skupia się już wokół jednego jedynego bieguna wzrostu, centrum miejskiego, 
ale „nowa metropolia organizuje się raczej w sposób coraz bardziej decentralny 
i składa się w coraz większym stopniu z mozaiki nierówno rozwiniętych tere-
nów osiedleńczych, tworzących nową geografię”36. Odpowiednikiem siecio-
wego modelu polaryzacji staje się również pojęcie „miast sieciowych”, które 
można by sobie wyobrazić jako wieloośrodkowe miasta korytarzowe charakte-
rystyczne dla osiowego modelu polaryzacji37.  

Do teorii polaryzacji F. Perrouxa sukcesywnie nawiązują koncepcje sieci 
(network) lub usieciowania (networking). J. G. Lambooy (o którym jeszcze bę-
dzie mowa później) twierdzi, iż ta kwestia ujmowana jest następująco: „Teoria 
F. Perroux jest jak najściślej spleciona z koncepcją sieci. Jej podstawową ideą 
było to, że relacje rynkowe mogą być opisane jako sieci, przy użyciu mate-
matycznego języka topologii. Biegun wzrostu należało uważać za dominujący 
ośrodek w obrębie systemu sieciowego. Topologiczną przestrzeń sieciową naz-
wano przestrzenią ekonomiczną. Bieguny wzrostu były kluczowymi przedsię-
biorstwami w obrębie tych przestrzeni ekonomicznych [...]. Bieguny wzrostu 

                                                 
35  J. Grzeszczak, Bieguny wzrostu..., s. 22–25. 
36  Ibidem, s. 25–28. 
37  S. Korenik, M. Pięta, K. Soczewka, Współczesne tendencje..., s. 274 i n. 
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dominują i mają moc rozstrzygania o strukturze rynku. Nad sprzedającymi         
i kupującymi [...] dominuje pająk w sieci”38. 

Należałoby podkreślić, iż sieci występują w różnych formach, na różnych 
poziomach i działają na innych zasadach niż rynek czy hierarchie. Zakładając, 
iż cena konkurencyjna jest głównym mechanizmem koordynacyjnym rynku,      
a reguły organizacyjne mechanizmem hierarchii, to znamieniem sieci jest za-
ufanie i współpraca39. Sieci nie są przy tym prostą kontynuacją kontraktów ryn-
kowych między autonomicznymi przedsiębiorstwami ani odnową biurokratycz-
nych relacji administracyjnych. Więcej odgrywa w nich partnerskie współdzia-
łanie, lojalność i zaufanie pomiędzy nowymi a współautonomicznymi jednost-
kami i wielkimi korporacjami. Wpływają przy tym na dynamikę rynku, mogąc 
ją przyspieszać, ale również spowalniać. Konkurencja rynkowa wymusza płyn-
ność powiązań gospodarczych. Powiązania te powstają, rozwijają się i znikają. 
Podstawową konsekwencją rozwoju sieci, zwłaszcza w formie kapitałowej, jest 
to, że powodują one pewną inercję rynku i spowalniają dostosowania rynkowe 
do zmieniających się warunków konkurencyjnych. Struktury sieciowe są też 
często bardziej efektywne niż inne struktury, zwłaszcza w sytuacjach, gdy rynki 
są niespokojne i następują szybkie zmiany w technologii. Sieci są niezbędne 
zwłaszcza w sytuacjach wymagających szybkiego i dokładnego przepływu is-
totnych informacji ze względów handlowych lub społecznych. Pełnią podsta-
wową rolę zarówno dla przedsiębiorstw małych i średnich, jak i coraz większej 
liczby dużych. Duże kooperacje (związane z systemem logistycznym), będące 
rdzeniem sieci, nie kierują się zasadą zharmonizowanego rozwoju miasta, re-
gionu czy kraju. Przynależące do nich firmy i ich filie lokalizują się w różnych 
miastach, regionach, czy nawet krajach, kierując się zasadą maksymalizacji 
korzyści płynących dla korporacji z całego zbioru lokalizacji, w którym uru-
chamiają swoją działalność. O zharmonizowany (zrównoważony) rozwój poje-
dynczych miejsc (m.in. w kontekście pozyskiwania zatrudnienia) winny trosz-
czyć się władze i społeczności lokalne40.  

Tak więc zauważmy, że nowy paradygmat sieciowy skutkuje powstawa-
niem dosyć odmiennej formy ekonomicznej, ponieważ „w sieciowych sposo-
bach alokacji zasobów transakcje odbywają się nie za pośrednictwem wyodręb-
nionych aktów wymiany, ani za pośrednictwem pełnomocnictw administracyj-
nych, lecz za pośrednictwem sieci poszczególnych osób lub instytucji włączo-
                                                 
38  J. G. Lambooy, Complexity, formations and network, [w:] Complexes, formations and network, 

eds. M. de Smidt, E. Wever, Nederlandse Geographische Studies, 132, Utrecht-Nijmegen 1991, 
s. 21. 

39  Zob. szerzej: R. Domański, Miasto innowacyjne, Wyd. Nauk. PWN, Studia, t. CIX, Warszawa 
2000, s. 56–57. 

40  Por. S. Korenik, M. Pięta, K. Soczewka, Współczesne tendencje..., s. 275. 
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nych do działań na warunkach wzajemności, uprzywilejowania i obopólnego 
poparcia [...]. Komplementarność i dostosowanie są kamieniami węgielnymi 
efektywnych sieci produkcyjnych”41. W związku z tym podkreśla się, że w dzi-
siejszej organizacji sieciowej daje się zauważyć tendencja do dużego wzrostu 
powiązań sieciowych, które są – z jednej strony – powiązaniami relatywnie 
„słabymi”, określonymi dość luźno w porównaniu z tradycyjnymi regułami wy-
miany rynkowej, z drugiej zaś – powiązaniami stosunkowo stabilnymi, opar-
tymi na wzajemnym zaufaniu i funkcjonującymi w dłuższych okresach, z rzad-
szymi zmianami uczestników niż na rynkach pieniężnych42. 

Przestrzenny obszar oddziaływania sieci jest bardzo zróżnicowany. Wystę-
pują sieci skupione i sieci rozproszone na większych przestrzeniach: sieci lo-
kalne, regionalne, krajowe, ponadkrajowe, globalne. Są też sieci z terytorial-
nymi rdzeniami i bez nich, sieci będące kombinacją aglomeracji i dyspersji, 
sieci symetryczne, w których uczestniczą firmy o zbliżonej wielkości, i sieci 
asymetryczne złożone z małych i dużych firm. Koncepcje sieciowe przenikają 
też do geopolityki. Ich realizacja nadaje nowe znaczenie granicom, państwom      
i konstytucjom. Wspomniany już wcześniej (za S. Korenikiem, M. Piętą            
i M. Soczewką) J. G. Lambooy twierdzi: „[...] nie ma wioski globalnej, istnieje 
świat w postaci sieci F. Perroux, które tworzą własne hierarchie i rynki prze-
kraczające zasady ujęte w konstytucjach”43. Sądzimy, iż jest to trafny pogląd      
i adekwatny do dzisiejszych globalnych realiów społeczno-ekonomicznych. 

Gospodarka sieciowa jest właściwym i może być bardzo skutecznym in-
strumentem polityki gospodarczej wielkiego miasta bądź regionu. Gospodarka 
tych jednostek przestrzennych wykazuje postępującą fragmentaryzację. Harmo-
nizacja zróżnicowanych działalności może im przynieść znaczne efekty syner-
giczne. Trzeba przy tym stworzyć właściwe forum dla współdziałania, sieci po-
wiązań i sprawny mechanizm ich funkcjonowania. Sieci są także ważnym in-
strumentem polityki gospodarczej, szczególnie gdy władze miejskie lub regio-
nalne przechodzą od działalności bazującej na zapewnianiu usług miejskich do 
tworzenia sposobności dla różnych grup interesów. Takie podejście sprzyja 
tworzeniu nowych miejsc pracy (i zwiększaniu zatrudnienia), ładowi środowis-

                                                 
41  J. Murdoch, Actor-networks and the evolution of economic forms: combining description and 

explanation in theories of regulation, flexible specialization and network, Environment and 
Planning A. 1995, s. 741. 

42  J. Grzeszczak, Bieguny wzrostu..., s. 53. 
43  Por. J. G. Lambooy, Complexity..., s. 21, oraz S. Korenik, M. Pięta, K. Soczewka, Współczesne 

tendencje..., s. 275. 
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kowemu i przestrzennemu, wzrostowi dochodów przedsiębiorstw i ludności 
oraz powiększaniu kapitału ludzkiego i społecznego44. 

Zgadzamy się w zupełności z trafnym poglądem S. Korenika, M. Pełki       
i K. Soczewki, iż sieci są także instrumentem wykorzystywanym w rozwoju 
innowacji, szczególnie w jego interakcyjnej formie. Tworzą warunki do wy-
miany informacji i doświadczeń w dziedzinie jakości oraz uzyskiwania przez 
partnerów praktycznej wiedzy, która może być stosowana w ich organizacjach. 
Dlatego też coraz więcej uwagi poświęca się sieciom rozumianym przede 
wszystkim jako sieci innowatorów. Rozwój sieci można by uznać za ewolu-
cyjny proces uruchamiany poprzez innowacje, tj. poprzez coraz bardziej efek-
tywne łączenie techniki (lub wiedzy technicznej) i potrzeb użytkowników. Pro-
ces ten należy postrzegać jako proces kolektywnego uczenia się45. 

Również koncepcja uczącego się regionu jest jedną z wielu konstrukcji 
teoretycznych, jak i aplikacyjnych, uznających dominującą rolę innowacyjności 
technologicznej, organizacyjnej i marketingowej za kluczowy czynnik rozwoju 
regionalnego. Na tej podstawie R. Florida46 upowszechnił pojęcie „uczącego się 
regionu”, którego głównym inspiratorem i stymulatorem rozwoju jest perma-
nentna innowacja i umiejętność adaptacji do zmieniających się uwarunkowań 
rynkowych. Stanowi to swoiste przeciwstawienie się podejściu regionu maso-
wej produkcji okresu fordowskiego. W takich warunkach zadaniem podmiotów 
polityki regionalnej jest stymulowanie wszystkich czynników odpowiedzial-
nych za rozwój nauki, badań, doskonalenie kadr i aplikowanie wysokiej tech-
niki w przedsiębiorstwach uczącego się regionu (co może korzystnie wpływać 
m.in. na jakość zasobów pracy). Publicznym sposobem na wsparcie prywatnego 
sektora innowacyjnego jest tworzenie regionalnego systemu innowacji obejmu-
jącego instytucje publiczne i prywatne działające w partnerskiej sieci współ-
pracy między ośrodkami nauki, instytucjami eksperckimi i podmiotami gospo-
darczymi; temu celowi służą m.in. regionalne centra innowacji i parki naukowe. 

Ze względu na przedmiot naszego zainteresowania (aspekt lokalny) wartą 
uwagi jest m.in. koncepcja wielkiego pchnięcia (big push)47 dla regionów słabo 

                                                 
44  Zob. szerzej:  R. Domański,  Gospodarka przestrzenna,  Wyd. Nauk.  PWN,  Warszawa 2002, 

s. 197, oraz S. Korenik, M. Pięta, K. Soczewka, Współczesne tendencje..., s. 276. 
45  S. Korenik, M. Pięta, K. Soczewka, Współczesne tendencje..., s. 276. 
46  Por  R. Florida,  Toward the learning region,  Futures 1995, vol. 27,  No. 5,  oraz  R.  Florida, 

Toward the learning region, [w:] The Learning Region. Fundations, State of the Art, Future, 
eds. R. Ruten, F. Boekema, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton MA, 
USA 2007, s. 64–67. 

47  M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce narodowej, AE, Poznań 1999; A. Radziwiłł, Zróż-
nicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Perspektywy zrównoważonego rozwoju, Centrum 
Case, Warszawa 1999. 
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rozwiniętych (co może mieć też związek z kwestią zatrudnienia). Szczególnym 
problemem jest przekroczenie progu rozwojowego, umożliwiającego osiąg-
nięcie sytuacji endogenicznego pobudzenia lub podtrzymanie procesów roz-
woju regionalnego. Impulsem wzrostowym w tej sytuacji jest realizacja kom-
pleksu inwestycji autonomicznych, głównie infrastrukturalnych, które mogą 
być realizowane w zasadzie niezależnie od bieżących rozmiarów popytu i po-
ziomu aktywności gospodarczej. Takie „wielkie pchnięcie” na ścieżce rozwoju 
regionalnego za pomocą kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych po-
winno się opierać na publicznych źródłach finansowania. 

Przechodząc do dalszej części rozważań, nadmieńmy, iż trafnie stwierdza 
M. Castells48, że szerszym trendem organizacyjnej ewolucji, który został ziden-
tyfikowany m.in. w pionierskiej pracy M. J. Piore’a i Ch. F. Sabela, stanowiło 
przejście od produkcji masowej do produkcji elastycznej, lub inaczej – od „for-
dyzmu” do „postfordyzmu”. Model produkcji masowej bazował na podwyż-
szaniu wydajności dzięki zastosowaniu metod gospodarki wielkiej produkcji 
(economies of scale) w zmechanizowanych procesach wytwarzania znormalizo-
wanych wyrobów. Odbywało się to w warunkach kontroli rozległego rynku, za 
pomocą specyficznej formy organizacyjnej – wielkiej korporacji zbudowanej na 
zasadach integracji pionowej oraz na zinstytucjonalizowanym społecznym          
i technologicznym podziale pracy. 

Jednakże, gdy popyt stał się nieprzewidywalny (zarówno w aspekcie iloś-
ciowym, jak i jakościowym), a rynki na świecie stały się zróżnicowane, wów-
czas pojawiła się potrzeba elastycznego systemu produkcji. Twórcy tej kon-
cepcji – Michael J. Piore i Charles F. Sabel49, badając dynamicznie rozwijające 
się regiony włoskie (szczególnie Emilię-Romanię), zwrócili uwagę na regio-
nalny system elastycznej produkcji i specjalizacji. System ten bazuje na licznej 
grupie małych i średnich przedsiębiorstw, zdolnych do szybkiej zmiany pro-
dukcji, zgodnej z wymaganiami rynku. Poza tym opiera się na terytorialnej ko-
operacji, której źródłem są relacje społeczne wynikające ze wzajemnego 
zaufania. Kluczem takiego współdziałania jest historycznie ukształtowana 
integracja regionalnej społeczności oraz tradycje przedsiębiorczości. System 
elastycznej produkcji w małych firmach i tradycja współdziałania społecznego 
są źródłem obniżenia kosztów transakcyjnych i podwyższenia efektywności 
całej grupy producentów. 

Istotne cechy fordowskiego i postfordowskiego paradygmatu rozwoju 
przedstawia w szczegółach tabela 1.  

                                                 
48  M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007, s. 162. 
49 M. J. Piore, Ch. F. Sabel, The Secondo Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, Basic 

Books, New York 1984, s. 17 i n. 
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TABELA 1: Zestawienie cech charakterystycznych dla fordowskiego i postfordowskiego para-
dygmatu rozwoju 
 

Lp. Zmienne Fordyzm Postfordyzm 
1 

 
Główne czynni-
ki rozwoju 
 

gospodarka zorientowana na 
przetwórstwo czynników mate-
rialnych; dominacja tradycyj-
nych gałęzi przemysłu (surow-
ce energetyczne, hutnictwo i cię-
żka chemia) wymuszających 
dużą skalę produkcji 

gospodarka zorientowana na wykorzy-
stanie czynników niematerialnych, wy-
nikających z relacji nauka – technolo-
gia; szybko zmieniająca się produkcja 
w krótkich seriach 
 

2 
 

Rozmiar i cha-
rakter rynków 

duże jednorodne rynki 
 

mniejsze rynki, zróżnicowane regional-
nie i lokalnie 

3 
 

Powiązania pro-
dukcyjne 
 

organizacja produkcji pionowo 
zintegrowana w skali gospodar-
ki narodowej 
 

pionowa dezintegracja; trwałe więzi ko-
operacyjne z małymi firmami; wspólne 
przedsięwzięcia i porozumienia strate-
giczne w skali zarówno globalnej, kra-
jowej, jak i regionalnej oraz lokalnej 

4 
 

Proces pracy 
 

związany z wytwarzaniem na 
masową skalę standaryzowa-
nych produktów; orientacja na 
osiąganie korzyści skali 

„elastyczna” produkcja osiągana za po-
mocą „elastycznego” parku maszyno-
wego i „elastycznej” organizacji pracy 

5 
 

Organizacje pra-
cowników i pra-
codawców 
 

scentralizowane związki zawo-
dowe i stowarzyszenia praco-
dawców oraz organizacje gos-
podarcze; zinstytucjonalizowa-
na współpraca między nimi a or-
ganami państwa 

tendencje do osłabienia roli scentralizo-
wanych organizacji na rzecz – z jednej 
strony – organizacji działających w wy-
miarze segmentów rynku pracy szcze-
bla regionalnego i lokalnego, z drugiej 
zaś – działających w skali globalnej 

6 
 

Relacja: rynek – 
podmioty gos-
podarcze 
 

neoklasyczne ujęcie związku 
między podmiotami gospodar-
czymi a rynkiem 

strategia łączenia regulacji rynkowej 
oraz instytucjonalnej; tworzenie sieci 
podmiotów koordynujących na różnych 
szczeblach, od globalnego po lokalny 

7 
 

Organizacja pań-
stwa i społeczeń-
stwa 
 

struktura hierarchiczna; prymat 
struktur państwowych nad re-
gionalnymi i lokalnymi 
 

odradzanie regionalizmów etnicznych
i kulturowych oraz równoległy proces 
odradzania się lokalizmu, co jest wyra-
zem zróżnicowania się świadomości 
kulturowo-przestrzennej i odchodzenia 
od zhierarchizowanego ujmowania or-
ganizacji państwa i społeczeństwa 

 
Źródło: Opracowano na podstawie: J. Hausner, Postfordowski paradygmat przemysłowy, Gospo-
darka Narodowa 1994, nr 4. 
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Przy tym postfordyzm można postrzegać z jednej strony – jako proces 
globalizacji rozwoju, z drugiej zaś – jako proces aplikacji efektów tego rozwoju 
przez odradzający się lub aktywizujący szczebel gospodarki regionalnej i lo-
kalnej, co praktycznie przejawia się jako zasada postępowania w konwencji: 
„myśleć globalnie, działać lokalnie”50. Oznacza to, że konsekwencje wynika-
jące z komplementarności przemian ustrojowych oraz transformacji fordyzmu 
w struktury typu postfordowskiego „potęgują” działanie egzogenicznych czyn-
ników rozwoju regionalnego. 

Główne różnice pomiędzy fordowskim wzorcem masowej produkcji a ela-
styczną specjalizacją modelu postfordowskiego prezentuje J. Chądzyński, m.in. 
w następujący sposób51: 
• system fordowski oznacza produkcję masową lub wielkoseryjną, podczas 

gdy w postfordowskim – modelu elastycznej specjalizacji – dominuje pro-
dukcja krótkich serii, prototypów i wytwarzanie artykułów na konkretne 
zamówienie (zatem z uwzględnieniem potrzeb grupy docelowej – danego 
segmentu rynku); 

• w fordowskim modelu organizacji pracy przyjmowano zasadniczo założe-
nia Taylora dotyczące m.in. jasnego oddzielenia pracowników umysłowych 
(white-collar workers), którzy występują w mniejszości, od stanowiących 
zdecydowaną większość niewykwalifikowanych pracowników fizycznych 
(blue-collar workers). W modelu postfodowskim organizacja pracy bazuje 
na trzypoziomowym systemie współpracy pomiędzy znajdującymi się na 
samym szczycie piramidy pracownikami umysłowymi, pracownikami wy-
kwalifikowanymi i siłą niewykwalifikowaną stanowiącą podstawę tej pira-
midy (w dalszej części artykułu nawiążemy jeszcze do kwestii segmentacji 
rynku pracy i kapitału ludzkiego); 

• kluczem (drogą) do sukcesu w systemie elastycznej specjalizacji jest grupa 
średnio wykwalifikowanych pracowników, którzy przychodzą do przedsię-
biorstwa już jako zawodowo wykwalifikowani robotnicy i w trakcie pracy, 
poprzez praktykę i doświadczenie, podnoszą jeszcze bardziej swoje umie-
jętności zawodowe. Kombinacja przygotowania zawodowego (wykształce-
nia) oraz nabywanego w trakcie pracy doświadczenia pozwala tym osobom 
opuścić po pewnym czasie przedsiębiorstwa, w których pracują, i otworzyć 
swoje własne małe, ale niezależne firmy. Z tego powodu można mówić, że 
postfordowski model uprzemysłowienia daje możliwość społecznej mobil-
ności pomiędzy poszczególnymi klasami pracującymi. Jest to mobilność,     
o której w systemie fordowskim można było tylko marzyć; 

                                                 
50  Por. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wyd. AE, Wrocław 2006, s. 20 i n. 
51  Por. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region..., s. 66–67. 
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• procedury dotyczące systemu produkcji są w modelu fordowskim równie 

ustandaryzowane jak sam produkt. Najważniejszym czynnikiem jest koszt. 
W przypadku modelu elastycznej specjalizacji (economy of scope) proces 
produkcji wymusza bliską współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i ich 
klientami, prowadząc w konsekwencji do sytuacji wytwarzania produktów 
na zamówienie, spełniających konkretne wymogi określone przez danego 
klienta; 

• w modelu fordowskim produkcja miała miejsce w kilku dużych przedsię-
biorstwach, podczas gdy proces produkcji w modelu postfordowskim odby-
wa się w wielu (głównie małych i średnich) przedsiębiorstwach zorganizo-
wanych w różnego rodzaju dystrykty przemysłowe czy wielkomiejskie 
podsystemy przemysłowe. 
Poza tym wymienione kwestie warunkują w pewnym stopniu także realia 

funkcjonowania współczesnych rynków pracy (w różnych przekrojach). W tym 
kontekście należy zauważyć, iż w ramach teorii segmentacji rynku pracy, 
wobec krytyki teorii klasycznej i neoklasycznej, dokonuje się podziału całego 
rynku52 na rynki częściowe i rozważa różnice w sposobie funkcjonowania tych 
poszczególnych części (segmentów) rynku pracy53. W myśl tych teorii, nierów-
ności są immanentną cechą rynku pracy, a podział rynku pracy na segmenty 
występuje zawsze i charakteryzuje się stabilnością w długich okresach – seg-
mentacja jest wynikiem kombinacji nierównych warunków zatrudnienia i nie-
równych szans dostępu do heterogenicznych miejsc pracy54. Warunkiem ko-
niecznym podziału rynku pracy na mniejsze części jest jednoczesne wystąpienie 
niehomogeniczności miejsc pracy i ograniczenia mobilności siły roboczej spo-
wodowane restrykcjami dostępu do miejsc pracy. Warunkiem dostatecznym zaś 
to, aby problemy między pracodawcami a pracobiorcami były rozwiązywane 
nie w sposób zindywidualizowany, ale zestandaryzowany, będący wynikiem 
zgodnych postaw podmiotów rynku pracy55. Segmentacja, jak definiuje to 

                                                 
52  Doeringer i Piore rynek pracy definiują jako jednostkę administracyjną, w ramach której me-

chanizm płacowy i alokacja siły roboczej podlega zestawowi zasad i procedur admini-
stracyjnych Zob. R. Loveridge, A. L. Mok, Theories of Labour Market Segmentation, Marti-
nius Nijhoff, The Hague 1979, s. 60. 

53  E. Kryńska, Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wyd. UŁ, 
Łódź 1996, s. 14; R. Tarling, The Relationship Between Employment and Output: Where Does 
Segmentation Theory Lead Us?, [w:] F. Wilkinson (ed.), The Dynamics of Labour Market 
Segmentation, Academic Press, London 1981, s. 281–290. 

54  Szerzej na ten temat zob. Ł. Arendt, Heterogeniczność siły roboczej – ujęcie teoretyczne, mpis 
powiel., Łódź  2007. 

55 E. Kryńska, Segmentacja rynku pracy..., s. 21. 
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Ryan56, jest procesem, w którym dochodzi do podziału i izolacji różnych 
uczestników rynku pracy, co się przejawia w koncepcjach grup pracowników 
niekonkurujących ze sobą (non-competing groups), bałkanizacji rynku pracy.  

W wyniku badań nad segmentacją doszło do wyodrębnienia dwóch typów 
podziału rynku pracy – dwuczęściowego i trzyczęściowego, a głównymi teoria-
mi segmentacji stały się koncepcje dualnego oraz wewnętrznego i zewnętrz-
nego rynku pracy57. 

Wskazuje się, że teorie segmentacji rynku pracy (szczególnie dualnego 
rynku pracy) zbliżone są do teorii kapitału ludzkiego w tym sensie, że teoria ka-
pitału ludzkiego również uznaje heterogeniczność zasobów siły roboczej i do-
konuje zróżnicowania między umiejętnościami ogólnymi a specyficznymi, pro-
wadzącymi do podziału rynku. Nawiązania do teorii kapitału ludzkiego widocz-
ne są zarówno w koncepcjach dwuczęściowego, jak i trzyczęściowego podziału 
rynku pracy58. Piore59, opisując łańcuchy mobilności oraz proces nabywania 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy, wyróżnia cechy 
specyficzne, które pojawiają się jako bezpośredni efekt działania określonego 
bodźca (są one nabywane w procesie, który Piore określa jako automatic 
incidental learning), oraz cechy uniwersalne, tworzone na podstawie reguł       
(w tym przypadku odpowiednie zachowanie pracownika jest wynikiem zastoso-
wania znanego przez niego zestawu reguł, w odpowiedzi na zaistnienie określo-
nego bodźca). Wprawdzie Piore rozważa cechy specyficzne i uniwersalne w ka-
tegoriach „ścieżek zachowania, które są odtwarzane w odpowiedzi na dany bo-
dziec w określonym typie otoczenia”, niemniej, jego podejście daje się powią-
zać z beckerowską koncepcją umiejętności specyficznych i ogólnych60. 

W tym kontekście warto nadmienić, iż w kwestię segmentacji wpisują się 
także rozważania Castellsa61, który nawiązując do stworzonego przez siebie 
modelu dualnego rynku pracy składającego się z generic labour i self-pro-
gramming Latour, wskazuje, że cechą charakterystyczną osób zaliczających się 
do generic labour są częste zmiany pracy, podejmowanie prac dorywczych, co 
                                                 
56  P. Ryan, Segmentation, Duality and the Internal Labour Market, [w:] F. Wilkinson (ed.), The 

Dynamics…, s. 3–20. 
57  E. Kryńska, Segmentacja rynku pracy..., s. 15. 
58  Por. Ł. Arendt, Heterogeniczność... 
59  M. J. Piore, Notes for a Theory of Labor Market Stratification, [w:] R. C. Edwards, M. Reich, 

D. M. Gordon (eds), Labor Market Segmentation, Lexington, Massachusetts, Toronto, London 
1975, s. 125–150. 

60  Inny wspólny elementem łączącym koncepcję Piore’a z teorią kapitału ludzkiego to spojrzenie 
na zagadnienie tworzenia się łańcuchów mobilności jako na proces, w którym celem jest mi-
nimalizacja kosztów, które wyrażane są w kategoriach kosztów pieniężnych oraz kosztów utra-
conych możliwości. 

61  M. Castells, End of Millennium, Blackwell Publisher, Oxford 1998, s. 344. 
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skutkuje zanikiem kontynuacji zatrudnienia. Castells dochodzi do wniosku, że 
w efekcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego miliony osób zaliczających 
się do generic labour stale przepływają z zatrudnienia do bezrobocia, czasami 
trafiając do nieformalnego sektora gospodarki, a brak stałości zatrudnienia ob-
niża ich pozycję przetargową w procesie poszukiwania pracy; to z kolei rodzi 
konsekwencje natury społecznej. 

Rozpatrując wpływ relacji ogólnych na procesy rozwojowe, warto nadmie-
nić, iż na uwagę zasługuje także interdyscyplinarne podejście z pogranicza eko-
nomii i logistyki (które ma pewne zastosowanie również w kontekście regio-
nalnym i lokalnym – miejskim oraz zwiększania konkurencyjności, a także 
problemów zatrudnieniowych). I tak rozwój gospodarki światowej jest niero-
zerwalnie związany z procesem jej umiędzynarodowienia i przechodzeniem do 
etapu określanego pojęciem globalizacji. Etap ten charakteryzuje się wzrostem 
liczby powiązań gospodarczych w wymiarze regionalnym, krajowym, a także 
pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ich federacjami, które przyjmują postać glo-
balnych łańcuchów dostaw. Szczególne znaczenie dla procesów internacjo-
nalizacji oraz globalizacji mają transfery informacji w postaci przepływów 
know-how, czyli wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk (ang. best practises), 
które dają szansę na wyrównywanie różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy 
krajami (i danymi obszarami).  

Warto zauważyć również, iż formalne i nieformalne sieci skupiające krea-
tywne umysły (naukowców, wynalazców, przedsiębiorców) powstają zarówno 
w obrębie oficjalnych instytucji, jak i poza nimi (w kontekście usieciowienia)62. 
Ci aktorzy (actors), od których zależą procesy innowacji i dyfuzji, są częścią 
„struktur łączliwości”. Aż do niedawnych czasów jednym z warunków sukcesu 
takich struktur była „bliskość” aktorów w przestrzeni, od której zależało pozy-
skiwanie informacji i wytwarzanie/przekazywanie wiedzy. W dzisiejszej rze-
czywistości społeczno-ekonomicznej znaczna część informacji po prostu „krą-
ży” po świecie, dostępna na dystans, „w sieci cyfrowej” lub za pośrednictwem 
rozmaitych sieci międzynarodowych. Znaczenie struktur przestrzennych, takich 
jak regiony, klastry (grona) czy parki technologiczne, nie przeminęło jednak 
zupełnie63. Duże korporacje międzynarodowe mają obecnie przewagę w dzie-
dzinie rozwoju nowych procesów czy produktów, ponieważ są w stanie zain-
westować znaczne środki w B&R, a także wykorzystywać bezpośrednio lub po-
średnio zewnętrzne źródła wiedzy i informacji rozsiane po całym świecie. Wy-
                                                 
62  Szerzej na ten temat zob.:  J. Lambooy, Relational spaces and relational dynamics: the condi-

tions of knowledge diffusion and innovation, [w:] The Future of European Regions, Ministry of 
Regional Development, eds  P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Zuber, Warsaw 2007, s. 260–264. 

63  M. J. Storper, A. J. Venables, Buzz: face-to-face contact and the urban economy,  Journal of 
Economic Geography  2004, No. 4, s. 351–370. 
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nalazki i innowacje są przejawem i rezultatem powiązań powstających między 
pracownikami operującymi wiedzą i jednostkami wdrażającymi i eksploatują-
cymi wiedzę. Powiązania te często nadal nawiązują się i układają w różne stru-
ktury w obrębie regionu, kraju, a nie tylko w układzie globalnym. Parametry 
gęstości, rodzaj i treść relacji między aktorami (uczestnikami) są uwarunko-
wane zarówno przez cechy osobowe poszczególnych aktorów (podmiotów), jak 
i zapośredniczone („filtrowane”) przez aspekty takie, jak język, religia, kultura 
organizacyjna itp. Siła i kierunek oddziaływania tych kwestii są zróżnicowane 
w zależności od regionu i kraju. Zawsze jednak mają one wpływ na informację 
i wiedzę, które podlegają transferowi (transmisji). Analiza kognitywnych i in-
stytucjonalnych mechanizmów i uwarunkowań procesów dyfuzyjnych jest więc 
niezwykle ważnym czynnikiem badania i stymulowania procesów rozwojo-
wych (zwłaszcza tych mających ścisły związek z generowaniem i eksploatowa-
niem nowej wiedzy). 

Pobudzaniu rozwoju regionalnego i lokalnego służy m.in. koncepcja kla-
strów (gron). Zwiększają one pozycję konkurencyjną gospodarki danego ob-
szaru. Wpływ klastrów na efektywność i produkcyjność przedsiębiorstw jest re-
zultatem gros czynników, takich jak: dostęp do wyspecjalizowanych nakładów, 
pracowników, specjalistycznych informacji; komplementarność działalności 
„skupisk”; możliwość wspólnego marketingu; ułatwiona dostępność dla kontra-
hentów, a także do instytucji i dóbr publicznych. Grona przy tym wpływają po-
zytywnie na rozwój innowacyjności w stosunku do odizolowanej lokalizacji64. 
Nadmieńmy, dla przykładu, iż Łódź obecnie objęta została Programem Ope-
racyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, który w zakresie roz-
woju instytucji otoczenia biznesu posiada środki finansowe na stymulowanie 
inicjatyw klastrowych. Fundusze z tego programu przeznaczane są m.in. na pro-
jekt „Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych na terenie woj. łódz-
kiego (np. klastrów)”. Łódź odznacza się relatywnie dużym potencjałem dla 
wspierania rozwoju inicjatyw klastrowych, co jest związane m.in. z uwarunko-
waniami historycznymi, dostępem do surowców, a także zasobem kapitału 
ludzkiego65.  

Poza tym dodajmy także, iż globalne łańcuchy dostaw mają wpływ na 
rozwój gospodarczy (również w aspekcie lokalnym). Globalizacja bowiem po-
strzegana jest z jednej strony jako szansa na rozwój ekonomiczny, poprzez włą-
czenie przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, do łańcuchów dostaw       
o zasięgu ogólnoświatowym, z drugiej zaś stanowi źródło problemów na po-

                                                 
64  Por. T. Dorożyński, Przyczyny regionalnych nierównomierności..., s. 198. 
65  Zob. B. Mikołajczyk,  A. Kurczewska,  J. Fila, Klastry na świecie.  Studia przypadków,  Difin, 
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ziomie lokalnym, odnoszących się głównie do sfery społecznej. Stąd koncepcje 
typu „Global Governance” wskazują na konieczność podejmowania wspólnych 
działań na poziomie krajowym i międzynarodowym, prowadzących do inte-
gracji celów ekonomicznych i społecznych (zwłaszcza zatrudnieniowych).  

Pojęcie „sieć logistyczna” jest używane zamiennie z takimi określeniami, 
jak sieć dostaw czy łańcuch dostaw (ang. supply chain), łańcuch podaży, co 
uzasadnia konieczność uporządkowania stosowanej terminologii na gruncie teo-
rii logistyki (może to rodzić pewne implikacje również na rynku pracy). Idea 
tworzenia i funkcjonowania sieci gospodarczych opiera się na występowaniu 
konkurencji między elementami sieci oraz kooperacji przybierającej postać for-
malną lub nieformalną66. Zatem wydaje się, iż należy myśleć globalnie, a dzia-
łać lokalnie (tzw. „glokalizacja”). Ponadto warto stwierdzić, iż omawiane kwe-
stie dotyczące zagadnień (w tym koncepcji) rozwoju regionalnego (i lokalnego) 
z natury rzeczy odznaczają się pewną złożonością (i wieloaspektowością). 
 
 

3. Podsumowanie 
 

Konkludując, można stwierdzić, iż w artykule przedstawiłem wybrane, 
szeroko pojęte koncepcje rozwoju regionalnego (w kontekście rynku pracy), 
jednakże nie objaśniają one w pełni mechanizmu rozwoju regionalnego (i lo-
kalnego). Są jedynie przykładem (próbą) poszukiwania odpowiedzi na pytanie: 
co jest siłą sprawczą rozwoju regionalnego o różnym poziomie rozwoju, 
różnorodnych warunkach makrootoczenia (i uwarunkowań globalnych), zróżni-
cowanych zasobach i możliwościach rozwojowych? Przedsięwzięte ustalenia 
pozwalają tylko stwierdzić, że z rozwojem regionalnym mamy do czynienia 
m.in. w sytuacji, gdy region eksportuje dobra i usługi, rozwija infrastrukturę      
(i inne czynniki endogeniczne), korzysta z bogatych i zróżnicowanych zaso-
bów: ludzkich, środowiskowych, gospodarczych, wiedzy i technologii – dostar-
cza na rynek nowe, technicznie zaawansowane produkty i usługi, gdy działają 
innowacyjni przedsiębiorcy (także inwestorzy zagraniczni) oraz kompetentne     
i aktywne instytucje władzy publicznej (i pozarządowe – sektor NGO, m.in.     
w kontekście ekonomii społecznej) wspierające te procesy. Poza tym starałem 
się dokonać tej selektywnej analizy i pewnej syntezy różnorodnych teorii         
w kontekście ich przydatności dla badania funkcjonowania regionalnego (i lo-
kalnego) rynku pracy. Może to stanowić swoisty przyczynek do dalszych prac 

                                                 
66  Szerzej na ten temat zob. A. Sadowski, M. Zajdel, Wpływ globalizacji łańcuchów dostaw na 
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badawczych z tego zakresu (m.in. również w ujęciu empirycznym67). Zatem 
wydaje się, iż należy kontynuować te procesy poznawcze. 
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Mirosław ZAJDEL 
 

SELECTED THEORIES ACCORDING TO REGIONAL AND LOCAL DEVELOPMENT 
 IN CONTEXT OF LABOUR MARKET 

 
(S u m m a r y) 

  
In contemporary world there are numerous socio-economic events. It becomes to count 

them among intensive transformations in regional development. This article is a trial to seize 
the most important conceptions according to regional (and local) development (in the context 
of labour market). It was told more over (among others) processes of polarization and 
networking. In the end of the article it was also paid attention to another important 
phenomenons playing meaningful role in regional development (for example clusters), also 
Polish situation was taken into some consideration. 
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