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WstCp

Teorie rozwoju regionalnego zasadniczo zajmuj> siC zrócnicowaniami w rozwoju 
regionów. W kacdej z nich mocna odnalea5 elementy odnosz>ce siC do mechani-
zmów i prawidŽowoWci powstawania rócnic miCdzyregionalnych. Poszczególne teorie 
wskazuj> jednak na odmienne przyczyny tych rócnic, formuŽuj> inne wnioski pro-
gnostyczne, w zwi>zku z czym dostarczaj> polityce regionalnej odmiennych sugestii 
ich niwelowania1.

Celem opracowania jest próba uporz>dkowania teorii rozwoju regionalnego we-
dŽug stanowiska, jakie zajmuj> wobec problemu zrócnicowaM miCdzyregionalnych.

1 G. Gorzelak, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, „Rozwój Regionalny. Rozwój 
Lokalny. Samorz>d Terytorialny” (Warszawa) 1989, nr 14, IGP UW, s. 57.
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50 KATARZYNA DYJACH

1. Teorie rozwoju regionalnego a zrócnicowania miCdzyregionalne

Prezentowane w licznych opracowaniach opisy i analizy odnosz>ce siC do rozwoju 
regionów pozwalaj> na grupowanie teorii wedŽug rozmaitych kryteriów. W kontekWcie 
miCdzyregionalnych zrócnicowaM rozwojowych najwŽaWciwszy wydaje siC funkcjo-
nuj>cy w literaturze dychotomiczny podziaŽ na teorie, w których rócnice pomiCdzy 
regionami s> traktowane jako zakŽócenie procesu rozwoju, oraz te, w których miC-
dzyregionalne rócnice rozwojowe s> nieuniknione, gdyc wynikaj> z naturalnych 
cech samego rozwoju spoŽeczno  -ekonomicznego2. W pierwszym przypadku chodzi 
o teorie odwoŽuj>ce siC do Wciecki rozwoju  zrównowaconego. PodkreWla siC w nich, ce 
naturalnym stanem gospodarki jest równowaga i d>cenie do jej osi>gniCcia. W dru-
giej grupie zaW znajduj> siC teorie oparte na Wciecce rozwoju niezrównowaconego, 
w których zakŽada siC, ic to istnienie w gospodarce nierównowagi jest siŽ> sprawcz> 
rozwoju. SzczegóŽowy podziaŽ teorii rozwoju regionalnego, z uwzglCdnieniem cha-
rakteru procesów rozwojowych, zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Klasyfikacja wybranych teorii rozwoju regionalnego

Charakter rozwoju Grupa teorii Teorie Autorzy

Rozwój 
zrównowacony

Neoklasyka 

Neoklasyczny model podstawowy A. Smith (1776)

Teoria korzyWci komparatywnych D. Ricardo (1817)

Teoria proporcjonalnoWci czynni-
ków produkcji

E. Heckscher (1919)
B. Ohlin (1930)

Model 
keynesowski

Keynesowski model podstawowy J.M. Keynes (1936)

Teoria bazy ekonomicznej D.C. North (1955)

Modele fazowe

Model fazowy Rostowa W.W. Rostow (1960)

Cykle Kondratiewa N.D. Kondratiew (1926)

Teoria „cyklu cycia” produktu R. Vernon (1966)

Rozwój 
niezrównowacony

Rozwój „od góry”

Bieguny wzrostu

Polaryzacja sektorowa F. Perroux (1964)

Polaryzacja regionalna G. Myrda (1957)

Polaryzacja sektorowa i regionalna A.O. Hirschman (1958)

Teoria centrum 
i peryferii

Teoria centrum i peryferii J. Friedman (1973)

2 Ibidem, s. 56.

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl
Data: 30/08/2020 01:53:10

UM
CS



51TEORIE ROZWOJU REGIONALNEGO WOBEC ZRÓbNICOWAL MIBDZYREGIONALNYCH 

Rozwój 
niezrównowacony

Rozwój „od doŽu”

Teoria potrzeb podstawowych

Teoria rozwoju autocentrycznego i selektywnej separacji

Teoria niezalecnego rozwoju regionalnego

Teoria wykorzystania potencjaŽu endogenicznego

`ródŽo: opracowanie wŽasne na podstawie K. von Stackelberg, U. Hahne, Teorie rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój 

ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, WCgry, red. S. Golinowska, Raport IPiSS, z. 16, 

Warszawa 1998, s. 55–106.

2. Teorie odwoŽuj>ce siC do Wciecki wzrostu zrównowaconego

W modelu neoklasycznym problematyka rozwoju jest rozpatrywana przez pryzmat 
oddziaŽywania klasycznych czynników produkcji3. Jego zaŽocenie sprowadza siC do 
stwierdzenia, ic ceny czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitaŽu) s> zalecne od 
sytuacji na danym rynku, który w naturalny sposób d>cy do równowagi. Pomimo 
ce model powstaŽ bardzo dawno4, to jednak ma on znaczenie dla polityki rozwoju 
regionalnego. GŽówne zaŽocenia tej koncepcji mocna bowiem odnieW5 do problemu 
wyrównywania rócnic regionalnych. Sprowadzaj> siC one do doskonaŽej konkurencji 
rynkowej, peŽnej mobilnoWci czynników produkcji (pracy i kapitaŽu) oraz staŽych zysków 
z produkcji tych samych dóbr. Mechanizm rynkowy (cenowy), determinuj>c lokalizacjC 
mobilnych czynników produkcji w miejscach, gdzie osi>gn> one najwiCksz> wydajnoW5 
(kraMcow> ucytecznoW5), wpŽywa na ich przemieszczanie siC. W rezultacie powinno 
nastCpowa5 niwelowanie regionalnych rócnic – ac do czasu wyrównania siC kraMcowych 
ucytecznoWci wszystkich czynników produkcji we wszystkich punktach danej prze-
strzeni5. Mimo ce model ten w pierwotnej postaci wspóŽczeWnie nie jest praktykowany, 
to jednak stale odgrywa istotn> rolC w ksztaŽtowaniu teorii oraz praktyki rozwoju6.

Teoria korzyWci komparatywnych to przeniesiona na grunt teorii rozwoju regio-
nalnego i bazuj>ca na zaŽoceniach klasycznych koncepcja D. Ricardo. ZakŽada ona 
mobilnoW5 towarów, a nie czynników produkcji, których wykorzystanie uzalecnia 
od specyficznych dla danego kraju (regionu) warunków naturalnych. Poszczególne 
regiony, charakteryzuj>ce siC odmienn> struktur> zasobów, rócni> sie takce efektow-
noWci> produkcji okreWlonych dóbr. W zwi>zku z ograniczon> mobilnoWci> czynników 
produkcji teoria ta uzasadnia regionaln> specjalizacjC w zakresie jednego produktu 

3 Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2011, s. 21.

4 Za twórcC modelu uwaca siC Adama Smitha.
5 K. von Stackelberg, U. Hahne, op. cit., s. 55.
6 Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce…
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52 KATARZYNA DYJACH

oraz miCdzyregionalny handel produktami7, dziCki którym zasoby regionalne wy-
korzystywane s> w optymalny sposób (osi>gaj> najwycsz> wydajnoW5), zaW ogólny 
poziom produkcji oraz dobrobytu wzrasta we wszystkich regionach. W koncepcji tej 
podkreWla siC rolC naturalnych, przestrzennie zrócnicowanych czynników rozwoju. 
WspóŽczeWnie zachowuje ona swoj> aktualnoW5 wszCdzie tam, gdzie pozbawione 
substytucji uwarunkowania naturalne decyduj> o konkurencyjnoWci rozwoju8.

Na bazie teorii korzyWci komparatywnych powstaŽa koncepcja proporcjonalnoWci 
czynników produkcji autorstwa E. Heckschera i B. Ohlina, w której autorzy nawi>zuj> 
do rócnego poziomu czynników pracy i kapitaŽu w poszczególnych krajach (regionach). 
W odrócnieniu od teorii korzyWci komparatywnych podjCcie produkcji dóbr nie jest 
uzalecnione od specyficznych dla danego obszaru warunków klimatycznych czy wystC-
powania surowców naturalnych. Zgodnie z t> koncepcj> kraje i regiony charakteryzuj>ce 
siC znacznym potencjaŽem siŽy roboczej powinny specjalizowa5 siC w produkcji dóbr 
pracochŽonnych, zaW kraje i regiony zasobne w kapitaŽ – dóbr kapitaŽochŽonnych9. Teoria 
ta jest sŽuszna i uwzglCdniania w polityce rozwoju, lecz nie ma charakteru uniwersalnego. 

W opozycji do doktryny neoklasycznej model keynesowski bazuje na przekona-
niu o braku mocliwoWci samoczynnego wyrównywania miCdzyregionalnych rócnic 
czy nawet pogŽCbianiu siC ich w przestrzeni, uzasadniaj>c tym samym interwencjC 
paMstwa w gospodarkC. W tym modelu zakŽada siC, ic pomimo stanu równowagi go-
spodarczej moce mie5 miejsce (i zazwyczaj ma) niepeŽne wykorzystanie czynników 
produkcyjnych, gŽówne pracy. Poniewac powstaŽ on w latach trzydziestych XX w., 
czyli w okresie masowego bezrobocia wywoŽanego Wwiatowym kryzysem gospodar-
czym, uwagC skupiono na popytowej stronie procesów gospodarczych, caŽkowicie 
uzalecniaj>c wykorzystanie czynników produkcji od popytu. W swoich analizach autor 
poszukiwaŽ skutków dodatkowych inwestycji ze wzglCdu na caŽkowity popyt (dochód 
narodowy), zdolnoW5 produkcyjn> oraz wielkoW5 kapitaŽu inwestycyjnego. OkreWlaŽ 
je mianem efektów dochodowych i przystosowawczych (zwi>zanych ze zdolnoWci> 
inwestycji do rozszerzania siC), których wpŽywom podlega sytuacja w kraju (regionie)10. 

Na bazie rozwacaM J.M. Keynesa i postkeynesistów powstaŽa teoria bazy eko-
nomicznej, rozpowszechniona przez D.C. Northa11, zgodnie z któr> rozwój danego 
terytorium zalecy od dziaŽalnoWci eksportowej. Zasadniczym czynnikiem rozwoju 
regionu jest zewnCtrzny popyt na produkowane przez dany region dobra i usŽugi. 
DziCki eksportowi region uzyskuje Wrodki na finansowanie importu i inwestycji. 
Baza ekonomiczna tworzona przez firmy i sektory eksportowe stanowi podstawC 
gospodarki regionu. Rozwój bazy generuje efekty mnocnikowe, powoduj>c powstanie 

7 Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
s. 85–86.

8 Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce…, s. 22. 
9 Gospodarka regionalna i lokalna…, s. 86.
10 K. von Stackelberg, U. Hahne, op. cit., s. 55.
11 A. KŽysik  -Uryszek, BezpoWrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, 

CeDeWu, Warszawa 2010, s. 54.
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i rozwiniCcie siC pokrewnych sektorów, podwykonawców, rynku usŽug regionalnych 
oraz przyczyniaj>c siC do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej regionu12. Eksport 
jako istotny czynnik dŽugookresowego wzrostu moce siC przyczyni5 do zmniejszenia 
rócnic rozwojowych (poziomu dochodu) w regionach. Do tej teorii nawi>zuj> póa-
niejsze, m.in. koncepcja produktu podstawowego H. Innesa oraz nowa teoria handlu, 
upatruj>ce przyczyny rozwoju regionalnego w dziaŽalnoWci eksportowej.

Z kolei fazowe modele rozwoju regionalnego zakŽadaj>, ce proces zmian spoŽeczno-
 -gospodarczych, politycznych i technologicznych jest nieci>gŽy i przebiega fazami. 
W modelach tych bierze siC pod uwagC historiC paMstw i regionów. Do najbardziej 
znanych nalecy zaliczy5:

•  cykle N.D. Kondratiewa – nawi>zuj>ce do cykli koniunkturalnych, model 
rozwijany przez J.A. Schumpetera, analizuj>cego wpŽyw innowacji technolo-
gicznych na cyklicznoW5 wahaM rozwoju ekonomicznego;

•  model fazowy Rostowa – wskazuj>cy na dominuj>c> rolC „sektora prowadz>-
cego” w procesie rozwoju;

•  teorie cyklów „cyciowych” bazuj>ce na fazach cyklu cycia produktów (R. Vernon).
Modele te, pomimo krytyki dotycz>cej zbytniego uproszczenia rzeczywistoWci, 

zawieraj> istotne wyjaWnienia w zakresie zmian w dynamice oraz konkurencyjnoWci 
regionów. W szczególnoWci dotyczy to teorii cyklów „cyciowych”, która – odniesiona 
do sytuacji regionów – okreWla charakter gospodarek regionalnych, np. starzej>ce siC, 
wschodz>ce, itp.13 Podstawowym jej zaŽoceniem jest Ž>czenie rozwoju gospodarczego 
z procesem powstawania nowych produktów, ich doskonaleniem i standaryzacj>. 
ZakŽadaj>c wpŽyw innowacyjnoWci technologicznej na rozwój regionów, zwolennicy 
tej koncepcji uwacaj>, ic nowe produkty najczCWciej powstaj> w regionach rozwiniC-
tych, z wyksztaŽconym zapleczem naukowo  -badawczym oraz ducym i wymagaj>cym 
rynkiem konsumenckim, który stymuluje popyt na nowe produkty. Drugi etap cyklu 
obejmuje doskonalenie produktu i jego eksport na zewnCtrzne rynki, trzecie zaW sta-
dium – jego standaryzacjC, co pozwala przenieW5 produkcjC do sŽabiej rozwiniCtych 
regionów, charakteryzuj>cych siC mniejszym rynkiem wewnCtrznym, ale tec taMsz> 
siŽ> robocz>. Teoria zakŽada utrzymuj>ce siC dysproporcje pomiCdzy regionami roz-
winiCtymi oraz opóanionymi w rozwoju, a nawet ich pogŽCbianie za spraw> rosn>cych 
dysproporcji w poziomie zaawansowania technologicznego, co jest konsekwencj> lo-
kalizacji w regionach sŽabiej rozwiniCtych prostych faz procesu produkcyjnego, przez 
co staj> siC one coraz bardziej uzalecnione od wspóŽpracy z obszarami centralnymi14. 
Dla teorii rozwoju regionalnego wacne jest, ce w kolejnych fazach produkt przechodzi 
z jednego regionu do innego, z centrum do peryferii. Z kolei dla polityki regionalnej 
istotne jest, by region znalazŽ jak najlepsze miejsce w cyklu cyciowym produktu.

12 T.G. Grosse, Przegl>d koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Centrum Europejskich Studiów 
Regionalnych i Lokalnych UW, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1, s. 26.

13 Gospodarka regionalna i lokalna…, s. 86.
14 T.G. Grosse, op. cit., s. 30–31.

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl
Data: 30/08/2020 01:53:10

UM
CS



54 KATARZYNA DYJACH

3. Teorie odwoŽuj>ce siC do Wciecki rozwoju niezrównowaconego

Drug> grupC teorii rozwoju regionalnego, w Wwietle których rócnice miCdzyre-
gionalne s> nieuniknione, reprezentuj> koncepcje odwoŽuj>ce siC do Wciecki rozwoju 
niezrównowaconego. Wskazuje siC w nich, ce istnienie nierównowagi w gospodarce 
jest siŽ> sprawcz> rozwoju15. Teorie te mocna sklasyfikowa5 wedŽug ujCcia „od góry” 
i „od doŽu”. Nawi>zuje ono do odmiennej interpretacji teorii w zakresie powstawania 
impulsów rozwojowych. W koncepcjach rozwoju „od góry” zakŽada siC, ce rozwój zo-
staje zapocz>tkowany w nielicznych brancach lub miejscach, a nastCpnie rozprzestrzenia 
siC na pozostaŽe obszary analizowanej przestrzeni. W teoriach tych czCsto uznaje siC 
wŽadzC krajow> lub regionaln> za inicjatora impulsów rozwojowych. Region jest poj-
mowany jako przedmiot rozwoju, a procesy w nim zachodz>ce stanowi> wypadkow> 
egzogenicznych uwarunkowaM. Z kolei w koncepcjach rozwoju „od doŽu” zwraca siC 
uwagC na endogeniczne (czCsto specyficzne) czynniki rozwojowe poszczególnych re-
gionów, w tym niematerialne, znajduj>ce siC w gestii regionalnych spoŽecznoWci. Nacisk 
kŽadzie siC na wystCpowanie i wagC inicjatyw oddolnych (wychodz>cych od spoŽecz-
noWci lokalnych) przyczyniaj>cych siC do wykorzystania zasobów wŽasnych regionu16. 

Teorie rozwoju „od góry” s> reprezentowane przez koncepcje polaryzacji. WystC-
powanie tendencji do polaryzacji w przestrzeni spoŽeczno  -gospodarczej oznacza, ce 
poszczególne jej elementy rozwijaj> siC w rócnym tempie, co prowadzi do narastania 
zrócnicowaM w poziomie ich rozwoju17. Teoria polaryzacji powstaŽa i rozwijaŽa siC 
niezalecnie od siebie w pracach F. Perroux, A.O. Hirschmana i G. Myrdala. Badania 
teoretyczne w tym nurcie oscylowaŽy wokóŽ dwóch zagadnieM. Pierwsze z nich do-
tyczyŽo rozwoju oWrodków centralnych (tzw. biegunów wzrostu), drugie zaW kwestii 
oddziaŽywania oWrodka centralnego na przestrzeM, w której jest zlokalizowany (teorie 
centrum–peryferie)18. 

Teoria biegunów wzrostu (F. Perroux) wyjaWnia, dlaczego rozwój gospodarczy 
regionu nie nastCpuje w takim samym stopniu na caŽym jego obszarze. Autor pola-
ryzacji sektorowej, prowadz>c czasoprzestrzenne badania rozwoju gospodarczego, 
wykazaŽ, ce procesy rozwojowe nie zachodz> wszCdzie w tym samym czasie oraz 
z t> sam> intensywnoWci>. WystCpuj> miejsca, które w stosunku do pozostaŽych 
obszarów rozwijaj> siC znacznie szybciej (bieguny wzrostu), zajmuj>c tym sa-
mym korzystniejsze, z punktu widzenia wzrostu, poŽocenie. Zgodnie z t> teori> 
rozwój gospodarczy ma charakter spolaryzowany. Oznacza to, ce za spraw> siŽ 
rozwojowych nastCpuje koncentracja dziaŽalnoWci gospodarczej oraz samego wzro-

15 J. Ch>dzyMski, A. Nowakowska, Z. Przygocki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Ce-
DeWu, Warszawa 2007, s. 54.

16 S. Korenik, Region ekonomiczny w nowych realiach spoŽeczno  -gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 
2011, s. 84–86. 

17 Ibidem, s. 89–90.
18 K. Gawlikowska  -Hueckel, Polityka regionalna – rozwój, finansowanie i przyszŽoW5, [w:] Regiony, red. 

Z. Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 22.
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stu, a takce wystCpowanie nierównowagi miCdzy obszarami geograficznymi oraz 
umiejscowionymi na ich obszarze gaŽCziami19. Koncepcja ta zakŽada, ic biegunem 
wzrostu moce by5 zakŽad lub zespóŽ zakŽadów przemysŽowych, miasto czy „oW 
rozwoju” Ž>cz>ca kilka biegunów. Biegun wzrostu przez swoje oddziaŽywanie na 
otaczaj>cy region modyfikuje jego strukturC, prowadz>c do rozwoju20. Rezultaty 
jego wpŽywu s> regionalnie zrócnicowane i zalec> od tzw. dynamiki Wrodowiska, 
rozumianej jako poŽ>czenie trzech siŽ wzrostu: ludnoWci, innowacji oraz instytucji 
wystCpuj>cych w danym ukŽadzie terytorialnym. DziaŽanie to moce mie5 charakter 
pozytywny (pobudzanie) lub negatywny (hamowanie) dla rozwoju danego regionu. 
Zwolennicy tej koncepcji rekomenduj> wykorzystanie w polityce rozwoju czynni-
ków wzmacniaj>cych dotychczasowe bieguny wzrostu lub wspieraj>cych tworzenie 
nowych oraz rozwój sieci komunikacyjnej pomiCdzy dominuj>cymi oWrodkami i ich 
otoczeniem21.

Poziom zrócnicowaM regionalnych zalecy od siŽy wystCpowania dwóch efektów: 
zasysania oraz rozprzestrzeniania w ich centrach. Na ich dziaŽanie zwróciŽ uwagC 
G. Myrdal, którego uznaje siC za twórcC regionalnej teorii polaryzacji. W koncepcji 
bŽCdnego koŽa, zwanej takce koncepcj> kumulatywnej okrCcnej przyczynowoWci, autor 
przyj>Ž zaŽocenie, ce jedna zmiana w elementach ukŽadu spoŽeczno  -ekonomicznego 
w przestrzeni implikuje zmiany w innych jego elementach, a wystCpuj>ce miCdzy 
nimi sprzCcenia zwrotne powoduj> zwiCkszenie natCcenia wzajemnych oddziaŽywaM. 
Zmiany mog> mie5 charakter pozytywny, nazywany efektem rozszerzania rozwoju, lub 
negatywny, zwi>zany z efektem wypŽukiwania rozwoju. O poziomie rócnic w rozwoju 
miCdzy regionami decyduje wystCpowanie pozytywnych lub negatywnych efektów 
rozwoju w ich centrach. W przypadku gdy poc>dane skutki aktywnoWci ekonomicznej 
w centrach zostaj> przenoszone na peryferia, ma miejsce efekt rozprzestrzeniania 
rozwoju. W przeciwnym razie, tj. kiedy dominuj> efekty wymywania, wskutek za-
chodz>cych w regionalnym biegunie wzrostu przeksztaŽceM nastCpuje przyci>ganie 
do centrum siŽy roboczej i zasobów materialnych. Konsekwencjami efektu regresu 
bCd> migracje na linii wieW–miasto, skumulowanie rozwoju w centrach, itp.22 We-
dŽug tej teorii przestrzenne zrócnicowanie rozwoju gospodarczego stanowi rezultat 
dŽugookresowego wpŽywu czynników ekonomicznych, spoŽecznych, politycznych 
i kulturowych (historyczne podŽoce uwarunkowaM rozwoju). Wskutek ich wzajemnego 
oddziaŽywania i kumulowania zrócnicowanie miCdzy regionami pogŽCbia siC, gdyc 
obszary bogate rozwijaj> siC coraz szybciej, zaW sŽabo rozwiniCte ulegaj> stagnacji 
(mechanizm bŽCdnego koŽa). Teoria ta podwaca mocliwoW5 zatrzymania lub odwró-

19 A.M. Kowalski, Polityka regionalna w UE, w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach 1989–2006, „Mo-
nografie i Opracowania” 550, SGH, Warszawa 2008, s. 22.

20 Ekonomiczno  -organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, red. D. Stawasz, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ÿódzkiego, Ÿóda 2004, s. 66.

21 Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce…., s. 27.
22 Ekonomiczno  -organizacyjne uwarunkowania…, s. 65.
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cenia procesu za spraw> dziaŽania mechanizmu rynkowego. Wskazuje siC na zatem 
na aktywnoW5 wŽadz publicznych jako istotny czynnik wspieraj>cy procesy rozwoju23.

A.O. Hirschman w swojej teorii Ž>czy polaryzacjC sektorow> i regionaln>. Autor 
wskazuje, ce rozwój przestrzennie zrównowacony to stan w praktyce niemocliwy do 
osi>gniCcia, mimo ce niekiedy nastCpuje rozprzestrzenianie siC wzrostu z centrów 
na obszary s>siednie. MiCdzyregionalne zrócnicowanie stanowi wynik koncentracji 
wzrostu gospodarczego w tzw. geograficznych centrach wzrostu, które s> gŽównym 
aródŽem powstawania dysproporcji, skoro dochodzi do naturalnego przenoszenia siC 
rozwoju z tych centrów na obszary s>siednie. Dlatego Hirschman postuluje wspieranie 
rozwoju regionów centralnych, a nastCpnie wzmacnianie procesów i instrumentów 
dyfuzji tego rozwoju na obszary sŽabiej rozwiniCte, np. poprzez budowC infrastruk-
tury, gŽównie komunikacyjnej.

Drugi nurt dociekaM w ramach teorii polaryzacji dotyczy oddziaŽywania oWrodka 
centralnego na przestrzeM, w której jest zlokalizowany. Wi>ce siC gŽównie z rozwa-
caniami J. Friedmanna i powstaniem koncepcji rdzenia i peryferii. Autor w swojej 
teorii zwraca uwagC na spoŽeczny aspekt narastania rócnic regionalnych. WedŽug 
niego centra, stwarzaj>c klimat inwestycyjny, stymuluj> rozwój nowoczesnych syste-
mów innowacji i centrów badawczo  -rozwojowych, a dziCki nim mocliwy jest wzrost 
dochodów per capita pomimo rosn>cej gCstoWci zaludnienia. W centrach mocna wiCc 
zaobserwowa5 skumulowany proces wzrostu i rozwoju, za którym regiony peryferyjne 
nie s> w stanie nad>cy524. Zdaniem autora pogŽCbianie siC regionalnych dysproporcji 
stanowi konsekwencjC dziaŽania rócnych czynników (por. tabela 2).

Tabela 2. Czynniki pogŽCbiaj>ce regionalne zrócnicowanie

Czynnik Opis

Efekt dominacji
SŽaboW5 regionów peryferyjnych wynika z transferu netto potencjaŽu rozwojowego 

do centrum.

WpŽyw informacji
DziCki rozwojowi i innowacjom centrum powiCksza swój potencjaŽ informacyjny 

i technologiczny.

Efekty 
psychologiczne

Polegaj> na tworzeniu klimatu sprzyjaj>cego innowacjom w centrum i pogŽCbienie 
poczucia nicszoWci i uzalecnienia na peryferiach.

Modernizacja
WystCpuje rosn>ca gotowoW5 centrum do podejmowania innowacji, wywoŽana przez 

kumulacje trendów rozwojowych i pŽyn>cych z nich zysków.

Efekt „sprzCcenia” Innowacje w jednych obszarach gospodarki stymuluj> ich powstanie w innych.

Wzrost wydajnoWci
Redukcja kosztów innowacji jest osi>gana dziCki oszczCdnoWciom wewnCtrznym 

i zewnCtrznym.

`ródŽo: A. KŽysik  -Uryszek, op. cit., s. 30.

23 Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce…, s. 26.
24 A. KŽysik  -Uryszek, op. cit., s. 29.
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Autor podkreWla takce, ce regiony peryferyjne nie s> skazane wyŽ>cznie na re-
gres. DziCki wsparciu wŽadz centralnych, które powinny pobudza5 przedsiCbiorczoW5, 
wspiera5 prorozwojow> aktywnoW5 gospodarcz> oraz powstawanie mniejszych, lo-
kalnych biegunów wzrostu, obszary peryferyjne mog> oczekiwa5 szybszego rozwoju. 
Zapobieganie nadmiernej polaryzacji regionalnej przyWpiesza dyfuzjC i adaptacjC 
innowacji na obszarach zacofanych, zmniejsza poczucie zalecnoWci i jest jedyn> droga 
wyjWcia z zacofania rozwojowego25.

Z kolei teorie rozwoju „od doŽu” kŽad> nacisk na specyfikC regionu i jakoW5 jego 
cech tworz>cych potencjaŽ endogeniczny. GŽównym warunkiem rozwoju jest wŽaWciwe 
wykorzystanie specyficznej kombinacji zasobów oraz cech regionu. Koncepcje te 
podkreWlaj> znaczenie inicjatyw oddolnych spoŽecznoWci lokalnych przyczyniaj>cych 
siC do wykorzystania endogenicznych zasobów regionu, przy odpowiednim wsparciu 
ze strony oWrodków bardziej rozwiniCtych26. Wybrane przykŽady teorii „od doŽu” 
zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3. PrzykŽady teorii rozwoju „od doŽu”

Teoria Charakterystyka

potrzeb podstawowych

Teoria ta neguje klasyczn> reguŽC dyfuzji rozwoju z centrum na pery-
ferie, uznaj>c za niecelowe mechaniczne przenoszenie form produkcji, 
modeli konsumpcji czy stylu cycia do regionów sŽabiej rozwiniCtych. 
Przejawy rozwoju spoŽeczno  -ekonomicznego powinny by5 dostosowane 
do okreWlonych warunków gospodarczych, spoŽecznych oraz kulturowych 
obszarów sŽabiej rozwiniCtych. Teoria zakŽada, ce wŽasnymi siŽami mocna 
zaspokaja5 potrzeby w regionach peryferyjnych, rezygnuj>c z narzuconych 
powi>zaM zewnCtrznych.

rozwoju autocentrycznego 
i selektywnej separacji

Teoria opiera siC na stwierdzeniu, ce rozwój regionów peryferyjnych 
jest hamowany przez ich udziaŽ w miCdzyregionalnej oraz miCdzyna-
rodowej specjalizacji produkcji i podziale pracy. ZakŽada wiCc czasowe 
odseparowanie siC regionu peryferyjnego od Wwiatowego systemu celem 
przeprowadzenia niezbCdnej wewnCtrznej restrukturyzacji. Region taki 
powinien powróci5 na arenC miCdzynarodow> dopiero po dokonaniu 
niezbCdnych przemian. Rozwój regionu peryferyjnego winien opiera5 
siC na endogenicznych zasobach i wewnCtrznych rynkach.

niezalecnego rozwoju 
regionalnego

Rozwój regionalny opiera siC na wewn>trzregionalnych powi>zaniach: 
politycznych, ekonomicznych, wewnCtrznym potencjale regionów przy 
uwzglCdnianiu aspektów Wrodowiskowych i socjokulturowych.

wykorzystania potencjaŽu 
endogenicznego

PotencjaŽ jest rozumiany jako prawdopodobne, mocliwe do ujawnienia 
dodatkowe mocliwoWci rozwojowe regionu, które tkwi> w czynnikach 
produkcji, potencjale inwestycyjnym obszarów peryferyjnych, wewn>trz-
regionalnym obiegu oraz innowacyjnoWci Wrodowiska regionalnego.

`ródŽo: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce…, s. 36–42.

25 Ibidem, s. 27.
26 S. Korenik, op. cit., s. 86.
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Wymienione koncepcje rozwoju „od doŽu” rócni> siC rozŽoceniem akcentów, w wielu 
miejscach s> jednak ze sob> zbiecne. Jako sposób niwelowania regionalnych rócnic 
rekomenduj> zwiCkszenie domkniCcia regionów oraz zmianC strategii rozwojowej 
„z góry na dóŽ” na „z doŽu do góry”. Zwracaj> uwagC na koniecznoW5 zwiCkszenia 
spoŽecznej partycypacji, promowanie postCpu technicznego, specjalizacji i elastycz-
noWci produkcji oraz wykorzystanie wewnCtrznych potencjaŽów rozwojowych27.

ZakoMczenie

Reasumuj>c, nalecy stwierdzi5, ce nie ma jednej teorii ekonomicznej, która 
caŽoWciowo tŽumaczyŽaby mechanizm powstawania rócnic w poziomie i dynamice 
rozwoju regionów. Istnieje wiele modeli wyjaWniaj>cych przyczyny i naturC zjawiska, 
jednak caden z nich nie obejmuje wszystkich czynników zwi>zanych z przestrzenn> 
nierównowag> – raczej uzupeŽniaj> siC one nawzajem. Teorie rozwoju regionalnego 
stanowi> zatem przykŽady poszukiwania odpowiedzi na pytanie o siŽC sprawcz> 
procesów rozwojowych w regionach o rócnym poziomie rozwoju, rócnych zaso-
bach i mocliwoWciach rozwoju. Dokonany przegl>d koncepcji pozwala jedynie na 
stwierdzenie, ce na procesy rozwojowe w regionach wpŽywaj> liczne i zrócnicowane 
czynniki, których oddziaŽywanie kumuluje siC w procesie ksztaŽtowania sytuacji 
spoŽeczno  -gospodarczej regionu. RócnorodnoW5 i zŽoconoW5 uwarunkowaM rozwoju 
regionów znajduje odzwierciedlenie w bogatym dorobku naukowym teorii rozwoju 
regionalnego, które zmieniaj> siC wraz z rozwojem gospodarek i spoŽeczeMstw. Ko-
lejne koncepcje wnosz> nowe elementy, budowane s> na innych zaŽoceniach, jako 
ce poprzednie nie do koMca sprawdziŽy siC w wyjaWnianiu procesów rozwojowych. 
Skutkuje to odnajdywaniem na kolejnych etapach rozwoju innych cech uznanych za 
kluczowe dla zrócnicowania regionalnego. 
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Theories of the regional development in view of interregional disparities

Theories of regional development primarily deal with the disparities of the development of the 
regions. In each of them it is possible to find items related to the mechanisms of interregional differ-
ences formation. However, individual theories indicate different reasons of the disparities and formulate 
other prognostic applications, therefore they supply different suggestions for regional policy. This article 
attempts to regularize the theory of regional development in accordance with the position they occupy 
in relation to the problem of interregional disparities.
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