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ROZWOJU REGIONALNEGO

Wprowadzenie

Przedsiębiorczość i związane z nią aspekty stanowią przedmiot opracowań 

zarówno polskich jak i zagranicznych autorów. Liczne pozycje literatury podejmują 

kwestie związane ze znaczeniem szeroko rozumianej przedsiębiorczości dla pro-

cesów rozwoju regionalnego. Dużą wagę mają również opracowania zawierające 

wyniki analiz zajmujących się badaniem wpływu na przedsiębiorczość zróżnicowa-

nych warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Należy 

jednak zauważyć, że nadal występują problemy ze zde�niowaniem pojęcia przed-

siębiorczości. Interdyscyplinarność tego pojęcia i, co się z tym wiąże, zainteresowa-

nie nim wielu dyscyplin naukowych powodują, że w każdej z dyscyplin ze względu 

na ich specy�kę i pole zainteresowania konstruuje się różne miary odzwierciedlające 

poziom przedsiębiorczości.

Dla wewnętrznego potencjału gospodarczego istotne znaczenie mają małe i śred-

nie przedsiębiorstwa. Ich działalność jest często uzależniona od lokalnego i regional-

nego otoczenia instytucjonalnego nastawionego na tworzenie możliwości rozwoju.

W literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się trzy główne składniki oto-

czenia przedsiębiorczości. Są nimi: a) wyposażenie instytucjonalne, b) środowisko 

innowacyjne, c) właściwy klimat społeczny. Otoczenie przedsiębiorczości należy do 

głównych czynników aktywizacji rozwoju regionu. W okresie ostatnich kilkunastu 

lat nastąpiło wiele zmian w funkcjonowaniu polskiej gospodarki, która współcześnie 

występuje w warunkach nasilających się procesów globalizacji i europeizacji. Przed-

siębiorczości, jako kategorii ekonomiczno-społecznej, przypisywana jest istotna rola 

na każdym etapie rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego społeczeństwa. Bada-

nia naukowe potwierdziły współzależność rozwoju przedsiębiorczości od lokalnych 

i regionalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i kulturowych. Powoduje to, 
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że rozwój ten przebiega z różnym nasileniem w poszczególnych jednostkach teryto-

rialnych kraju. Celem artykułu jest określenie, czy i w jakim zakresie przedsiębior-

czość wpływa na rozwój gospodarczy polskich regionów.

1. Region w koncepcji państwa zdecentralizowanego

Region w systemie organizacji terytorialnej państwa usytuowany jest jako ogniwo 

pośrednie pomiędzy gminą lub okręgiem (powiatem) a organami administracji 

centralnej. Postrzega się go jako złożony system stworzony przez człowieka, obej-

mujący społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne1. W Polsce, w ramach 

realizacji zasady subsydiarności2, zadania administracji publicznej w znacznym 

stopniu wykonywane są przez jednostki samorządu terytorialnego, to jest gminy, 

powiaty i samorządowe województwa. Występuje zatem samorząd lokalny obejmu-

jący gminy i powiaty (gminny i ponad gminny) oraz regionalny w postaci wspo-

mnianego województwa. Ma to związek z decentralizacją, która polega na ustawo-

wym podziale władzy politycznej, #skalnej i administracyjnej pomiędzy rządem 

i jednostkami samorządu terytorialnego. Decentralizacja uznawana jest za ważny 

instrument racjonalizacji sektora publicznego. Udział tego sektora w gospodarce 

zależy od zakresu i form zaangażowania państwa w działalność gospodarczą. Warto 

o tym pamiętać, że skala wydatków samorządu terytorialnego w Polsce wynosi 

ok. 60% wydatków budżetu państwa. W związku z tym niezwykle ważne jest to, co 

słusznie potwierdza S. Owsiak, że wykorzystanie środków publicznych jest bardziej 

efektywne wtedy, gdy ich dysponenci i realizatorzy zadań publicznych są bliżej spo-

łeczności, na rzecz której działają3.

1 Parlament Europejski w sposób następujący określił region: „Przez region rozumie się […] terytorium, 
które z geogra#cznego punktu widzenia stanowi wyraźną całość, bądź też stanowi jednolity kompleks tere-
nów, które tworzą zamkniętą całość, a których ludność charakteryzują określone wspólne elementy, przy 
czym chciałaby ona utrwalić i rozwinąć pewne wynikające z nich właściwości, aby pobudzić postęp kultu-
ralny, społeczny i gospodarczy”. Zob. S. Naruszewicz, Polityka spójności Unii Europejskiej, Di#n, Warszawa 
2004, s. 277.

2 Zasada pomocniczości jest obecnie uważana za jedną z  donioślejszych koncepcji integracyjnych 
w Europie. Ma ona zapewnić, że Unia Europejska nie stanie się tworem totalitarnym, który będzie regu-
lował każdy aspekt życia każdej wspólnoty ludzkiej (narodowej, regionalnej, lokalnej) ją zamieszkującej. 
Zob. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s. 5.

3 Ibidem, s. 127.
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Samorząd województwa ma ustawowy obowiązek prowadzenia polityki roz-

woju4. Rozwój regionalny obejmuje zmiany zachodzące w regionie. Jest to proces 

o charakterze ekonomicznym, polegający na transformacji czynników i zasobów 

regionalnych (wewnętrznych i zewnętrznych) w dobra i usługi5. Jego główną cechą 

jest wzrost gospodarczy6.

Dla zapewnienia wzrostu gospodarczego niezbędne są postawy innowacyjne 

i przedsiębiorcze. Ich powstawanie w dużej mierze zależy od otoczenia kulturowego, 

percepcji przedsiębiorców oraz wsparcia instytucjonalnego umożliwiającego wyko-

rzystanie szans rynkowych7.

Podstawowymi składnikami tworzącymi region są terytorium oraz zbiorowość 

ludzi zamieszkująca to terytorium. Region jest to umownie wyznaczony obszar tery-

torium, względnie jednorodny, odróżniający się od terenów sąsiednich cechami natu-

ralnymi bądź stworzonym dla zaspokojenia potrzeb ekonomicznych, społecznych albo 

administracyjnych. Region można również rozumieć tak, jak został on zde�niowany 

przez Zgromadzenie Regionów Europy. W rozumieniu tej de�nicji jest to jednostka 

polityczno-terytorialno-administracyjna usytuowana bezpośrednio po centralnej 

władzy państwowej, wyposażona w wybierane lub mianowane przedstawicielstwo 

polityczne, zabezpieczone istnieniem rady regionalnej. Wobec tego, region staje się 

dla społeczności lokalnych i regionalnych, w warunkach globalizacji i integracji, coraz 

4 Wynika to z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. 2013, poz. 595 ze zm., 
której art. 11 ust. 2, stanowi: „Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa 
się: 1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; 2) utrzymanie i rozbu-
dowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim; 3) pozyskiwanie i łączenie środków 
�nansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; 4) wspiera-
nie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli; 5) racjonalne korzystanie 
z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 
6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicz-
nego oraz innowacji; 7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym 
i jego racjonalne wykorzystywanie; 8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa; 9) wspie-
ranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.

5 Zob. S. Korenik, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 
2011, s. 75.

6 Wypada nadmienić, tak jak uczyniła to M. Klamut, powołując się na K. Secomskiego, że: „W literatu-
rze ekonomicznej czasem używa się zamiennie pojęć: wzrost gospodarczy i rozwój gospodarczy, traktując 
je jako synonimy. Należy jednak podkreślić, że pojęcie „rozwój gospodarczy” ma szerszy zakres, obejmuje 
oprócz zmian strukturalnych produktu społecznego również towarzyszące tym zjawiskom zmiany instytucji 
ekonomicznych i stosunków ekonomicznych”. M. Klamut, Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu, w: Polityka 
gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2006, s. 196.

7 De�nicję polityki rozwoju zawiera ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 ze zm. Określono ją w artykule drugim następująco: „Przez politykę 
rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapew-
nienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i prze-
strzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, 
regionalnej lub lokalnej”.
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bardziej docenianym dobrem publicznym. Region może przyciągać lub zniechęcać 

inwestorów w zależności od atrakcyjności i konkurencyjności jego przestrzeni gospo-

darczej, społecznej i środowiska naturalnego. Szansa regionu tkwi w możliwościach 

zapewnienia potencjalnym inwestorom wysoko kwali�kowanej siły roboczej, spraw-

nego zaplecza naukowo-badawczego, nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, 

rozbudowanej sieci instytucji wspierania przedsiębiorczości oraz przyjaznych proce-

dur urzędniczo-administracyjnych. Czyli ma za zadanie tworzenie dobrego klimatu 

dla swojego rozwoju w warunkach szeroko pojętej konkurencyjności.

2. Czynniki rozwoju regionalnego

Rozwój regionalny jest generowany przez zespół czynników ekonomicznych 

(wewnętrznych, zewnętrznych i techniczno-technologicznych), społeczno-kul-

turowych i politycznych oraz ekologicznych i przestrzennych. Ich występowanie, 

wzajemne oddziaływanie oraz jakość determinują możliwości i kierunki rozwoju, 

stanowiąc zarazem wyznacznik konkurencyjności terytorialnej. Wśród zasobów 

współcześnie warunkujących konkurencyjność wymienia się kapitał ludzki i spo-

łeczny, wiedzę i innowacyjność, kapitał trwały i �nansowy oraz aktywa materialne. 

Dobry stan infrastruktury, dostarczającej przedsiębiorcom korzyści zewnętrznych, 

zachęca ich do lokalizacji inwestycji i stanowi jeden z podstawowych czynników 

wyznaczających konkurencyjność regionów8.

Oprócz zasobów bardzo istotne znaczenie mają czynniki instytucjonalne, które 

m.in. obejmują:

• jakość i sprawność administracji publicznej, w tym jakość świadczonych usług 

publicznych, warunki prowadzenia działalności gospodarczej i metody aktywi-

zacji prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowanie instytucji otocze-

nia biznesu;

• zdolność instytucjonalną do zarządzania rozwojem, w tym umiejętność planowania, 

wdrażania i rozliczania polityki, strategii, programów i projektów rozwojowych.

A. Klasik i F. Kuźnik de�niują rozwój regionalny, jako „...trwały wzrost trzech ele-

mentów: potencjału gospodarczego regionów, ich siły konkurencyjnej oraz poziomu 

i jakości życia mieszkańców”9. Istotą rozwoju regionalnego jest zapewnienie  spójności 

8 Konkurencyjność jest to zdolność do osiągania sukcesów w gospodarczej rywalizacji. Zob. A. Wieloń-
ski, Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, s. 51.

9 Zob. A. Klasik, F. Kuźnik, Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, w: Konkurencyjność miast i regio-
nów, red. Z. Szymla, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, s. 27.
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rozumianej funkcjonalnie i zachodzącej w trzech jej wymiarach: ekonomicznym, spo-
łecznym i terytorialnym. Zwiększa to konkurencyj ność obszaru, tworząc sumę kon-
kurencyjności przedsiębiorstw oraz kon kurencyjności ich otoczenia. W literaturze 
nie ma zgodności co do jednolitej de�nicji konkurencyjności zwłaszcza dotyczącej 
terytorium całego kraju. Zdaniem M. E. Portera pojęcie to jest niezwykle trudne do 
zde�niowania, a syntetyczna ocena tej konkurencyjności wręcz niemożliwa do prze-
prowadzenia. Według tego autora celem kraju jest podnoszenie jakości życia ludno-
ści. Cel ten można osiągnąć dzięki efektywnemu wykorzystaniu posiadanych zaso-
bów. Taka efektywność zależna jest od wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa10.

Przebieg procesu wpływu rozwoju przedsiębiorczości na rozwój lokalny i regio-
nalny obrazuje rysunek 1.

Rysunek 1. Powiązanie przedsiębiorczości z rozwojem lokalnym i regionalnym

Rozwój lokalny i regionalny

Nowe miejsca 
pracy

Popyt na dobra 
konsumpcyjne

Produkcja dóbr 
i usługdochód

Rozwój 
przedsiębiorstw

Źródło: Opracowanie własne.

Współcześnie wzrasta ranga funkcji państwa o charakterze gospodarczym. Poja-
wia się zapotrzebowanie na działanie rządów, których celem jest minimalizacja nie-
doskonałości rynkowych (szczególnie silnie pojawiających się w globalnym kapi-
talizmie). W kompetencji państw leży również rola regulatora11 i gwaranta rządów 
prawa oraz troska o wyrównywanie społeczne. Ponoszą one też odpowiedzialność 
za realizację gospodarczych, społecznych i kulturalnych praw człowieka12.

10 M. E. Porter, !e Competitive Advantage of Nations, A. Division of Simon & Schuster Inc., New York 
1990, s. 20.

11 Konstytucja RP gwarantuje zasadę wolności działalności gospodarczej, polegającą na  swobodzie 
wyboru rodzaju działalności oraz wolności wykonywania wybranej działalności (art. 22). W orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się, że wolność ta nie ma wyłącznie charakteru ustrojowego, lecz sta-
nowi również samoistne prawo podmiotowe. Konstytucja stanowi również, że w Polsce ustrój gospodarczy 
oparty jest na społecznej gospodarce rynkowej, który oprócz wolności działalności gospodarczej, własności 
prywatnej powinien zapewniać solidarność, dialog oraz współpracę partnerów społecznych (art. 20).

12 Zob. J. Nakonieczna, Współczesne zagadnienia państwa i państwowości, w: Rozwój w dobie globaliza-
cji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa 2010, s. 411.
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3. Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy

Z historii gospodarczej świata wynika, że rozwój gospodarczy może mieć różne 
uwarunkowania instytucjonalne. Zdaniem R. Camerona13 „…otoczenie prawne oraz 
społeczne, tak jak środowisko naturalne, odgrywa większą rolę w postępie material-
nym niż inne. Ramy instytucjonalne w dziewiętnastowiecznej Europie, gdzie powstała 
pierwsza uprzemysłowiona cywilizacja, dawały szerokie pole do działania inicjatywie 
indywidualnej i przedsiębiorczości, zapewniając swobodę wyboru zawodu oraz spo-
łeczną mobilność niezależnie od regionu geogra�cznego, opierając się na własności 
prywatnej i zasadach prawnych oraz kładąc nacisk na racjonalne i naukowe podej-
ście w poszukiwaniu celów materialnych. Żaden z tych elementów nie był nowością 
XIX wieku, ale ich zestawienie oraz rozpoznanie sprawiło, że miały znaczący wkład 
w rozwój gospodarczy”.

Państwo ma istotny wpływ na rozwój przedsiębiorczości poprzez oferowane pro-
gramy wsparcia współ�nansowane ze środków Unii Europejskiej oraz jakość stano-
wionego prawa. W tych ramach działają władze samorządu terytorialnego (lokalne 
i regionalne) oraz inne podmioty otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorczości14.

Zgodnie z poglądami klasycznych teorii lokalizacji – J. H. von �ünena, A. Wezera, 
W. Christallera oraz A. Löscha – o rozwoju terytorium decydują przedsiębiorstwa, 
wybierając lub nie dany region jako miejsce swojego funkcjonowania15. Znacze-
nie przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego regionów jest udowodnione 
i powszechnie znane. Każdy region, chcąc sprostać wyzwaniom konkurencyjności, 
musi rozwijać się gospodarczo. Czasami są to zmiany bardzo dynamiczne, kiedy 
indziej tempo rozwoju jest mniejsze. Realizacja zamierzeń prorozwojowych pociąga 
za sobą konieczność dostosowywania się przedsiębiorców do nowej sytuacji gospo-
darczej. Muszą oni być elastyczni, inaczej zostaną wyeliminowani z rynku. Przed-
siębiorstwa jako jednostki gospodarcze powstały w wyniku rozwoju gospodarki 
rynkowej. Zmiany otoczenia zewnętrznego sprawiły, że pojawiły się nowe możli-
wości dla ludzi kreatywnych, niebojących się ryzyka oraz innowacyjności. Szybko 

13 R. Cameron, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów nowożytnych, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1996 r., s. 224.

14 Funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorstw reguluje w Polsce ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U z 2013, poz. 672 ze zm.), według której „Działalnością gospodar-
czą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpozna-
wanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany 
i ciągły”.

15 Por. D. Stawasz, Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź, 2000 r., s.191.
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przyswajających niezbędną wiedzę i nabywających nowe umiejętności. Współczesna 
przedsiębiorczość wymaga bogatego zasobu wiedzy merytorycznej oraz posiadania 
umiejętności rozumienia, oceny ryzyka oraz podejmowania optymalnych decyzji. 
Otwartość na zmiany pozwala ocenić realnie sytuację przedsiębiorstwa na rynku, 
zrealizować postawione cele oraz dostarcza informacji niezbędnych do prowadze-
nia i rozwoju przedsiębiorstwa.

Dane pokazujące liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw nie�nansowych w Pol-
sce w podziale na liczbę pracujących, w wybranych latach 2005, 2010 i 2012, zesta-
wiono w tabeli 1.

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości jest jednym z narzędzi eliminowa-
nia nierówności ekonomicznych i cywilizacyjnych. Podejmowanie pracy na własny 
rachunek mobilizuje osoby bezpośrednio zaangażowane, a także staje się czynnikiem 
zmian w całym otoczeniu, gdzie tworzą się nowe miejsca pracy, staje się przykładem 
i zachętą dla innych. Zmusza też do podnoszenia kwali�kacji, nabywania umiejętno-
ści niezbędnych w warunkach wolnorynkowej konkurencji. Przedsiębiorstwa przy-
czyniają się do gospodarczego rozwoju regionów, czyli powiększania zdolności do 
produkcji dóbr i usług. Znacząco wpływają również na zwiększanie Produktu Kra-
jowego Brutto będącego miarą rozwoju. Istotna rola przypada tu zarówno małym 
przedsiębiorstwom jak i dużym, specjalizującym się w podobnych dziedzinach.

Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw niefinansowych (stan w dniu 31 grudnia)

Wyszczególnienie
2005 2010 2012 2005 2010 2012

100,0 100,0 100,0

0,2 0,2 0,2

Źródło: Polska 1989–2014, GUS, s. 80.

Jednak to małe przedsiębiorstwa z uwagi na ich znaczną liczbę w Polsce mają 
istotny wpływ na ograniczanie bezrobocia. Innowacyjność związana z postępem 
technicznym, będącym jednym z czynników wzrostu gospodarczego, jest wprowa-
dzana głównie przez drobnych przedsiębiorców. Oni szybciej reagują na zmiany 
zewnętrzne oraz sami starają się projektować i wprowadzać ulepszenia w działalno-
ści swoich �rm. Drobna przedsiębiorczość wpływa na rozwój gospodarki również 
przez tworzenie konkurencji dla dotychczasowych monopolistów, szeroką wymianę 
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handlową z partnerami zagranicznymi oraz swobodny dostęp do artykułów niewy-

twarzanych w kraju lub produkowanych w niewystarczających ilościach.

4. Przedsiębiorczość w polskich regionach

Współcześnie zarówno w nauce jak i w debatach publicznych toczy się szeroka 

dyskusja dotycząca źródeł przewagi konkurencyjnej krajów, regionów, całych branż 

i pojedynczych przedsiębiorstw. Zwraca się uwagę na to, że do klasycznych czynni-

ków produkcji, takich jak: ziemia i surowce mineralne, praca, kapitał i wiedza należy 

dołączyć innowacje niezbędne do tworzenia oraz wdrażania nowych pomysłów. To 

bowiem nowe, oryginalne pomysły, idee i rozwiązania są współczesnymi stymulato-

rami gospodarki. Coraz silniej zglobalizowana i zintegrowana gospodarka wymusza 

na przedsiębiorcach, a także na regionach, ciągłą konkurencję i elastyczność wzglę-

dem zmieniających się światowych trendów.

Dane dotyczące przedsiębiorstw w układzie województw zawarto w tabeli 2.

W warunkach globalizacji i internacjonalizacji życia gospodarczego rośnie zna-

czenie przewagi konkurencyjnej poszczególnych regionów jako miejsc prowadzenia 

działalności gospodarczej. Dobrze zorganizowane struktury regionalne biorą udział 

w wyścigu o uzyskanie trwałych szans na przyśpieszony rozwój. Odpowiedni system 

funkcjonowania regionu i jego instytucji staje się głównym zasobem strategicznym 

pozwalającym na uzyskanie przewagi nad innymi regionami.

Tabela 2.  Wybrane dane dotyczące przedsiębiorstw niefinansowych w układzie 
województw w latach 2005, 2010, 2012

2005 2010 2012

5

11 10 10

15 15

5

5

2 1 1

12
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2005 2010 2012

15 12 11

10 11 12

51,2 2

1 2 52,2

Polska 1676775 43,9 x 1726663 45,2 x 1794943 46,6 x

Legenda:
a) liczba przedsiębiorstw ogółem
b) na 1000 mieszkańców
c) ranking na 1000 mieszkańców wojew.

Źródło: Działalność przedsiębiorstw nie�nansowych, GUS, Warszawa 2007, 2011, 2014.

Tabela 3 przedstawia PKB w latach 2005, 2010 i 2012 w układzie województw.

Tabela 3.  Produkt krajowy brutto (PKB) według województw w latach 2005, 2010, 2012 
(ceny bieżące)

2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2012

205025

105,2

Polska 984919 1437357 1615894 25810 37317 41934 100 100 100

Źródło: Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów, GUS, Warszawa, 
2015, tab. 1.
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Przeprowadzone w Polsce, przez UNDP16, badanie poziomu społeczno-gospo-
darczego województw i powiatów – przy użyciu metodologii służącej do obliczania 

wskaźnika Human Development Index (HDI), uwzględniającej istotne elementy 

ludzkiego życia takie jak zdrowie, wiedza i poziom zamożności – wykazało, że naj-

wyższy poziom rozwoju społecznego notowany jest w dużych miastach, metropoliach 

i ich obszarach metropolitalnych, natomiast najniższy – w powiatach z dominującym 

udziałem ludności wiejskiej oraz z dużym udziałem zatrudnienia w rolnictwie. Naj-

wyższe poziomy przedmiotowego wskaźnika zanotowano w województwach wysoko 

rozwiniętych: mazowieckim, małopolskim, pomorskim i wielkopolskim, a najniż-

szy – w świętokrzyskim; natomiast największy wzrost wartości LHDI – miał miejsce 

w województwach lubuskim i łódzkim17.

Określając determinanty przedsiębiorczości warto zwrócić uwagę, że jest ona 

zjawiskiem złożonym, wielowymiarowym stanowiącym kombinację wielu różnych 

zmiennych, zarówno o charakterze wewnętrznym, do których należą cechy osób 

przedsiębiorczych, jak i zewnętrznych związanych ze zmianami zachodzącymi w oto-

czeniu. Uwarunkowania wewnętrzne stanowią ogół czynników podmiotowych, a do 

najważniejszych z nich należą m.in. sprawność intelektualna, motywacje, poziom 

aspiracji, twórczość i aktywność przedsiębiorcy. Cechy te mają charakter subiek-

tywny i trudno poddaje się je analizie, a celowość tworzenia takich charakterystyk 

często wzbudza wątpliwość18. W determinantach wewnętrznych mogą tkwić zarówno 

bariery prowadzenia działalności przedsiębiorczej, jak i motywacje do jej podjęcia. 

Pierwsze związane są z niewiarą w swoje możliwości, niekorzystny obraz samego sie-

bie, brak zdolności twórczych czy lęk przed niepowodzeniem. Z kolei, czynnikami 

zachęcającymi do podejmowania działań przedsiębiorczych mogą być silne moty-

wacje do działania na własną korzyść, a nie do generowania zysków dla innego wła-

ściciela, pragnienia autonomii i samodzielnego podejmowania decyzji, co związane 

jest z potrzebą bycia odpowiedzialnym za siebie i swoje czyny19.

Jednak, jak wynika z przeprowadzonych analiz, na niektórych obszarach Polski 

nadal występuje koncentracja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych takich 

jak: bezrobocie, względne ubożenie ludności, niska produktywność, nieefektywny 

16 UNDP – United Nations Development Programme, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
17 Zob.  Przegląd Regionalny Polski 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 

2013, s. 7.
18 Por. B. Hryń, K. Kmiotek, T. Piecuch, Przedsiębiorczość szansą rozwoju przedsiębiorstw przyszłości, 

w: Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. R. Krupski, J. Lichtar-
ski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 56, za: C. Bar-
row, &e essence of Small Business, Prentice Hall, New York 1993, s. 15–16.

19 Zob. B. Hryń, K. Kmiotek, T. Piecuch, op.cit., s. 57, za: J. Penc, Zarządzanie w praktyce, menedżerskie 
myślenie i działanie, Wydawnictwo Infor, Warszawa 1998, s. 9.
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system edukacji, odpływ ludności, niska dostępność terytorialna. Tam, gdzie zjawi-
ska te są skorelowane z małymi możliwościami restrukturyzacji oraz niską jakością 
instytucji publicznych, istnieje zagrożenie osłabienia wzrostu i możliwości korzy-
stania ze zjawiska rozprzestrzeniania procesów rozwojowych z obszarów miejskich. 
Prowadzić to może do pogarszania się ich pozycji konkurencyjnej, zmniejszenia 
udziału w procesach rozwojowych i w konsekwencji trwałej społecznej i ekono-
micznej marginalizacji20.

Czynniki dotyczące przedsiębiorczości, zidenty�kowane dla potrzeb tego opra-
cowania, zamieszczono w tabeli 4.

Tabela 4. Czynniki przedsiębiorczości

Źródło: Obserwacje z własnych doświadczeń autora.

W polityce regionalnej wspieranie realnej sfery gospodarczej, obejmującej zarówno 
istniejące, jak i nowo zakładane przedsiębiorstwa, warto koncentrować nie na bez-
pośrednim dotowaniu poszczególnych przedsiębiorców, lecz na tworzeniu warun-
ków zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwijaniu atrakcyjności 
infrastrukturalnej. Oddziaływanie polityki regionalnej przede wszystkim musi być 
dostrzegane w tych ośrodkach i dziedzinach wspierania biznesu, w których rynek nie 
zapewnia odpowiedniego zakresu i jakości usług. Dotyczy to przede wszystkim usług 
dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu, poręczeń kredytowych i pożyczek 
na projekty innowacyjne oraz pośrednictwa przy podejmowaniu i realizacji wysoko 
innowacyjnych projektów rozwojowych. Tam, gdzie występują niedoskonałości 

20 Zob. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020, Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010, s. 29.
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rynkowe w tym zakresie, wspierać należy rozwój instytucji ułatwiających dostęp do 
instrumentów związanych z �nansowaniem inwestycji.

Analizując poziom regionalnego potencjału gospodarczego można wziąć pod 
uwagę następujące wskaźniki: liczbę podmiotów gospodarki narodowej w przeli-
czeniu na 1 tys. mieszkańców, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca, liczbę bezrobotnych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. W celu 
określenia poziomu potencjału gospodarczego wybrano wspomniane zmienne, 
na podstawie których wyliczono wskaźnik syntetyczny Perkala określający poten-
cjał gospodarczy województw oraz województw z wyłączeniem miast wojewódzkich. 
Na podstawie wartości wskaźnika stworzono ranking i podział na klasy o różnym 
poziomie potencjału gospodarczego. Syntetyczny miernik pozwalający na zakwali�-
kowanie poszczególnych województw do określonej klasy zestawiono w tabeli 5. Dla 
ułatwienia lepszej porównywalności w tabeli 5 również zestawiono średnie wielko-
ści z badanych lat (2005, 2010, 2012) dotyczące przedsiębiorstw oraz PKB per capita 
w układach województw wyliczone na podstawie danych zawartych w tabelach 2 i 3.

Tabela 5. Rankingi województw pod względem poziomu potencjału gospodarczego

PKB

I I I

I I I

II I I

51,1 I I I

I I I

I I II

I II II

I II II

II II –0,010 II

II II III

III II II

III III III

III III III

III III III

III III III

III III III

Polska 43,1 x 100 x x x

Źródło: Wpływ potencjału demogra�cznego i  gospodarczego miast wojewódzkich na  kondycję województw, 
GUS, Warszawa 2013, s. 13; obliczenia wykonane na podstawie danych z tabel 2 i 3 niniejszego opracowania.
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W rankingu województw pod względem poziomu potencjału gospodarczego, 
zamieszczonym w tabeli 5, czołowe miejsca zajmują województwa: mazowieckie, 
dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, pomorskie. Na końcowych miejscach natomiast 
uplasowały się województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazur-
skie, świętokrzyskie. Pozostałe województwa zajmują środkową pozycję. Zbliżone 
dane pokazują wyniki badań warunków jakości życia Polaków zawarte w tabeli 6. 
Pozwala to na dostrzeżenie ścisłego związku między poziomem przedsiębiorczości, 
wielkością wytworzonego PKB w regionie oraz jakością życia mieszkańców wynikającą 
z ich dobrobytu materialnego i poziomu cywilizacyjnego poszczególnych regionów.

Tabela 6. Wybrane wyniki badań jakości życia Polaków

1 1

2 2

0,15

0,12 0,05

5 0,12 5

0,11 0,02

0,10 0,02

–0,01

10 10

11 –0,01 11 –0,11

12 –0,02 12 –0,11

–0,22

15 –0,12 15 –0,22

Źródło: Diagnoza społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa, s. 474.

Przedsiębiorczość uznana jest za główny warunek rozwoju społeczno-gospodar-
czego i kluczowy czynnik wzrostu konkurencyjności w skali całej gospodarki. W lite-
raturze można spotkać pogląd, że jest to zjawisko i proces ekonomiczny o wielowąt-
kowym charakterze. Istotne znaczenie przypisywane jest tej płaszczyźnie, w której 
przedsiębiorczość postrzega się jako funkcję ekonomiczną w gospodarce regionalnej, 
związanej ze zdolnością do generowania procesów rozwojowych21.

21 Por. T. Pakulska, Bezpośrednie inwestycje w rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w: Przedsiębiorczość 
a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Di$n, Warszawa 2010, s. 155.
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Omawiając zagadnienia związane z działalnością przedsiębiorstw warto pamiętać 

o tym, że są one bezpośrednim, wydajnym źródłem tworzenia dochodu narodowe-

go.22 Odgrywają niebagatelną rolę w rozwoju regionalnym, którego najważniejszym 

kontekstem jest kontekst ekonomiczny zdeterminowany wzrostem gospodarczym. 

W tym ujęciu należy zgodzić się ze słusznym spostrzeżeniem W. Kosiedowskiego23 

„Wzrost gospodarczy stanowi podstawę podnoszenia poziomu i jakości życia miesz-

kańców regionu i tym samym wpływa na poziom i dynamikę rozwoju społecznego”.

Podsumowanie

Potencjał gospodarczy jest zaliczany do jednego z najważniejszych czynników 

rozwoju każdej jednostki terytorialnej. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego 

stwarza dobre warunki umożliwiające zapewnienie wyższego poziomu życia miesz-

kańców, rozumianego jako stopień zaspokojenia potrzeb. Tworzy tzw. dobrostan 

o charakterze materialnym, kulturowym, edukacyjnym, a także związany z ochroną 

zdrowia i bezpieczeństwem.

Zagadnienia poruszone w tekście artykułu oraz przytoczone i analizowane dane 

pozwalają na uprawdopodobnienie tezy, że przedsiębiorczość ma znaczący wpływ 

na kształtowanie regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Należy jednak nad-

mienić, że w ramach badań wykonanych dla potrzeb napisania tego artykułu nie 

udało się dokładnie ustalić, w jakim zakresie przedsiębiorczość wpływa na rozwój 

gospodarczy polskich regionów. Przeprowadzone badania jednoznacznie wykazały, 

że precyzyjne określenie tego zagadnienia jest możliwe do zrealizowania w ramach 

dalszych wielowymiarowych analiz naukowych, do których z pewnością mogą posłu-

żyć dane źródłowe zgromadzone i opracowane na obecnym etapie.

Również zwrócono uwagę na to, że szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości 

uzależniony jest od wielu różnych czynników, na które w znacznym stopniu mogą 

wpływać władze lokalnego i regionalnego samorządu terytorialnego. Istotna rola 

przypada w tym zakresie władzom państwowym, zwłaszcza w zakresie stanowienia 

odpowiedniej jakości prawa oraz kształtowania polityki sprzyjającej eliminowaniu 

czynników utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej.

22 Przedsiębiorstwa wytwarzają ok. 75% PKB, w tym MSP 48,5% PKB. Zob. Raport o stanie sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, red. A. Brussa, A. Tarnawa, PARP, Warszawa 2014, 
s. 14.

23 W. Kosiedowski, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, w: Gospodarka regionalna i lokalna, 
red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008, s. 233.
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Głównym wyzwaniem dla zapewnienia skutecznego zarządzania rozwojem 
przedsiębiorczości jest stworzenie odpowiednich struktur i rozwiązań organizacyj-
nych, w ramach których zaistnieją warunki do efektywnego funkcjonowania insty-
tucji otoczenia biznesu. W obecnych układach instytucjonalnych i organizacyjnych 
trudno jest osiągnąć porozumienie i zgodę różnych podmiotów zarówno co do 
kwestii pryncypialnych, jak i szczegółowych. Niemniej jednak ułatwianie przedsię-
biorcom warunków do prowadzenia działalności leży w dobrze pojętym interesie 
zarówno władz publicznych jak i samych przedsiębiorców, działających w otocze-
niu konkurencyjności spowodowanej dynamicznymi procesami nasilającej się glo-
balizacji i europeizacji.
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Entrepreneurship as a Stimulator of Regional Development

(e article focuses on the impact of entrepreneurship development on the 

socio-economic growth of Polish regions. (e analysis indicates close relationship 

between entrepreneurship development and regional growth. In the paper I also 

discuss the factors that hinder and support development of the entrepreneurship, 

particularly institutional development.

Keywords: Entrepreneurship; business environment institutions; regional 

development
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L’entrepreneuriat comme un stimulateur du développement régional

L’article se concentre sur l’impact du développement de l’entrepreneuriat sur 

la croissance socio-économique des régions polonaises. L’analyse indique une 

relation étroite entre le développement de l’entrepreneuriat et la croissance régio-

nale. L’auteur examine les facteurs qui entravent et favorisent le développement 

de l’esprit d’entreprise, en particulier le développement institutionnel.

Mots clés: l’esprit d’entreprise, l’entrepreneuriat, les institutions de l’environnement 

des a!aires, le développement régional

Предпринимательство как стимулятор регионального развития

Статья посвящена влиянию развития бизнеса на социально-экономическое 

развитие польских регионов. Анализ указывает на их тесную взаимосвязь. 

Автор уделяет особое внимание факторам, препятствующим и способству-

ющим развитию предпринимательства. Важную роль играет правильное 

институциональное обеспечение региональной бизнес-среды. Институцио-

нальное компоненты бизнес-среды оказывают влияние на инвестиционную 

привлекательность регионов и их конкурентоспособность.

Ключевые слова: предпринимательство, институты деловой среды, 

региональное развитие


