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Streszczenie
W artykule dokonano przegl du literatury za wzgl du na czynniki, które decyduj o rozwoju
oraz maj wp yw na charakter i przebieg procesów rozwojowych. Przedstawiono podej cia badawcze
prezentowane w literaturze przez ró nych autorów i zg aszane w ró nym czasie. Szczególn uwag
skoncentrowano na czynniku w postaci infrastruktury. Wskazano na funkcje jakie spe nia w
przestrzeni, przedstawiono jej cechy charakterystyczne oraz okre lono znaczenie infrastruktury w
rozwoju.
***

1. Wprowadzenie
Rozwój w skali lokalnej jak i regionalnej nie ma jeszcze jasno wykreowanej w asnej
teorii, co powoduje, e jest w du ej mierze dziedzin nierozpoznan . W sferze rozwa
teoretycznych badacze korzystaj z dorobku ogólnej teorii rozwoju gospodarczego, teorii
ekonomii oraz gospodarki przestrzennej. Powsta e w ten sposób teorie koncentruj si na
ró nych aspektach rozwoju. Jedne podkre laj
natomiast zwracaj uwag na problematyk

znaczenie czynników rozwoju, niektóre

zarz dzania, z kolei jeszcze inne akcentuj

znaczenie czynnika ludzkiego, otoczenia gospodarczego i spo ecznego lub te

aspekty

rodowiskowe. Pod poj ciem teorii rozwoju (regionalnego czy lokalnego) nale y rozumie
spójny sposób wyja niania mechanizmu rozwoju czyli sposobów oddzia ywania czynników
rozwoju na zmiany w obszarze pól rozwoju oraz kreowania obserwowalnych efektów
rozwoju o ró nym charakterze1. Teorie nie wyja niaj w pe ni mechanizmu rozwoju, a
próbuj wskaza jedynie g ówne si y sprawcze rozwoju regionu, zale nie od istniej cych
uwarunkowa i dost pnych zasobów. Kszta towanie si teorii i zwi zanych z nimi koncepcji
wyja niaj cych zjawiska rozwoju mia o charakter ewolucyjny i ci gle trwa.

1

R. Brol, Teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego, /W:/ Metody oceny rozwoju regionalnego, Red. naukowa: D. Strahl,
Wydawnictwo AE Wroc aw, Wroc aw 2006, s. 22.

Rozwój jest procesem o charakterze przyczynowo-skutkowym2, który mo na
porówna do niesko czonego

cucha nast puj cych po sobie kolejno zdarze - przyczyn

i skutków. S one powi zane mi dzy sob na zasadzie sprz enia zwrotnego. Mog by
czynnikami rozwoju - je eli ten rozwój inicjuj , umo liwiaj czy u atwiaj lub barierami, gdy
rozwój utrudniaj albo wr cz uniemo liwiaj .

2. Charakterystyka czynników rozwoju
Oczywiste jest,
uwarunkowane

jest

e rozwój w skali kraju przebiega z ró
ró norodnymi

czynnikami.

i odpowiednie wykorzystanie determinuje skuteczno

Ich

intensywno ci , co

wyst powanie,

identyfikacja

osi gania celów rozwoju lokalnego3.

Innymi s owy czynniki mo na okre li jako pewne okoliczno ci czy przyczyny inicjuj ce i
kszta tuj ce zmiany oraz przekszta cenia w procesie rozwoju4.
Czynnik definiowany jest jako jedna z przyczyn danego zjawiska, albo jeden ze
sk adników warunkuj cych co , o czym rozstrzygaj cy5.
W literaturze rozwa ania teoretyczne nie daj

precyzyjnej odpowiedzi, który

z czynników oddzia uje i w jakim stopniu na stopie rozwoju poszczególnych jednostek
terytorialnych. Wymienia si ró ne czynniki, w zale no ci od przyj tej klasyfikacji. Trzeba
zaznaczy ,

e niektóre z czynników maj charakter uniwersalny i mog

dotyczy poza

rozwojem lokalnym tak e rozwoju regionalnego czy rozwoju w skali ca ego kraju.
Wed ug Wojtasiewicz6 zestaw czynników rozwoju lokalnego ci le koresponduje i jest
niejako odzwierciedleniem powszechnie przyjmowanych celów rozwoju. St d w ród
czynników wymienia si najcz ciej:
walory u ytkowe wytworzone przez natur (bogactwa mineralne, gleba, woda itp.),
walory u ytkowe powsta e w wyniku dzia

cz owieka (np. obiekty infrastruktury),

si robocz (kwalifikacje, wydajno ),
2

Samorz d terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Red. naukowa: W. Kosiedowski, Dom Organizatora,
Toru 2005, s. 23.
3
Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Red. naukowa: T. Famulska, K. Znaniecka, Wyd. AE Katowice, Katowice 2004, s.
13.
4

Samorz d terytorialny…, op. cit., s. 23.
Podr czny s ownik j zyka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, opracowanie E. Sobol, Warszawa 1996, s.
118.
5

6

L. Wojtasiewicz, Czynniki rozwoju lokalnego – nowe uj cia metodologiczne, /W:/ Problematyka rozwoju lokalnego w
warunkach transformacji systemowej, Red. naukowa: W. Maik, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, Z. 177/1997, s. 10.
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instytucje wspieraj ce promocj i rozwój obszaru (banki, agencje rozwoju),
kultur i tradycje gospodarcze danego obszaru,
atrakcyjno

miejsc przebywania (kultura i tradycje mieszka ców, zagospodarowanie

terenu).
Woroniecki7 w swojej opinii uwzgl dnia dwa wa ne czynniki endogeniczne
sformu owane przez Roura takie jak:
zdolno

regionu do udzia u w nowych przedsi wzi ciach z wykorzystaniem

innowacji techniczno-technologicznych i organizacyjnych, co z kolei zale y mi dzy
innymi od nastawienia do innowacyjno ci, od posiadanych rodków finansowych,
prowadzonej polityki czy sposobu dzia ania instytucji,
wyposa enie terytorium w zasoby naturalne i ludzkie oraz stan infrastruktury
technicznej.
Uwa a je jednak za niewystarczaj ce w wyja nianiu rozwoju i uzupe nia o kapita obcy, jako
element egzogeniczny.
Ch dzy ski8 prowadz c rozwa ania na temat czynników rozwoju lokalnego wymienia
jako niezwykle wa ne jeszcze trzy czynniki, które nie zosta y okre lone z nazwy w
prezentowanych wcze niej zestawieniach. S to kapita ludzki, kapita spo eczny oraz prawa i
regulacje lokalne. Autor zauwa a przy tym,

e wspó cze nie strategie przedsi biorstw

zdecydowanie preferuj wymienione powy ej czynniki i przypisuj im du e znaczenie w
procesie rozwoju. Analogiczna sytuacja mo e mie miejsce w przypadku kreowania podstaw
rozwoju lokalnego czy regionalnego, gdzie czynniki te mog równie odgrywa zasadnicz
rol .
Wa ne aby pomi dzy wymienianymi czynnikami czy grupami czynników nie
wyst powa y sprzeczno ci, stanowi c tym samym bariery rozwoju.
Podejmuj c rozwa ania na temat mechanizmów rozwoju czasem autorzy próbuj
zidentyfikowa zasobno

jednostek terytorialnych w czynniki wzrostu, odwo uj c si przy

tym do tych wymienianych po raz pierwszy przez Smitha takich jak: ziemia (rozumiana jako
rodowisko przyrodnicze z towarzysz cymi walorami), praca (zarówno aspekt ilo ciowy jak i

7

J. Woroniecki, O korporacjach rozwoju lokalnego, /W:/ Restrukturyzacja regionów jako problem wspó pracy europejskiej,
A. Kukli ski, B. Ja owiecki, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1 (34)/1991,s. 15.
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jako ciowy) oraz kapita

(rzeczowy i finansowy). Wymienione czynniki w nieco

zmodyfikowanej wersji s wykorzystywane wspó cze nie9.
Parysek10 zwraca uwag na mnogo

czynników rozwoju lokalnego. Swój zestaw

czynników wzbogaca o elementy popytowe, nie wskazywane przez Smitha.
Zalicza on do czynników rozwoju lokalnego nast puj ce elementy:
potrzeby mieszka ców,
zasoby i walory rodowiska przyrodniczego,
inwestycje infrastrukturalne,
poziom o wiaty i kultury spo eczno ci lokalnej,
istniej cy potencja gospodarczy, naukowy, techniczny i kadrowy,
przepisy prawa sprzyjaj ce inicjatywom lokalnym,
„aktywn

spo eczno

lokaln

i przychylne nastawienie w adz lokalnych do

podejmowanych inicjatyw”11.
Dokonuj c agregacji czynników rozwoju lokalnego obok czynników zwi zanych
z zatrudnieniem, baz rozwojow i korzy ciami miejsca wyró ni mo na zasoby wiedzy. W
tradycyjnym rozumieniu obejmuj dost pn wiedz spo eczno ci lokalnej, podczas gdy w
uj ciu nowoczesnym dotycz

wiedzy jako generatora rozwoju spo eczno-gospodarczego.

Wskazuj c na bardziej szczegó owe czynniki rozwoju lokalnego Parysek wymienia mi dzy
innymi kapita (zw aszcza inwestycyjny), przedsi biorstwa (z otoczenia wewn trznego i
zewn trznego), rynek lokalny i zewn trzny, stosunki mi dzynarodowe i wspó prac
bilateraln oraz „istnienie si spo ecznych popieraj cych rozwój”12. Wykorzystuj c przyk ad
Polski autor13 stwierdza w dodatku, e czynniki rozwoju lokalnego w zale no ci od warunków
przyrodniczych, gospodarczych, spo ecznych czy kulturowych ró ni

si

geograficznie.

Ponadto mo na wyró ni tzw. czynniki specyficzne, charakterystyczne wy cznie dla danych
warunków czy konkretnego terytorium.

8

J. Ch dzy ski, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Cedewu.pl Wydawnictwa
fachowe, Warszawa 2007, s. 84.
9
A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. uk, Gospodarka samorz du terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007, s.162.
10
J. J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu w Poznaniu, Pozna 2001, s.19.
11

Blakely E. J. (1989) za: J. J. Parysek, op. cit., s. 20.
J. J. Parysek, op. cit., s. 20-21.
13
J. J. Parysek, op. cit., s. 21.
12
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Ca

list

czynników uznaje za uniwersaln , bowiem stosunkowo najcz ciej s

wymieniane przez autorów analizuj cych uwarunkowania rozwoju lokalnego 14.
Sytuacja, kiedy konkretny czynnik istnieje w danym miejscu lub na danym terytorium,
nie oznacza automatycznie wyst powania autentycznego procesu rozwoju. Na to samo zwraca
uwag Wiatrak postuluj c, e czynniki mog stanowi podstaw rozwoju, o ile stworzone s
warunki do ich wykorzystania 15. Poza tym,

e czynnik musi by

zidentyfikowany i

odpowiednio poznany, warunkiem koniecznym do wykorzystania konkretnego czynnika w
procesach rozwojowych jest istnienie pewnych sprzyjaj cych okoliczno ci, okre lanych w
literaturze jako klimat rozwoju lokalnego 16. Tworz

go nast puj ce elementy: lokalne

struktury spo eczne zainteresowane rozwojem i popieraj ce go, do wiadczenie i ch
kreowania

rozwoju

przedsi biorczo

przez

samorz d

mieszka ców

oraz

terytorialny,
prawne,

inicjatywno ,

organizacyjne,

aktywno

i

materialno-finansowe,

techniczne oraz technologiczne wspieranie podejmowanych inicjatyw lokalnych.
Czynniki rozwoju lokalnego mo na rozpatrywa

i dokonywa

ich klasyfikacji

w kontek cie walorów u ytkowych danego obszaru, oferowanych jednostkom gospodarczym
i mieszka com17. Wyró nia si czynniki:
maj ce wp yw na poziom walorów zasobów, czyli tych które decyduj
o mo liwo ciach i atwo ci uzyskania wszystkich niezb dnych czynników produkcji
(np. surowce, kwalifikacje si y roboczej),
okre laj ce poziom walorów popytu czyli decyduj ce o mo liwo ciach zbytu
produkowanych dóbr i us ug (np. ch onno
determinuj ce atrakcyjno

rynku lokalnego),

danej jednostki terytorialnej dla instytucji i potencjalnych

mieszka ców ( np. stan zagospodarowania przestrzennego),
maj ce zwi zek z ilo ci i jako ci us ug wiadczonych przez instytucje funkcjonuj ce
na terenie danej jednostki terytorialnej (np. przez placówki ochrony zdrowia) 18.

14

J. J. Parysek, op. cit., s.149.

15

A. P. Wiatrak, Skala regionalna i lokalna – istota, rozwój i zarz dzanie, /W:/ Problemy zarz dzania. Zarz dzanie
rozwojem regionalnym i lokalnym, Red. naukowa: A. P. Wiatrak, 3/2006 (13), Wydawnictwo Naukowe Wydzia u
Zarz dzania UW, s. 13.

16

J. J. Parysek, op. cit., s. 120.

17

Ekonomiczne i rodowiskowe aspekty zarz dzania rozwojem miast i regionów, Red. naukowa: T. Markowski, D. Stawasz,
, ód 2001, s.152.
Ekonomiczne…, op. cit., s. 152.
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Kolejny podzia

czynników rozwoju lokalnego zaprezentowano w tabeli 1.

Wymieniono czynniki o charakterze polityczno-ustrojowym, spo ecznym, ekonomicznym i
przestrzennym i jednocze nie dokonano ich klasyfikacji na wewn trzne i zewn trzne.
Podobnie jak Klamut autorzy podzia u wysuwaj postulat, e w praktyce czynniki te
nie s autonomiczne, ale ich cech charakterystyczn jest ich wzajemne przenikanie si .
Zauwa a si istnienie pewnych zale no ci, które mog korzystnie wp ywa na rozwój b

go

ogranicza . Stanowi si nap dow rozwoju, tworz c zjawisko synergii.
Tabela 1. Czynniki rozwoju lokalnego
Czynniki
rozwoju

czynniki
politycznoustrojowe

czynniki
spo eczne

czynniki
ekonomiczne

czynniki
przestrzenne

Czynniki wewn trzne
sposób sprawowania w adzy
(relacje w adza lokalna a
spo ecze stwo)
stopie akceptacji w adz
lokalnych przez spo ecze stwo

potrzeby, warto ci i aspiracje
mieszka ców, aktorów
lokalnych
stosunek do reform, innowacji
i post pu technicznego
kreatywno i
przedsi biorczo
infrastruktura techniczna,
ekonomiczna i spo eczna
potencja gospodarczy, lokalny
kapita i inwestycje
zasoby naturalne
walory rodowiska
przyrodniczego
krajobraz miasta

Czynniki zewn trzne
charakter w adzy (ustrój
pa stwa)
zakres kompetencji
(uprawnienia w adzy ró nych
szczebli)
zakres samorz dno ci i
samodzielno ci gmin
ponadlokalne cechy
spo eczno ci (np. zwi zane z
Polsk porozbiorow )
kultura, tradycje szerszego
uk adu terytorialnego

kondycja ekonomiczna kraju
stopa inflacji
stopa bezrobocia, zewn trzny
kapita i inwestycje
ponadlokalne uwarunkowania
rodowiskowe
ekosystemy wykraczaj ce poza
obszar gminy

ród o: S. L. Bagdzi ski, Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo
UMK w Toruniu, Toru , 1994, s. 18 oraz Nowakowska A. (1998) za: J. Ch dzy ski, A. Nowakowska, Z.
Przygodzki, op. cit., s. 85.

Brol19 poddaj c analizie rozwój regionalny wyró nia trzy grupy czynników
rozwojowych i wyró nia:

19

R. Brol, Czynniki rozwoju regionalnego, /W:/ Metody oceny rozwoju regionalnego, Red. naukowa: D. Strahl,
Wydawnictwo AE Wroc aw, Wroc aw 2006, s. 16.
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czynniki endogeniczne (wewn trzne) – s g ówn si

sprawcz rozwoju i dotycz

mi dzy innymi zasobów demograficznych, infrastruktury, gospodarki; dla przebiegu
procesu rozwoju wa ne s

nie tylko cechy charakterystyczne poszczególnych

czynników z tej grupy (dost pno , struktura a zw aszcza jako ), ale istotne
znaczenie ma ich adekwatno

wzgl dem przyj tej strategii rozwoju,

czynniki egzogeniczne (zewn trzne) – dotycz zmian w makrootoczeniu, które s
konsekwencj mi dzy innymi zmieniaj cych si warunków makroekonomicznych,
zmian ustrojowych w pa stwie,
czynniki okre laj ce zdolno

regionu do reagowania na zmiany w makrootoczeniu

(podobnie jak czynniki endogeniczne wywo uj rozwój o charakterze od rodkowym,
gdzie ród o rozwoju znajduje si w wewn trznym potencjale oraz inicjatywie i
kreatywno ci danej spo eczno ci).
Tradycyjny podzia czynników na wewn trzne i zewn trzne wraz z up ywem czasu nie
straci na znaczeniu, ale obserwowana jest ewolucja pogl dów w tym wzgl dzie. Mimo
utrzymania du ego znaczenia czynników zewn trznych w rozwoju, umacnia si
przekonanie, e to w

jednak

nie czynniki wewn trzne (wewn trzsystemowe) decyduj o rozwoju

lokalnym20. Niemniej jednak proces rozwoju wymaga zawsze zaanga owania zarówno tych
wewn trznych, jak i zewn trznych czynników21. Relacje mi dzy nimi mo na uzna za si
nap dow rozwoju22.
Identyfikacja i rozró nienie czynników endo- i egzogenicznych przysparza wielu
problemów i nie jest zadaniem atwym. Ka dy obszar funkcjonuje i rozwija si
integralna cz

wi kszej ca

jako

ci23, a proces rozwoju nie ma charakteru autarkicznego. ród a

rozwoju region czerpie z potencja u wewn trznego, ale jednocze nie tkwi one w strukturze
powi za

zewn trznych

charakterystyczn

(z

determinant

innymi
rozwoju

regionami,
jest

gospodark

„wieloskalowa

narodow ).

zale no

Cech

synergiczna,

wyst puj ca zarówno pomi dzy elementami struktury potencja ów endogenicznych, jak i w

20

M. Adamowicz, Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju, /W:/ Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne,
Red. naukowa: M. Adamowicz, Tom I, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 20-21.
21
A. Potoczek, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOIK, Toru 2003, s. 47.
22
A. Potoczek, op. cit., s. 156.
23
L. Wojtasiewicz , op. cit., s. 8.
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strukturze bazy ekonomicznej, a tak e pomi dzy poszczególnymi egzo- i endogenicznymi
czynnikami rozwoju”24.

3. Bariery rozwoju
W literaturze dyskusje na temat potencjalnych i istniej cych barier rozwoju lokalnego
wyra nie

czone s z czynnikami rozwoju. Wysuwany jest postulat, e niewyst powanie

w ramach pewnego terytorium okre lonych czynników, maj cych wp yw na jego rozwój staje
si jego barier

25

. Jak zaznacza Adamowicz, je eli czynniki „uk adaj si niekorzystnie” dla

danego obszaru, to mo na traktowa je jako bariery26. Bariera to wszystko to, co w danych
warunkach, miejscu i czasie utrudnia albo wr cz uniemo liwia rozwój, powoduj c tym
samym potrzeb podj cia pewnych dzia

adaptacyjnych lub przeciwdzia

27

. Barier mo e

stanowi ka dy czynnik, o ile jest w nieodpowiedniej ilo ci, reprezentuje nieodpowiedni
jako

lub rozmieszczony jest w nieodpowiednich miejscach.
Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku innych potencjalnych czynników

rozwoju. Cech charakterystyczn barier, tak samo zreszt jak i czynników jest, e pomi dzy
ró nymi ich rodzajami mo na obserwowa skomplikowane zale no ci i sprz enia zwrotne.
Potoczek twierdzi, i „ograniczenia w rozwoju (bariery) wzajemnie si „wspieraj ”, a do
wyst pienia zjawiska negatywnej synergii28”.
Bariery, podobnie jak i czynniki rozwoju podlegaj

klasyfikacji, przy czym

prezentowane w literaturze typologie s niejako uniwersalne i mog odnosi si zarówno do
rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym oraz w skali ca ego kraju.
Spo ród licznych klasyfikacji barier Kosiedowski proponuje typologi barier rozwoju
regionalnego, która zgodnie z wcze niejszym stwierdzeniem mo e dotyczy równie poziomu
lokalnego. W ród wzajemnie powi zanych barier wyró niono bariery29:
ekonomiczne

(kategoria

zró nicowana

wewn trznie,

zwi zana

jest

g ównie

z wadliwym funkcjonowaniem mechanizmu rynkowego, wysokim bezrobociem,

24

R. Brol, Czynniki rozwoju… op. cit., s. 18.
J. Ch dzy ski, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, op. cit., s. 86.
26
M. Adamowicz, op. cit., s. 21.
27
Samorz d terytorialny…, op. cit., s. 27.
28
A. Potoczek, op. cit., s. 157.
29
Samorz d terytorialny…, op. cit., s. 28-29.
25

8

niedostatkiem kapita u czy niew

ciw struktur ga ziow gospodarki na danym

terytorium),
spo eczne (b dne unormowanie prawno-administracyjne, nieudolno

uk adu

samorz dowego, bariery demograficzne i te zwi zane z niedostatecznym poziomem
kultury spo eczno ci oraz z akceptacj niew

ciwych norm post powania i wzorców

moralnych)30,
techniczne i technologiczne (niedorozwój infrastruktury technicznej, przestarza e
metody techniczne i technologiczne, s abe zaplecze badawczo-rozwojowe),
ekologiczne (przede wszystkim brak równowagi ekologicznej, a tak e brak lub
nieodpowiednia jako

zasobów naturalnych oraz surowców rolniczych czy le nych).

Z kolei Bagdzi ski31 twierdzi, e bariery to takie ograniczenia w procesie rozwoju,
które mo na usun

wykorzystuj c rodki ekonomiczne lub prawno-organizacyjne. Przy

czym bariery wzgl dne daj
bezwzgl dne wymagaj

si

prze ama

zastosowania

przy u yciu dodatkowych

rodków, za

rodków finansowych przekraczaj cych zasady

racjonalnego gospodarowania lub bardzo d ugiego okresu czasu. Kolejny postulat autora
dotyczy róde barier rozwojowych, które podobnie jak si y motoryczne rozwoju lokalnego
pochodz

z wn trza uk adu lokalnego lub tkwi

w bli szym lub dalszym otoczeniu

zewn trznym. Wewn trzne bariery terytorium to z y stan infrastruktury, rodowiska, s aba
kondycja ekonomiczna jednostki terytorialnej i dzia aj cych podmiotów gospodarczych, niska
jako

kadr zwi zanych z realizacj polityki rozwoju terytorium, a tak e brak inicjatywno ci i

apatia przedstawicieli spo eczno ci lokalnej. Zewn trzne bariery obejmuj te zwi zane z
trudn sytuacj ekonomiczn regionu czy kraju oraz wynikaj ce z przyj cia przez pa stwo
niekorzystnych dla lokalnych systemów rozwi za prawno-ustrojowych.

4. Cechy infrastruktury jako czynnika rozwoju
W literaturze infrastruktura wymieniana jest wielokrotnie jako czynnik rozwoju, który
ma znaczenie w inicjowaniu rozwoju, jak równie wp ywa na kszta t przebiegu procesu
rozwoju. Semantyczna interpretacja poj cia infrastruktura ( ac. infra i structura) oznacza
30

J. Ch dzy ski przedstawiaj c bariery sformu owane przez W. Kosiedowskiego zaprezentowany opis okre la jako „jako i
poziom wykorzystania kapita u ludzkiego i spo ecznego”. J. Ch dzy ski, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, op. cit., s. 88.
31
S. L. Bardzi ski, op. cit., s. 26-27.
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podstaw jakiego uk adu czy konstrukcji, podbudow okre lonego uk adu nadrz dnego32.
Infrastruktura to zespó urz dze i instytucji, wiadcz cych us ugi bez których nie by oby
mo liwe funkcjonowanie i rozwój jakiego systemu b

jego fragmentu33. Szczególne

znaczenie ma infrastruktura wobec gospodarki oraz w zapewnieniu odpowiednich warunków
bytowych ludno ci34.
Wed ug kryterium w postaci funkcji jak spe nia infrastruktura wyodr bnia si dwa
podsystemy infrastruktury: gospodarczy i spo eczny35. Infrastruktura gospodarcza zwana
tak e ekonomiczn czy techniczn obejmuje urz dzenia i instytucje z dziedziny komunikacji,
energetyki, gospodarki wodnej i ochrony rodowiska. Ten rodzaj infrastruktury ma zapewni
ciwe funkcjonowanie poszczególnych dziedzin gospodarki i integracj

uk adów

przestrzennych. Na infrastruktur spo eczn sk adaj si urz dzenia i instytucje publiczne
konieczne do istnienia i prawid owego dzia ania poszczególnych spo eczno ci i ca ego
spo ecze stwa. Systemy infrastruktury spo ecznej wiadcz us ugi w zakresie m.in. handlu,
wiaty, nauki, kultury, ochrony zdrowia, rekreacji czy porz dku publicznego. Obok takiego
podzia u uznawanego za klasyczny mo na spotka inne klasyfikacje. Poza infrastruktur
gospodarcz i spo eczn wyodr bnia si infrastruktur informacyjn , obejmuj

urz dzenia

ce przesy aniu informacji wraz z instytucjami telekomunikacyjnymi. Pojawia si tak e
infrastruktura biznesu, która sk ada si z ró nych instytucji wspieraj cych przedsi biorstwa,
tworz cych sprzyjaj ce rodowisko do inwestowania, prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.
Infrastruktura posiada swoje cechy charakterystyczne36, do których nale
wszystkim: s

przede

ebny charakter, powszechna dost pno , d ugowieczno , immobilno ,

wysoka kapita och onno , d ugi okres zamro enia kapita u oraz skokowy sposób
powstawania kosztów.
Infrastruktura spe nia szereg funkcji ci le zwi zanych z rozwojem. Podstawowe
znaczenie infrastruktury polega na tworzeniu warunków dla skutecznego przep ywu w
przestrzeni dóbr, us ug, ludzi, kapita u czy informacji – tym samym infrastruktura spe nia
32

K. Kuci ski, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szko a G ówna Handlowa, Warszawa1994, s. 155, Gospodarka
miejska. Cz
II, Red. Naukowa: E. D bik, Szko a G ówna Handlowa, Warszawa 1995, s. 82.
33
M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna 1999, s. 11.
34
W literaturze obok terminu infrastruktura funkcjonuj równie poj cia kapita publiczny, sieci, urz dzenia publiczne.
Zwi zane jest to z ró nym definiowaniem infrastruktury oraz z badaniami prowadzonymi w ró nych okresach rozwoju bada
nad infrastruktur . Szczegó y: M. Ratajczak, op. cit., s. 11-17.
35
Gospodarka miejska… op. cit., s. 84, J.M. Chmielewski, Teoria urbanistyki, Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996 s. 63.
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funkcj transferow . Funkcja us ugowa polega na zaspokajaniu popytu na us ugi zg aszane
przez sfer produkcyjn oraz konsumpcyjn . Tworz c niezb dne powi zania przestrzenne
(funkcja integracyjna) przyczynia si do spójno ci danego terytorium, co ma niezwyk e
znaczenie w relacjach centrum a obszary peryferyjne. Infrastruktura pe ni poza tym funkcje
lokalizacyjn – stanowi czynnik decyduj cy o lokalizacji dzia alno ci gospodarczej, wp ywa
bowiem na koszty jej prowadzenia oraz jest elementem branym pod uwag przy wyborze
miejsca pracy i zamieszkania. Najwa niejsz funkcj z punktu widzenia prowadzonych
rozwa

jest funkcja akceleracyjna, polegaj ca na tym,

e odpowiedni poziom

zagospodarowania i stan infrastruktury okre la warunki aktywizacji gospodarczej obszaru.

5. Zako czenie
Infrastruktura wymieniana jest w ród czynników rozwoju stosunkowo cz sto, cho
poszczególne podej cia badawcze nie obejmuj szczegó owej charakterystyki infrastruktury.
Dla rozwoju kluczowe znaczenie ma infrastruktura gospodarcza, a stosunkowo mniejsze
znaczenie infrastruktura spo eczna. Znaczenie poszczególnych typów infrastruktury ci le
koresponduje z celami rozwoju. W zwi zku z obecnie wyst puj cymi problemami
komunikacyjnymi szczególnie wa ne s sieci transportowe.
Barier rozwoju stanowi co co rozwój uniemo liwia b

go hamuje. Nale y by

wiadomym, e barier mo e sta si czynnik rozwoju je eli wyst pi w nieodpowiednim
czasie i miejscu b

b dzie go za ma o albo b dzie nieodpowiedniej jako ci. Brak zatem

infrastruktury mo e by

barier

rozwoju, przyczynia

si do marginalizacji i zacofania

regionów i w konsekwencji powodowa powstawanie obszarów problemowych.
W kontek cie rozwoju lokalnego czy regionalnego obecnie nie liczy si

tylko

odpowiednie nasycenie przestrzeni infrastruktur , ale znaczenie ma przede wszystkim
odpowiednia jako

urz dze

i obiektów infrastrukturalnych. Jest to zgodne z tendencj

obserwowan w literaturze, gdzie wzrasta znaczenie czynników jako ciowych, a zmniejsza
si znaczenie elementów o charakterze ilo ciowym, zasobowych.
Infrastruktura spe nia szereg funkcji. Decyduje mi dzy innymi o lokalizacji
dzia alno ci gospodarczej i ma znaczenie przy wyborze miejsca zamieszkania. Jest
kluczowym elementem branym pod uwag w okre laniu konkurencyjno ci regionów oraz
36

K. Kuci ski, op. cit., s. 157-158.
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okre lania stopnia rozwoju regionów w czasie. Teorie i modele rozwoju wskazuj cz sto na
funkcje integracyjn infrastruktury, od której to zasi gu i jako ci systemu komunikacyjnego
zale y rozprzestrzenianie si rozwoju. Infrastruktura

czy centra z regionami peryferyjnymi

oraz pozwala na dyfuzj innowacji.
Zale no

pomi dzy rozwojem i rozmieszczeniem infrastruktury a rozwojem i

procesami rozwoju gospodarczego ma charakter sprz enia zwrotnego. Procesy rozwoju jakie
maj miejsce w strukturach przestrzennych uzale nione s od poziomu zagospodarowania
infrastrukturalnego danego terenu. Z drugiej jednak strony w nast pstwie tych procesów
zmienia si popyt na us ugi infrastruktury, co wymaga jej rozwoju lub przekszta cenia.
Nale y przy tym wspomnie , e jednostki samorz du terytorialnego zale nie od rodzaju
infrastruktury i zasi gu oddzia ywania maj ró ne, ale konkretnie okre lone kompetencje w
zakresie infrastruktury.
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THE INFRASTRUCTRE AS A FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT
Summary
The article refers to the analysis of development factors. The author pointed out various
factors which spark the process of development or cause its changes. Different research approaches
appeared in literature were presented. The infrastructure as a factor was described in details. Besides
functions of infrastructure and its features were characterized. The article ends with the conclusions
about the role of infrastructure in the process of space development.
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