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Streszczenie

Autor stara się odpowiedzieć w nim na pytania nie ile ekonomia społeczna może być „ciągnikiem” rozwoju lokalnego. Przedstawia bar-

dzo ciekawą analizę uwarunkowań  rozwoju regionalnego w Polsce. Wprowadza typologie obszarów i w oparciu o dostępny materiał 

empiryczny próbuje odpowiedzieć na pytanie dlaczego jedne z nich potrafią odnaleźć „ścieżkę rozwoju”, podczas gdy inne wyłączone 

są z procesów modernizacyjnych. Autor opisuje tez regionalny rozkład kapitału społecznego, którego dostępność ma fundamentalne 

znaczenie dla przedsięwzięć z zakresu rozwoju ekonomii społecznej (korzystają one z tego kapitału, ale też wytwarzają go). Autor do-

chodzi do dość pesymistycznych (a może tylko realistycznych) konkluzji stwierdzając, że zasoby kapitału społecznego w Polsce są dość 

płytkie a co za tym idzie ostrożnie oceniać trzeba szanse ekonomii społecznej.
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Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny?

Deklarując zgodę na ustalenia definicyjne zamieszczone 

w innych częściach serii wydawniczej „Ekonomia Społeczna 

Teksty”, podkreślę tu aspekty, które mogły zostać pominięte 

w innych miejscach.

Ekonomia społeczna jest skodyfikowanym zbiorem zasad 

pozwalających na organizowanie się, podejmowanie inicja-

tyw, zaspokajanie potrzeb. Instytucje ekonomii społecznej 

umożliwiają realizację ważnych funkcji (aktywizujących, so-

cjalizujących, opiekuńczych, organizujących) społeczności 

wobec grup, społeczności terytorialnych i innych wspól-

not. Z kolei, dla działań ekonomii społecznej podstawowe 

wartości społeczeństwa obywatelskiego (takie jak zaufanie, 

wzajemność, zakorzenienie w systemie więzi i instytucji 

współpracy), określane jako „kapitał społeczny”, są instru-

mentami o fundamentalnym znaczeniu dla skutecznego 

działania. Pojęcia te pod wieloma względami opisują różne 

aspekty tej samej rzeczywistości. Aby docenić rolę ekonomii 

społecznej należy uświadomić sobie, że kapitał społeczny 

jest jakością właściwą stosunkom między aktorami społecz-

nymi, nie jest natomiast własnością tych aktorów. 

Cechy demokracji spółdzielczej: jeden członek jeden głos, 

personalizacja udziałów (odrzucenie kapitału nieczłonkow-

skiego), sprawdzają się w sytuacji względnego ubóstwa. 

Członkowie wchodzą z udziałami o podobnej wartości. 

Udział pojedynczego uczestnika jest za niski, aby umożliwić 

mu samodzielną i skuteczną działalność gospodarczą. Efekt 

ekonomiczny przedsięwzięcia jest stosunkowo niewielki. 

Przykładowo, spółdzielnie konsumenckie jako cel swego 

działania zakładają obniżenie kosztów egzystencji do pozio-

mu akceptowalnego przez jej członków, poprzez wspólne 

gospodarowanie, zakupy i zarządzanie. 

Pomoc publiczna nie jest warunkiem działania przedsięwzięć 

ekonomii społecznej, które mogą trwale funkcjonować oraz 

wytwarzać różnego rodzaju nadwyżki. Na prestiżowej kon-

ferencji�, padła propozycja, żeby zamiast terminu „ekonomia 

społeczna” używać terminu „przedsięwzięcie o społecznej 

wartości dodanej”. Podkreśla się w ten sposób, że mówimy 

o zdrowej działalności gospodarczej, realizującej jednakże 

rozszerzone spektrum wartości. 

Społeczna wartość dodana może być głównym celem 

przedsięwzięcia gospodarczego. W takim przypadku, 

nie zawsze stosujemy kryterium zysku (akceptujemy stra-

tę), ale nadal stosujemy instrumenty rachunku ekonomicz-

nego i zarządzania gospodarczego. Takie podejście może 

mieć zastosowanie w realizacji pomocowych zadań wła-

dzy publicznej. 

Dopiero od niedawna ukazują się publikacje takie, jak 

np. „Kultura ma znaczenie”�, gdzie ekonomiści uznają wpływ 

tzw. „miękkich” czynników na wymierne parametry rozwo-

ju gospodarczego. Warto dodać również, że Departament 

Zrównoważonego Rozwoju Banku Światowego uznał kapi-

tał społeczny za czwartą (obok poziomu dochodu narodo-

wego, zasobów naturalnych i kapitału ludzkiego), podstawę 

zamożności społeczeństw�. 

�  Konferencja Skoll World Forum on Social Entrepreneurship, marzec �9-��, �006, Saďd 
Business School, Oxford University, Anglia

�  Harrison Lawrence E., Huntington Samuel P., „Kultura ma znaczenie”, Zyski i s-ka, �00� r.
�  Patrz The World Bank „Social Capital Initiative” Working Papers [Bartkowski] (http://web.

worldbank.org/)
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Wybór obszaru analizy musi wziąć pod uwagę nie tylko do-

stępność danych i ich rzetelność, wykonalność zadania, ale 

także użyteczność wyników. Z tego punktów widzenia, w naj-

większym skrócie, mamy do czynienia z sytuacją, w której:

Głównym promotorem ekonomii społecznej jest środo-

wisko organizacji pozarządowych, dla którego mogłaby 

ona być naturalnym obszarem ekspansji programowej. 

W ramach serii wydawniczej „Ekonomia Społeczna Teksty” 

przygotowywane są „środowiskowo zorientowane” analizy.

Politycy zdają się być, albo deklaratywnie zainteresowani 

ekonomią społeczną (kto odważy się być przeciw?) lub 

wręcz niechętni. Główna linia podziału przebiega między 

poprzednią a obecną koalicją rządzącą. Analiza mgławico-

wych wypowiedzi i niedopowiedzeń może być działaniem 

nieodpowiedzialnym.

Istnieje pewna ilość materiałów diagnostycznych i fakto-

graficznych, dotyczących rozwoju regionalnego, pozwala-

jących rozpocząć dyskusję nad zastosowaniem ekonomii 

społecznej. 

Niniejszy tekst jest próbą kontynuowania wątków dyskutowa-

nych na pierwszej konferencji Ekonomii Społecznej w Krako-

wie� i z Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych�. 

�.�. Hipoteza wyjściowa 

Ekonomia społeczna jest często przedstawiana jako dodat-

kowy potencjał, który można uruchomić dla rozwiązania 

problemów i zagrożeń społecznych, które powstały w efek-

cie procesów transformacji ustrojowej, społecznej i gospo-

darczej w układzie terytorialnym Polski. Można sądzić, że 

�  Konferencja Ekonomii Społecznej w Krakowie, październik �00� r. 
�  Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, �� i �� września �00� r., w 

trakcie którego odbyła się sesja poświęcona ekonomii społecznej. Materiały przygotowa-
ne na sesję autorstwa K. Herbsta dostępne są na stronie www.fise.org.pl.







metody i potencjał ekonomii społecznej jest alternatywą 

dla nieefektywnych struktur czy zbiurokratyzowanego po-

dejścia do wrażliwej materii społecznej. 

Tekst niniejszy jest raportem z testowania takiej hipotezy. 

Hipoteza konkurencyjna głosi, że proces transformacji osła-

bił nie tylko zasoby gospodarcze i kapitał ludzki, ale również 

wywołał szkody w kapitale społecznym.

�.�. Wykorzystane źródła

Zważywszy, że celem naszego projektu jest dostarczenie 

materiałów do programowania działań ekonomii społecz-

nej, postanowiłem wybrać metodę wtórnej analizy doku-

mentów i wziąć głównie pod uwagę materiały przygoto-

wywane na użytek polityki: programy rozwoju, strategie 

i programy operacyjne. W ten sposób dążę do wspólnej 

perspektywy pomiędzy środowiskiem ekonomii społecznej 

a światem polityki. 

Szansy na zbliżenie upatruję w fakcie, że panuje zasadnicza 

zgoda, co do faktów i oceny sytuacji. Analizując dokumenty 

wytworzone przez dwa kolejne rządy, deklarujące odmien-

ną filozofię, wrażliwość i różne podejście do rozwiązywania 

problemów, nie natrafiłem na większe różnice w diagnozie 

oraz obrazie stanu i problemów.

�.   
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Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny?

Rozwój regionów i podregionów Polski jest bardzo zróżni-

cowany. Poziom PKB na mieszkańca różni się pomiędzy re-

gionami jak �:�,�, a wewnątrz regionów nawet jak �:� (tak 

jest w przypadku województwa mazowieckiego)6. Przez 

cały okres transformacji różnice te powiększały się, przy 

czym niektóre regiony wykazywały ujemne tempo wzro-

stu. Jak pisze G.Gorzelak�, dzieje się tak mimo działania 

instrumentów „spłaszczających” te nierówności, takich jak 

przywileje podatkowe czy ubezpieczeniowe w rolnictwie. 

Zgodnie z tym, co zostało zapisane w dokumencie „Naro-

dowe Strategiczne Ramy Odniesienia” (NSRO)�, najwyższy 

poziom PKB na mieszkańca w �00� r. osiągnęło wojewódz-

two mazowieckie (���,�% średniej krajowej)9, następnie 

śląskie (���,%) oraz wielkopolskie (�0�,�%). Obszar o naj-

niższym PKB na mieszkańca obejmuje pięć województw: 

lubelskie (�0,�%), podkarpackie (��,�%), warmińsko-ma-

zurskie (��,�%), podlaskie (��,�%) oraz świętokrzyskie 

(�9,�%). Zróżnicowania te są tak istotne, że stworzono 

specjalny „Program Operacyjny Polska Wschodnia”, którego 

zadaniem jest ich wyrównywanie�0. 

6  G.Gorzelak (w: Grzegorz Gorzelak, Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej prze-
strzeni (ekspertyza dla potrzeb NPR)] podaje, że rozpiętość PKB/mieszkańca pomiędzy 
�� jednostkami NUTS � przekracza �:� (���% pomiędzy Warszawą a subregionem Chełm-
sko-Zamojskim). Podobne różnice można zaobserwować wewnątrz regionów (np. między 
Warszawą a Radomiem). Zróżnicowania te są w oczywisty sposób powiązane ze strukturą 
gospodarki w regionach.

�  Grzegorz Gorzelak, Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni (eksperty-
za dla potrzeb NPR).

�  „Polska, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia �00�-�0�� wspierające wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie”. Wstępny projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, �� luty �006 r

9  Stanowi to �0% średniej UE-�� i odpowiada poziomowi biednych regionów UE (tereny 
byłej NRD (6�%), Kalabria (6�%)).

�0  Według tego dokumentu za granicę między bardziej zachodnią częścią Polski a Polską 
Wschodnią można przyjąć linię Wisły z odchyleniem na zachód w przypadku województwa 
świętokrzyskiego i południowej części województwa mazowieckiego, z wyłączeniem stre-
fy wpływów Warszawy. Na obszarze wymagającym szczególnego wsparcia leżą w całości 
województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. 
Poza nimi pozostają zbliżone pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarcze-
go wschodnie, północno-wschodnie i południowe obszary województwa mazowieckie-
go. W Polsce Wschodniej widoczna jest przewaga rolnictwa nad innymi sektorami go-
spodarki (�0,�% ogółu pracujących, Polska �6,9%). Rolnictwo jest mało wydajne. Liczba 
przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON jest w Polsce Wschodniej w prze-
liczeniu na �000 mieszkańców niższa niż średnia krajowa. W Polsce Wschodniej wskaźnik 
ten wynosi ��,�, w kraju 9�,�. Dystans do średniej krajowej w latach �99�-�00� zwiększył 
się. Struktura wiekowa ludności Polski Wschodniej charakteryzuje się większym niż średnia 
krajowa odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym i mniejszym 
odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym (6�,�% wobec 6�,0% dla kraju). Odsetek 
mieszkańców z wykształceniem wyższym, średnim i zawodowym był w �00� roku niższy 
niż średnio w kraju. Słabsza sieć szkół wyższych powoduje migrację ludności za wiedzą. 

Na podstawie materiałów z dyskusji ekspertów możemy 

wymienić charakterystyczne typy regionów��: 

A. Aglomeracje (metropolie). Ożywienie gospodarcze sku-

pia się w Warszawie oraz innych metropoliach i obszarach 

metropolitalnych. Rosną też różnice między nimi a więk-

szością pozostałych miast. Dotyczy to głownie 9 metropolii, 

czyli dużych miast wraz z otaczającymi je, szybko rozwijają-

cymi się, gminami o wielkości ponad �00 tys. mieszkańców. 

Funkcjonujące w układach międzynarodowych, o dużym 

potencjale innowacyjnym, już stanowią i stanowić będą 

główne ośrodki wzrostu. Strategia regionalna Polski przewi-

duje wzmacnianie tych ośrodków. 

Małe i średnie miasta znajdujące się poza strefami metropo-

litarnymi, ulegają procesom „wypłukiwania” funkcji gospo-

darczych, które to przenoszone są do centrów. Towarzyszy 

im transfer akumulowanych lokalnie oszczędności��. Z kolei 

obszary wiejskie w zasięgu oddziaływania metropolii do-

świadczyły bardzo szybkiej urbanizacji, niejednokrotnie za-

chowując administracyjny status terenów wiejskich��.

Wśród barier, które mogą zahamować wzrost metropolii, 

wskazać można degradację starych dzielnic mieszkalnych 

i przemysłowych, niedostatki powiązań z otaczającymi 

jednostkami osadniczymi oraz brak partnerstwa głównych 

aktorów, a także współdziałania władz i administracji tery-

torialnych.

B. Obszary wiejskie. Stanowią 90% powierzchni kraju. 

Są to w znacznym stopniu obszary peryferyjne. Położone 

��   Jako punkt wyjścia przyjęto tekst Tomasza Grzegorza Grosse: „Ekspertyza dotycząca za-
łożeń do Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata �00� – �0��”, Instytut Spraw 
Publicznych �00�r.

��  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia �00�-�0��, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, Warszawa, �� Luty �006 r.

��  Janusz Rowiński, „Uwarunkowania i szanse rozwoju regionów wiejskich – wymiar krajowy 
i regionalny”, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Struk-
turalnej w MGPiPS.

�.   
Regionalne zróżnicowania rozwoju 

�.   
Regionalne zróżnicowania rozwoju 
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we wschodniej i częściowo centralnej Polsce są źle wypo-

sażone w infrastrukturę. Rozproszona sieć osadnicza utrud-

nia wyposażenie w usługi społeczne. Charakteryzują się 

niską wydajnością pracy i nadmiarem siły roboczej w rol-

nictwie. Ukryte bezrobocie obejmuje około miliona osób 

a bezrobocie rejestrowane osiąga ponad �0%. Mieszkańcy 

charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia. Do-

datkowe problemy stwarzają regiony północne nasycone 

niegdyś Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi, które 

stanowią obecnie ogniska marginalizacji społecznej. Wieś 

jest w znacznym stopniu pozbawiona infrastruktury��, usług 

i dostępu do komunikacji, cierpi na niedorozwój pozarolni-

czych funkcji gospodarczych��. 

Problemem stanowi nadmiar gospodarstw. Szacunki wska-

zują, że obecnie istnieją warunki dla działania pomiędzy 

�00 a 600 tys. gospodarstw rolnych spełniających warunek 

minimalnej siły ekonomicznej. Rolnictwo wyraźnie się po-

laryzuje. Rośnie ilość gospodarstw dochodowych i równo-

cześnie przyrasta liczba gospodarstw niezapewniających 

możliwości utrzymania rodziny�6. 

Brakuje możliwości wyjścia z rolnictwa do zawodów poza-

rolniczych. Problem ten najostrzej występuje w lubelskim, 

podlaskim, świętokrzyskim, w podkarpackim i łódzkim gdzie 

udział zatrudnionych w rolnictwie przekracza �0%��. 

Za środki zaradcze uważa się rozwój zbiorowych form go-

spodarowania. Ponadto niska intensywność i tradycyjny 

charakter produkcji nie uszkodziły nadmiernie środowiska, 

są więc możliwości rozwoju specjalnych kierunków produk-

cji rolnej, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, produktu 

regionalnego, żywności ekologicznej. Należy także poszuki-

wać pozarolniczych źródeł dochodu. Ogranicza się jednak 

przestrzeń dla tzw. dwuzawodowości czy gospodarstw do-

mowych o mieszanym zatrudnieniu (zważywszy na charak-

ter pracy w gospodarstwie rolnym stanowi to bardzo duże 

obciążenie). Dodatkowo należy pamiętać, że pojemność 

usługowa obszarów wiejskich jest jednak ograniczona. Nie-

jasne są również możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi 

czy produkcji��.

��  W latach �990-�00� nastąpiła znaczna poprawa zaopatrzenia wsi w wodę, poprawa te-
lefonizacji wsi oraz gazyfikacji. Nadal występują dysproporcje między rozwojem wodo-
ciągów a zagospodarowaniem ścieków. W �000 r. na obszarach wiejskich znajdowało się 
� ��� tys. telefonicznych łączy głównych, podczas gdy w miastach liczba ta wynosiła ���6. 
W �00� r. liczba łączy na obszarach wiejskich wzrosła do � �60, podczas gdy w miastach 
osiągnęła wartość 9 6�9 tys. (W: (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia �00�-�0��, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, �� Luty �006 r.)

��  Poziom zatrudnienia na �00 ha użytków rolnych jest najwyższy w województwach połu-
dniowej Polski, tj. w województwach: małopolskim ��,9, podkarpackim ��,0, świętokrzy-
skim �9,�, śląskim ��,0, a najniższy w zachodniopomorskim (�,�), warmińsko - mazurskim 
(9,0), lubuskim (9,9) i pomorskim (��,9); (W: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
�00�-�0��, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, �� Luty �006 r. ).

�6  Janusz Rowiński, „Uwarunkowania i szanse rozwoju regionów wiejskich – wymiar krajowy 
i regionalny”, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Struk-
turalnej w MGPiPS.

��  „Program Operacyjny kapitał Ludzki”, Narodowa Strategia Spójności �00� - �0��, projekt, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maj �006, Warszawa.

��  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia �00�-�0��, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, Warszawa, �� Luty �006 r.

Brak jest analiz opisujących mechanizm powstawania no-

woczesnego rolnictwa. Rzadko też bada się rozwój poza-

rolniczych przedsiębiorstw produkcyjnych i osadnictwa 

nierolniczego (kolonizacji miejskiej). Niewiele wiemy o inno-

wacyjnej i kapitałowej roli migracji do pracy. Mało rozpozna-

ny jest dostosowany do specyfiki wsi, rozwój usług na tych 

obszarach. 

C. Miasteczka. Degradacja miasteczek i mniejszych miast�9, 

jest istotnym problemem funkcjonowania lokalnej sieci 

osadniczej�0. Jej źródeł należy m.in. upatrywać w socjali-

stycznej koncepcji tworzenia scentralizowanych struktur 

produkcyjnych. W jej efekcie wieś znalazła się w gestii bran-

żowego ministerstwa rolnictwa a miasteczko straciło funk-

cje rynku, centrum i ośrodka kulturalnego. 

Świadomość istnienia tej pułapki narastała w Polce powoli 

od połowy lat �0-tych. Znalazła odbicie w działaniach mar-

ginalnych, takich jak zmiana nazwy ministerstwa (z „rolni-

ctwa” na „obszarów wiejskich”), czy pojawienie się progra-

mów pomocowych o ograniczonym zasięgu, dotyczących 

rozwoju tych obszarów. Równocześnie pogarszała się sytua-

cja komunikacyjna prowincji, nie poprawiała jakość edukacji 

i pogarszały szanse na znalezienie pracy. 

Małe i średnie miasta mogłyby pełnić rolę ośrodków wspo-

magających rozwój gospodarczy i centrów wyrównywania 

szans – poprzez dostęp do usług, kultury i edukacji. 

Jak pisze J. Rowiński��, na większości obszarów Polski, zdo-

minowanej przez znajdujące się w stanie stagnacji gospo-

darczej układy wiejskie, istnieją w pełni ukształtowane sieci 

ośrodków lokalnych i regionalnych, powiązanych logicznie 

z otaczającymi je obszarami wiejskimi. Znajdują się one za-

równo w Polsce Południowo–Wschodniej (województwa 

Małopolskie, Podkarpackie), Polsce Wschodniej (Białostockie 

i Lubelskie) oraz Centralnej (województwa Świętokrzyskie, 

Łódzkie, oraz znaczna część Mazowieckiego). 

D. Upadające regiony przemysłowe��. Wiele dzielnic 

a nawet całych miast przeżywa upadek życia społecznego 

�9  Grażyna Gęsicka, Ewa Bończak-Kucharczyk „Polityka rozwoju”, Lipiec �00�. Porównaj, I. 
i K.Herbst, „Małe miasteczka”.

�0  Janusz Rowiński w „Uwarunkowania i szanse rozwoju regionów wiejskich – wymiar krajowy 
i regionalny” pisze: „ Stosunkowo szybki rozwój gospodarczy (…) obejmował (…) również 
obszary, znajdujące się w kręgu (…) oddziaływania [centrów rozwojowych – aglomeracji 
miejskich], w tym także regiony zaliczane przynajmniej formalnie do obszarów wiejskich.. 
(…) Bezrobocie w centrach rozwojowych przez znaczną część lat dziewięćdziesiątych 
było niewielkie; często na poziomie bezrobocia frykcyjnego. Stąd też wielkie aglomera-
cje stanowiły atrakcyjne miejsce pracy przede wszystkim dla mieszkających w pobliskich 
regionach wiejskich (sytuacja w tej dziedzinie uległa zdecydowanemu pogorszeniu pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych. Obecnie bezrobocie również w centrach rozwoju stanowi 
poważny problem ekonomiczny i społeczny, przy czym nawet przy szybkim wzroście go-
spodarczym utrzymywać się będzie na wysokim poziomie co najmniej przez kilka lat. 

��  Janusz Rowiński, „Uwarunkowania i szanse rozwoju regionów wiejskich – wymiar krajowy 
i regionalny”, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Struk-
turalnej w MGPiPS

��  (Głównie) przemysłowa degradacja terenów obejmuje ponad � tys. km�, z czego ciężka 
degradacja to ok. �,�00 km. Powierzchnię obszarów zagrożonych ocenia się na �0 tys km�. 
W ciągu ostatnich �� lat powierzchnia gruntów zdegradowanych stopniowo maleje. Na-
rodowe Strategiczne Ramy Odniesienia �00�-�0��, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa, �� Luty �006 r. 
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i gospodarczego spowodowany utratą funkcji administra-

cyjnych czy gospodarczych��. Skutki ich upadku, czy też 

niedokończonej restrukturyzacji nie zostały zlikwidowane 

i do dnia dzisiejszego kształtują życie całych, terytorialnie 

wyodrębnionych, społeczności. Klasycznym przykładem 

jest sytuacja górnictwa, a także wielu innych „branż”. 

Inna przyczyna degradacji to uwalnianie terenów zajmo-

wanych w przeszłości przez armię ZSRR oraz rezygnowanie 

przez wojsko z obiektów i terenów w wyniku restruktury-

zacji sił zbrojnych��. Wspólnymi cechami takich obszarów 

jest dekapitalizacja tkanki miejskiej, niszczenie obiektów kul-

tury, niska atrakcyjność inwestowania ze względu na koszty 

modernizacji infrastruktury. 

Podstawowe ogniska problemowe to regiony przemysłu 

lekkiego (aglomeracja Łódzka), restrukturyzacji przetwór-

stwa przemysłowego (Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie), wy-

dobycia węgla kamiennego i energetyki (Górny Śląsk, Dolny 

Śląsk), hutnictwa (Nowa Huta, Górny Śląsk, Częstochowa), 

przemysłu metalowego (Ostrowiec Świętokrzyski i Stalowa 

Wola) oraz stoczni (Trójmiasto i Szczecin)��. Warto zauważyć, 

że proces prywatyzacji przebiegał wyraźnie wolniej w woje-

wództwie śląskim. Można się spodziewać, że w najbliższych 

latach będziemy się tam borykać z  problemami prywaty-

zacji�6. 

Klimat społeczny regionów przemysłowych jest przedmio-

tem wielu opisów. Niezależnie od ideologizacji (etos wielko-

przemysłowej klasy robotniczej), faktem są specyficzne me-

chanizmy integracji społecznej jak i czynniki destrukcyjne. 

Należała do nich intensywna migracja z innych regionów, 

wobec której zawodziły mechanizmy akulturacji, jak i póź-

niejsze błyskawiczne obniżenie prestiżu, niekontrolowany 

upadek łagodzony całkowicie doraźnymi posunięciami. 

Charakterystyczne jest, że właśnie w tych regionach do-

chodziło do spektakularnych przykładów nieumiejętności 

współpracy głównych aktorów. 

E. Historyczne różnice między regionami, które trwa-

ją od czasu rozbiorów. Teren dawnego zaboru rosyjskiego 

to regiony o niskim poziomie rozwoju, rolnicze, o słabej 

strukturze gospodarczej, niskim poziomie urbanizacji, sła-

bej kulturze politycznej i administracyjnej (instytucjonalnej) 

oraz z niskim stopniem zorganizowania społeczeństwa oby-

watelskiego. 

��  Dotyczy głównie miast średnich i małych na północy, zachodzie i południowym zacho-
dzie oraz dzielnic, w większych miastach 

��  Koszary, szpitale, magazyny, lotniska, porty, bazy wojskowe, części miast a nawet całe 
miasteczka. Problem nie jest rozwiązany mimo, że armia ZSRR opuściła Polskę w �99� r. Wi-
doczne szczególnie w Polsce północno-zachodniej oraz południowo-zachodniej. W przy-
padku obiektów i terenów przekazanych przez wojsko polskie, których wielkość przewyż-
sza mienie poradzieckie, problem jest istotny w całym kraju.

��  Tomasz Grzegorz Grosse: Ekspertyza dotycząca założeń do Narodowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego na lata �00� – �0��, Instytut Spraw Publicznych �00� r.

�6  Program Operacyjny kapitał Ludzki”, Narodowa Strategia Spójności �00� - �0��, projekt, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, �� maj �006, Warszawa

Niestety nie dysponujemy głębszymi analizami czy wyjaś-

nieniami tego fenomenu, potwierdzanego przez bada-

czy. Przyjmuje się, że w niektórych regionach potrzebne 

jest znacznie intensywniejsze oddziaływanie niż w innych.
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�.�. Bezrobocie

Bezrobocie w Polsce jest wysokie i długotrwałe – ponad po-

łowa bezrobotnych pozostaje bez pracy więcej niż rok. Te 

niekorzystne zjawiska mają charakter długookresowy. Oży-

wienie gospodarcze, trwające od �00� r. przyniosło tylko 

niewielką poprawę. Luka zatrudnienia pogłębia się na nie-

korzyść Polski - kiedy w krajach tzw. „starej Unii Europejskiej” 

(UE-��) odnotowano ogólną poprawę wskaźników rynku 

pracy, w Polsce ulegały one pogorszeniu��. 

Wysoki poziom bezrobocia, brak presji na spadek płac oraz 

niska elastyczność zatrudnienia względem zmian w produk-

cji, wskazują na strukturalne przyczyny zaistniałych trudno-

ści. Uważa się, że bezrobocie strukturalne stanowi ponad 

�0% całości stanu bezrobocia.

Istotnym zagrożeniem jest wysoki poziom bezrobocia dłu-

gotrwałego. Nie rozkłada się on równomiernie. Największe 

nasilenie występuje w województwie podkarpackim, ku-

jawsko-pomorskim, mazowieckim i łódzkim. Warto zwrócić 

uwagę, że nie są to regiony o najsłabszym rynku pracy��. 

Można domniemywać, że przyczyny trwałego bezrobocia 

i wykluczenia społecznego tkwią w ludziach, w historii kon-

kretnej pracy, a nie zatrudnienia w ogóle. 

Zagrożenie jest większe w małych miejscowościach i na wsi, 

szczególnie wśród osób nie posiadających gospodarstw 

rolnych i tam, gdzie likwiduje się zakłady o dużym znacze-

niu dla rynku pracy. Czynnikiem demobilizacji społecznej 

na tych terenach staje się renta lub emerytura dająca stały 

dochód i uwalniająca od potrzeby aktywności.

��  Program Operacyjny kapitał Ludzki”, Narodowa Strategia Spójności �00� - �0��, projekt, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, �� maj �006 r., Warszawa

��  Ibidem.

Program Operacyjny Kapitał ludzki oceniając przyczyny 

zapóźnień rozwojowych podkreśla, że obok niedoboru za-

sobów ekonomicznych, niedostateczny okazał się kapitał 

ludzki, a także system wsparcia i usług dla przedsiębiorstw, 

koszty pomieszczeń i telekomunikacji. Ich niedorozwój 

może być przyczyną powolnego rozwoju firm i napływu 

inwestorów do regionów rolniczych.

Istotą transformacji gospodarczej były radykalne zmiany 

struktury gospodarki narodowej. Upadały wielkie działy i ga-

łęzie gospodarki, zaczęły rozwijać się inne. Nastąpił spadek 

zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie, a wyraźnie wzrosło 

zatrudnienie w sferze usług. Likwidacji uległa duża licz-

ba miejsc pracy w tzw. „tradycyjnych” sektorach – głównie 

w przemyśle ciężkim. Odbiło się to na zmianie zamożności 

całych regionów i wielkich grup zawodowych, które – całko-

�.   
Kapitał ludzki - kapitał społeczny

�.   
Kapitał ludzki - kapitał społeczny
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wicie na to nie przygotowane – znalazły się niejednokrotnie 

na dnie hierarchii dochodów, prestiżu czy perspektyw ży-

ciowych. Zmiany strukturalne następują stale. Można je za-

obserwować w zawodach czy specjalnościach, które roz-

kwitały zaledwie �0 lat temu. Zakończyła się era stabilnych 

struktur i zatrudnienia. Efekty społeczne tego stanu rzeczy 

to przede wszystkim stan niepewności, trudności w wybo-

rze kierunku kształcenia, przymus elastyczności w wyborze 

pracy i mobilności przestrzennej (migracje).

Sektor prywatny nie stworzył wystarczającej ilości miejsc 

pracy dla uzupełnienia ich ubytków w sektorze publicz-

nym. W początkowym okresie transformacji duże znacze-

nie odgrywało tworzenie mikroprzedsiębiorstw i samoza-

trudnienie. Od pogorszenia koniunktury w �99� r. maleje 

liczba małych pracodawców i osób pracujących na własny 

rachunek�9. 

Cechami silnie różnicującymi sytuację osób na rynku pracy 

są wykształcenie, płeć i miejsce zamieszkania. Charaktery-

stycznym okresem, kiedy zagraża utrata pracy, jest przekro-

czenie wieku �� lat. U kobiet występuje ponadto wcześ-

niejsze zagrożenie związane macierzyństwem i funkcjami 

opiekuńczymi. Publiczna opieka nad dzieckiem jest mało 

dostępna a prywatna zbyt droga. W ciągu ostatnich � lat 

zwiększył się dostęp do opieki instytucjonalnej nad dzieć-

mi (z �� do �0 proc.), jednak bardziej w miastach niż na wsi. 

W miastach największych wzrasta korzystanie z placówek 

niepublicznych�0.

�.�. Edukacja i poziom kwalifikacji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki i NSRO oceniają, że ja-

kość kapitału ludzkiego mierzona poziomem wykształcenia 

czy kwalifikacji jest niska. Odsetek osób o niskich kwalifika-

cjach jest w Polsce wyższy o ��% niż w krajach UE-��. Jedy-

nie ��% Polaków ma wykształcenie wyższe. Podobny wskaź-

nik dla UE-�� wynosi �0%. Także uczestnictwo w kształceniu 

ustawicznym należy do najniższych w Europie. Szczególnie 

niskie są wskaźniki uczestnictwa w kształceniu wśród osób 

z niskimi kwalifikacjami, bezrobotnych, oraz starszych��. Się-

gają �/� analogicznych wskaźników dla UE��. 

Jednym z podstawowych problemów Polski jest istnienie 

obszarów gdzie niska wartość kapitału społecznego jest zja-

�9  Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, Narodowa Strategia Spójności �00� - �0��, projekt, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, �� maj �006 r., Warszawa

�0  „Diagnoza społeczna �00�. Warunki i jakość życia Polaków: Red.: Janusz Czapiński, Tomasz 
Panek; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, wrzesień �00� r.; http://www.
diagnoza.com/

��  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia �00�-�0��, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, Warszawa, �� Luty �006 r.

��  Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, Narodowa Strategia Spójności �00� - �0��, projekt, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, �� maj �006 r., Warszawa

wiskiem strukturalnym. Warto odnotować, że województwo 

mazowieckie i zachodnio-pomorskie należą do czołówki 

europejskiej pod względem udziału osób z wykształceniem 

wyższym. Oprócz zróżnicowań historycznych (zgodnie 

z granicami zaborów), silne są różnice miasto – wieś. Wyraź-

ne gorsze są wyniki na terenach silnego bezrobocia i wyso-

kiego udziału PGR��.

Brak kwalifikacji jest podstawowym czynnikiem zwięk-

szającym ryzyko bezrobocia. Wśród badanych zaklasyfi-

kowanych jako bezrobotni, udział osób z wykształceniem 

niższym niż średnie jest wyraźnie większy niż w całej po-

pulacji. „Diagnoza Społeczna �00�” potwierdziła, że wy-

kształcenie, płeć i wiek (��-�9 lat) wpływają na zagrożenie 

bezrobociem długotrwałym��. 

Jednym z ‘narzędzi’ wyrównania szans startu życiowego dla 

dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją jest przedszkole. 

Z tego punktu widzenia istotne są różnice w powszechności 

wychowania przedszkolnego pomiędzy miastem a wsią. We-

dług danych GUS z roku �00� r. były one ponad trzykrotne��. 

Przeciętne wyniki części matematyczno-przyrodniczej egzaminu 
gimnazjalnego w �00� r. w gminach wiejskich według woje-
wództw�6. 

��  Ibidem
��  „Diagnoza społeczna �00�. Warunki i jakość życia Polaków: Red.: Janusz Czapiński, Tomasz 

Panek; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, wrzesień �00� r.; http://www.
diagnoza.com/

��  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia �00�-�0��, Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego, Warszawa, �� Luty �006. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt, �� maj �006 r., 
Warszawa,. podaje, że poniżej �0% dzieci w wieku �-� lat uczęszcza do przedszkola, w UE 
wskaźnik typowo wynosi ponad �0%. Problemem są znaczne różnice miasto –wieś (ok. 
��% dzieci miejskich i niecałe ��% dzieci wiejskich w wieku �-� lat chodzi do przedszkola). 
Najgorsza jest sytuacja na terenach kryzysowych. Sytuacja na terenach wiejskich prawie 
nie poprawia się.. Jest to silny czynnik dziedziczenia niskiego statusu społecznego rodzin. 
(Murawska, �00�).

�6  Mikołaj Herbst: „Kapitał ludzki na obszarach wiejskich w świetle wyników egzaminów 
szkolnych”, w:  Wieś i Rolnictwo �/�00� r.

http://www.diagnoza.com/
http://www.diagnoza.com/
http://www.diagnoza.com/
http://www.diagnoza.com/
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Przeciętne wyniki części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 
w �00� r. w gminach wiejskich według województw.

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost aspiracji eduka-

cyjnych, w tym tych dotyczących edukacji własnych dzieci. 

Spowodowało to powstanie znacznych różnic wykształcenia 

pomiędzy grupami wiekowymi��. Zwiększył się odsetek mło-

dzieży uczącej się w szkołach średnich oraz zmniejszyły się 

różnice między miastem a wsią. Odnotowano pięciokrotny 

wzrost liczby studentów szkół wyższych w latach �990/9� - 

�00�/�00� (do blisko � milionów studentów). Powstało ok. 

�00 niepublicznych szkół wyższych – głównie w mniejszych 

miastach. Znaczna część Polski „prowincjonalnej” znalazła 

się w zasięgu ich oddziaływania��. Wzrost ilości uczących się 

jest większy w miastach niż na wsi, a największy w wielkich 

miastach�9. Znaczenie tego faktu zmniejsza spadek jakości 

kształcenia. 

Doskonalenie kwalifikacji dorosłych ma niewielki zasięg. 

Uczestniczą w nim przede wszystkim młode osoby pracują-

ce, z wyższym wykształceniem. Za grupę reprezentującą naj-

niższą wartość kapitału ludzkiego uważane są osoby zwią-

zane z rolnictwem. Najmniejszą gotowość do podnoszenia 

kwalifikacji wykazują osoby starsze i gorzej wykształcone. 

Autorzy „Diagnozy Społecznej �00�” mówią o narastających 

dysproporcjach szans rozwojowych mieszkańców miast 

i wsi oraz o istnieniu luki kompetencyjnej, która pogłębia się 

w miarę przechodzenia do starszych grup wiekowych�0. 

Trudno ocenić pozytywnie dotychczasowe działania 

na rzecz rozpowszechnienia internetu, który mógłby być 

ważnym środkiem wyrównywania szans pomiędzy wielkimi 

miastami a miasteczkami i wsią��. Około połowy ogółu go-

��  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności �00� - �0��, projekt, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, �� maj �006 r., Warszawa

��  Wzrost współczynnika skolaryzacji brutto z ��% w �990/9� do �0% w �00�/�00� r, za: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

�9  Diagnoza społeczna �00�. Warunki i jakość życia Polaków: Red.: Janusz Czapiński, Tomasz 
Panek; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, wrzesień �00� r.; http://www.
diagnoza.com/

�0  Ibidem
��  Ibidem

spodarstw domowych korzysta z komputera w domu. Tylko 

połowa z nich posiada łącze internetowe. Barierą w dalszym 

rozwoju są zarówno koszty sprzętu, jak i połączenia. Korzy-

stanie z komputera i internetu zdarza się znacznie częściej 

w większych miejscowościach, w gospodarstwach, w któ-

rych więcej jest osób pracujących oraz uczących się oraz 

tych o wyższych dochodach. Udział użytkowników kompu-

terów domowych stale rośnie. Pomimo deklaracji, realizo-

wane programy rozpowszechnienia internetu są punktowe 

i krótkotrwałe. Jak wynika z „Diagnozy”, skłonność do wyko-

rzystania form zastępczych (sale komputerowe w szkołach, 

kluby, kawiarenki internetowe) jak i ich efekty „rozwojowe” 

są ograniczone.

�.�. Mobilność 

Mobilność jest oczekiwanym zachowaniem dostosowaw-

czym „siły roboczej” czy też „kapitału ludzkiego” w sytuacjach 

zróżnicowanej geograficznie podaży miejsc pracy. Można 

powiedzieć, że podnosi wartość kapitału ludzkiego. Warto 

więc podkreślić, że skrajne powiaty na skali bezrobocia dzie-

li � krotna różnica poziomów. Mimo to migracje „za pracą” 

są bardzo niewielkie, charakteryzują głównie osoby w wieku 

�0-�9 lat. Magnesem przyciągającym największe migracje 

jest województwo mazowieckie, a regiony największego od-

pływu stanowią województwa rolnicze. Największym źród-

łem migracji jest województwo lubelskie��. Za istotną barierę 

migracji do pracy uważa się niedostępność mieszkań (cena, 

brak alternatywnych form zapewnienia mieszkania). Działa 

także tzw. pułapka mieszkaniowa – posiadanie mieszkań 

niezbywalnych, często odziedziczonych przez pracowników 

upadłych zakładów pracy czy PGR. Siłą rzeczy mieszkania te 

znajdują się w regionach wysokiego bezrobocia. 

Specyficzna odmiana mobilności to gotowość do wyjazdu 

do pracy za granicę. 

„Mobilność Polaków nie ogranicza się do wędrówek po drabinie 

społecznej, ale jest także przestrzenna: powodem nieobecności 

członków badanych przez nas gospodarstw domowych była 

w ponad 40 proc. przypadków praca za granicą, chociaż ma-

rzec (miesiąc badania) nie jest okresem robót sezonowych” �� 

piszą autorzy „Diagnozy Społecznej �00�”.

Uczestnicy badania podkreślali, że przy podjęciu decyzji 

o migracji ważne dla nich byłoby zaplecze instytucjonalne, 

które zapewniło nam członkostwo w UE i legalny dostęp 

do coraz to nowych rynków pracy. W badaniu w �00� roku 

��  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności �00� - �0��, projekt, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, �� maj �006 r., Warszawa

��  Diagnoza społeczna �00�. Warunki i jakość życia Polaków: Red.: Janusz Czapiński, Tomasz 
Panek; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, wrzesień �00� r.; http://www.
diagnoza.com/
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około ��% pytanych było gotowych wyjechać za granicę. 

Istotne zróżnicowania dzieliły pracujących i bezrobotnych, 

mężczyzn i kobiety, wykształconych lepiej i gorzej, miesz-

kańców miast i wsi. Największa gotowość do migracji wy-

stępuje wśród młodych poniżej �� lat (ok. �0%). 

�.�. Nietypowe formy pracy

Badania wskazują, że potrzeba znalezienia pracy i trudności 

z jej otrzymaniem są głównymi powodami funkcjonowania 

zatrudnienia w formach niezgodnych z przepisami prawa. 

Tak więc, można przyjąć, że znaczna część pracowników 

szarej strefy oraz bezrobotnych nadal ma silną motywację 

do podjęcia pracy. Innymi słowy – nie objął ich w pełni syn-

drom wykluczenia. 

Uważa się, że ta forma zatrudnienia jest szczególnie rozpo-

wszechniona w pracach sezonowych (budownictwo, prace 

rolne) i tam gdzie pracodawcą nie jest typowy przedsiębior-

ca (opieka nad dziećmi i osobami starszymi lub niepełno-

sprawnymi). Po stronie przedsiębiorców wielkość szarej stre-

fy jest zwykle determinowana przez koszty funkcjonowania 

legalnego zatrudnienia. 

Na wykorzystanie kapitału ludzkiego ma znaczny wpływ do-

stępność elastycznych form pracy. Są one w Polsce stosun-

kowo słabo rozwinięte mimo braku przeszkód prawnych. 

Zarówno przedsiębiorcy, jak i sami pracownicy nie są nimi 

bardzo zainteresowani. Przeszkodą może być relatywnie 

wysoki koszt internetowych połączeń, trudna sytuacja 

mieszkaniowa i adresowanie tego typu pracy do grup, które 

mają stosunkowo dobrą pozycję na rynku pracy i są ukierun-

kowane na karierę. Z drugiej strony uważa się, że te formy 

pracy będąc kosztowne lub kłopotliwe dla przedsiębiorcy, 

nie zapewniają wysokiej elastyczności��.

��  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności �00� - �0��, projekt, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, �� maj �006 r., Warszawa
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Analiza stanu społeczeństwa obywatelskiego jest zadaniem 

innych autorów tekstów niniejszej serii. Pamiętajmy jed-

nak, że jakość społeczeństwa obywatelskiego przekłada się 

na możliwość działania ekonomii społecznej. Dlatego diag-

nozy jego stanu i ról, jakie pełni mają kluczowe znaczenie 

dla projektowania zastosowań ekonomii społecznej. 

 „Jesteśmy społeczeństwem otwartym i ruchliwym, ale cią-

gle nie obywatelskim. Otwartość oznacza brak szczelnych 

granic między różnymi segmentami struktury społecznej. 

Co prawda, sama struktura, choćby w podziale bogactwa 

czy zaawansowania cywilizacyjnego, wydaje się zastygła 

(wystarczy popatrzeć na zróżnicowanie regionalne i brak 

wyraźnych oznak zmniejszania się dystansów między lepiej 

i gorzej prosperującymi województwami, czy też na cią-

gle duże dysproporcje dochodowe i cywilizacyjne między 

miastem i wsią), ale pod tą pozornie nieruchomą skorupą 

widać ogromną dynamikę, szybkie przemieszczanie się lu-

dzi, awanse słabych i upadki silnych. Polacy wbrew utartym 

przekonaniom są bardzo mobilni, przede wszystkim zaś, 

do granic cwaniactwa, przedsiębiorczy. Nie potrafią współ-

działać na rzecz dobra wspólnego, nie przejawiają zbyt wielu 

obywatelskich postaw, ale działają zadziwiająco skutecznie 

na rzecz dobra własnego, wykorzystując przy tym wszelkie-

go rodzaju nieszczelności prawa i niemrawość państwowej 

egzekutywy”��. 

”Polska nie spełnia ani jednego z kilku najważniejszych kry-

teriów społeczeństwa obywatelskiego. Pod względem ogól-

nego zaufania zajmujemy ostatnie miejsce wśród krajów 

objętych badaniem European Social Survey w �00� r. Z opi-

nią, że „większości ludzi można ufać”, zgadza się tylko �0% 

badanych — siedmiokrotnie mniej niż w Norwegii. Uczci-

��  Diagnoza społeczna �00�. Warunki i jakość życia Polaków: Red.: Janusz Czapiński, Tomasz 
Panek; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, wrzesień �00� r.; http://www.
diagnoza.com/

wość jest wymieniana wśród wartości dwukrotnie częściej 

w województwie opolskim niż w warmińsko-mazurskim. 

Skłonność do stowarzyszania się spadła z �0,�%. w �9�9 r. 

do ��,6%. w �99� r. Akceptacja demokracji jest umiarkowa-

na (choć rośnie), a zaangażowanie na rzecz społeczności 

lokalnej minimalne�6.

Po zwycięstwie społeczeństwa obywatelskiego w roku 

�9�9 nastąpiło załamanie. Aktywność obywatelska Pola-

ków pozostaje poniżej poziomu europejskiego. Frekwen-

cje w wyborach do parlamentu w �00�r. wynosiła �0%, 

w prezydenckich �0%, do Parlamentu Europejskiego �0%. 

W referendum lokalnym uczestniczy przeciętnie poniżej 

�0%. Udział w pracach społecznych brało ok. ��% Polaków 

stwierdza dokument NSRO��.

Sektor pozarządowy jest mało znaczącym pracodawcą. Nie-

wielki jest jego potencjał ekonomiczny. Niskie przychody, 

praktyczny brak majątku i początkujące instytucje finanso-

we ograniczają jego możliwości działania.

Innym wymiarem obywatelskości jest umiejętnosć zabez-

pieczenia bytu własnego i rodziny bez nadmiernego obcią-

żania państwa. Nie każdy musi być, czy też będzie przedsię-

biorcą. Niemniej życie każdego dorosłego i każdej rodziny 

wymaga podejmowania decyzji o poważnym znaczeniu 

finansowym. Obejmuje kupno lub sprzedaż nieruchomości, 

budowę domu, zaciąganie zobowiązań finansowych, mo-

bilizowanie środków na inwestycje czy poważne wydatki. 

Obejmuje także myślenie o zabezpieczeniu na wypadek 

choroby, zapewnieniu przyszłości bliskim i wielu innych 

sprawach. Oprócz tego pewna grupa ludzi próbuje zapew-

nić sobie środki utrzymania na bazie własnej działalności 

gospodarczej. 

�6  Ibidem
��  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia �00�-�0��, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-

go, Warszawa, �� Luty �006 r
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„Diagnoza Społeczna �00�”�� stwierdza niską skłonność 

Polaków do podejmowania ryzyka gospodarczego. Korzy-

stanie z pożyczek i kredytów wystąpiło u połowy badanych 

gospodarstw. W ogromnej większości przypadków korzy-

stano z kredytu bankowego (�0%), ale tylko ��% wykorzy-

stało inne instytucje finansowe. Zaledwie ��% skorzystało 

z pożyczki od osób prywatnych. Między innymi niskim za-

ufaniem cieszą się fundusze emerytalne. 

Rzadko wykorzystywane są instytucje ubezpieczenio-

we. Poza obowiązkowymi (komunikacyjne) wykupywane 

są ubezpieczenia mieszkań. Znikome jest zainteresowanie 

ubezpieczeniem zdrowotnym. Do najmniej popularnych 

należą ubezpieczenia związane z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej czy zawodowej, ochrona przed odpowie-

dzialnością cywilną czy związaną z wykonywaniem zawodu. 

Do mało popularnych należą też ubezpieczenia rolnicze.

W literaturze wskazuje się często, że kredyt bankowy jest in-

strumentem wykorzystywanym głównie przez dojrzałych 

przedsiębiorców. We wcześniejszych fazach uruchamiania 

i rozwoju małej firmy, korzysta się z pożyczek od rodziny, in-

nych przedsiębiorców czy lokalnych instytucji parafinanso-

wych�9. Podobnie, badania strategii rodzinnych wskazywały 

na silną rolę szerokiej rodziny w finansowaniu poważniej-

szych inwestycji (dom, mieszkanie, samochód). 

Zarówno występowanie kredytu nieformalnego jak rozwój 

i umiejętność korzystania z podstawowych instytucji finan-

sowych i ubezpieczeniowych mogą być taktowane jako 

istotne wskaźniki społeczeństwa obywatelskiego. Warto 

zastanowić się, czy wyniki „Diagnozy” świadczą o upadku 

kredytu nieformalnego, rodzinnego czy sąsiedzkiego oraz 

wspólnotowych instytucji finansowych, czy też mamy 

do czynienia ze sferą „poufną”, niekomunikacyjną. 

Ocenę potencjału społeczeństwa obywatelskiego, szczegól-

nie we wspólnotach typu tradycyjnego – Toennisowskiego 

– utrudniają zaszłości historyczne. Opisanie jego aktualnego 

stanu czeka na polskiego Roberta Putnama. Nawarstwiły się 

tam, czasem bez wzajemnej współpracy i kontaktu, różnora-

kie struktury instytucjonalne. 

Przede wszystkim należy wspomnieć o rodzinno–sąsiedz-

kim systemie wzajemności pomiędzy członkami społecz-

ności terytorialnej�0. Współcześnie władze lokalne często ini-

cjują lub wspierają, np. zapewniają obsługę administracyjną 

czy pomieszczenia grupom nieformalnym. Takie rozwiązanie 

��  Diagnoza społeczna �00�. Warunki i jakość życia Polaków: Red.: Janusz Czapiński, Tomasz 
Panek; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, wrzesień �00� r.; http://www.
diagnoza.com/

�9  „Rozwój Przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i Inicjatywy Lokalne”, FISE, Warszawa 
�99� (tłum. publikacji OECD)

�0  System wymiany został szczegółowo opisany przez Jacka Olędzkiego i Wojciecha Mar-
chlewskiego w pracy „DAR”.

wydaje się prostsze od rejestrowania organizacji. Jak podaje 

W.Marchlewski, jeden z badanych wójtów stwierdził, że gdy-

by ogłosił konkurs grantów, to administracja gminy musiała-

by dodatkowo pisać aplikacje (projekty, wnioski grantowe), 

jako że wiele organizacji ma z tym trudności. 

Następną warstwę tworzą „stare” organizacje wzajemnoś-

ciowe i spółdzielcze. Zostały zawłaszczone przez państwo 

okresu socjalizmu a teraz powoli i w ograniczonym zakresie 

powracają na scenę. Brak obecnie danych do rzetelnej oce-

ny ich potencjału. 

Kolejną warstwę stanowią mechanizmy wyzwalania inicja-

tyw (np. komitety czynowe), tzw. organizacje społeczne 

i społeczno-zawodowe wytworzone przez socjalistyczne 

państwo do realizacji planowych „zadań”. W jakimś stopniu 

wrosły w miejscowości, w struktury społeczne i gospodar-

cze, ale do pewnego stopnia są bronione przed upadkiem 

przez własne biurokracje, korzystają ze specjalnego statu-

su prawnego a nawet są w odrębny sposób finansowane. 

Ich rzeczywisty potencjał także nie jest dobrze rozpoznany. 

Epoka Solidarności i III Rzeczpospolita przyniosły nowe 

wzorce i nowe organizacje. Często powstawały jako prze-

ciwwaga do poprzednio wymienionych, bez możliwości 

a także, przez jakiś czas, bez intencji współpracy. Na wsi 

są nadal niejednokrotnie wzorem importowanym przez ze-

wnętrzne instytucje, nauczycieli, osiadłych stale lub „rekrea-

cyjnie” przybyszów z miast. 

Wobec stowarzyszeń niejednokrotnie panuje nieufność. 

Przedstawiciele władz terytorialnych widzą w nich często 

łowcę publicznych funduszy a nie partnera zdolnego rea-

lizować zadania na rzecz społeczności. Z kolei władze nie-

jednokrotnie same powoływały organizacje pozarządowe 

z celem pozyskania finansowania.
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Siłę i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspól-

notowych form gospodarczych upatrujemy w ich powiąza-

niu z instytucjami społecznymi i kapitałem społecznym. Mó-

wimy, że funkcjonują one (zgodnie z definicją społeczeństwa 

obywatelskiego) „poza” systemem władzy i korporacyjnymi 

strukturami gospodarki rynkowej. W hipotezie wyjściowej 

zaproponowanej na wstępie raportu, przyjęliśmy, że ekono-

mia społeczna jest „dodatkowym potencjałem”. 

Prezentowany materiał nie jest na pewno dowodem przesą-

dzającym. Każe jednak poddać poważnej dyskusji możliwość 

uruchamiania programów ekonomii społecznej czy podob-

nych działań bazujących na kapitale społecznym. Kapitał 

społeczny i struktury społeczeństwa obywatelskiego rozwi-

nęły się w III Rzeczpospolitej jedynie częściowo. Ich obecny 

stan nakazuje raczej myślenie o odbudowie („rewitalizacji”) 

i potencjalnym zastosowaniu niż o rozporządzalnym zaso-

bie, gotowym do wykorzystania. 

Najpoważniejszym problemem do dyskusji jest zbieżność 

obszarów problemowych (regionów w potrzebie) pomię-

dzy wszystkimi omawianymi tu wymiarami jakościowymi 

(rozwój gospodarczy, kapitał ludzki, kapitał społeczny). 

Objawy słabej jakości kapitału ludzkiego i społecznego ob-

serwujemy często w regionach słabego rozwoju. Dotyczy 

to zarówno regionów słabych „historycznie” jak i przypad-

ków załamania rozwoju wywołanego zmianami struktural-

nymi w gospodarce. Pokazuje to dobitnie pomiar „gęstości” 

kapitału społecznego. ��% gmin o najwyższej wartości 

wskaźnika organizacji na �000 mieszkańców to gminy miej-

skie, podczas gdy 90% przypadków najniżej notowanych 

stanowią obszary wiejskie. W gminach miejskich zarejestro-

wano przeciętnie �,�6 organizacji na �000 mieszkańców, 

przy ponad dwukrotnie mniejszej średniej w gminach wiej-

skich (0,�� organizacji)��. 

��  Jan Herbst s.��

Podajemy za: Jan Herbst, „Geografia polskiej ekonomii społecznej”, 
w serii „Ekonomia Społeczna Teksty”.

 Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w REGON per capita (2005) 
Nie licząc OSP oraz organizacji o charakterze gospodarczym lub zawodowym 

13 ,7  i więcej 
10  -  13 ,7 

7 ,4  -  10 
4 ,5  -  7 ,4 

> 4,5 

Podobną polaryzację jakości można zaobserwować w oce-

nie dobrostanu prezentowanej przez „Diagnozę Społeczną 

�00�”, w zróżnicowaniach jakości kapitału ludzkiego i spo-

łecznego. Analizowane materiały prezentują obraz silnego 

zróżnicowania rozwoju, jego siły i charakteru w układzie 

terytorialnym. Regiony i subregiony przeżywają odmienne 

koniunktury i płacą odmienne koszty transformacji, upad-

ku i rozwoju. Niezależnie od odmienności „profilu” czy „tra-

jektorii” łatwo odróżnić liderów i maruderów. Pierwszym 

odruchem jest myślenie o zastosowaniu metod ekonomii 

społecznej w regionach, gdzie nie wiedzie się dobrze. Jak 

sądzę, wart przemyślenia jest wariant ich wykorzystania tak-

że wśród liderów wzrostu.

Jest oczywiste, że dobra koniunktura nie obejmuje wszyst-

kich mieszkańców. Równocześnie charakteryzuje je często 
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„lepszy” potencjał społeczny dający szanse na mobilizację 

środków i na organizacyjny sukces inicjatyw. Być może nale-

ży traktować te regiony jako „inspekty” gdzie przygotowuje 

się młode sadzonki.

Warto na koniec przypomnieć, że R.Putnam w swoich ba-

daniach wykazał istnienie zależności pomiędzy jakością 

terytorialnej władzy i administracji publicznej (regionalnej 

i lokalnej), a endogennym rozwojem regionów��. P. Swianie-

wicz�� z kolei wskazuje, że model samorządu jako dostawcy 

usług (i związane z tym: autorytaryzm, niska efektywność 

oraz rozdęcie administracji) związany był z doktryną welfare 

state i jest kwestionowany od początku lat �0-tych��. Recesja 

gospodarcza podważyła zaufanie do instytucji państwa do-

brobytu oraz do administracji publicznej jako instrumentu��. 

Niewystarczające okazały się modele partycypacji społecz-

nej. W nowszych podejściach mówi się o współrządzeniu 

„governance” i o odpowiedzialności administracji za zaspo-

kojenie potrzeb a nie za bezpośrednie wykonywanie zadań, 

które mogą być powierzone jednostkom gospodarczym lub 

partnerom społecznym („New Public Management”). 

Niedostatek partnerstwa w zarządzaniu rozwojem teryto-

riów w Polsce jest jedną z podstawowych barier rozwoju 

zdecentralizowanego. Próby nawiązania systematycznej 

współpracy między środowiskiem organizacji pozarządo-

wych a samorządami – jeśli nie zawiodły – to bliższe są fazie 

rytualnej niż realizacji zasady partnerstwa. W dostępnych 

materiałach nie znajdziemy też propozycji programowych 

wiążących administrację publiczną z wykorzystaniem ka-

pitału społecznego w rozwoju terytorialnym. Co więcej, 

w ogóle trudno znaleźć związek między sposobem mó-

wienia o rozwoju a dostępnymi propozycjami poprawy tej 

administracji. Materiały przygotowane przez Małopolską 

Szkołę Administracji Publicznej AE w Krakowie (MSAP-AE), 

koncentrują się na propagowaniu filozofii rozwoju instytu-

cjonalnego, analizie poziomu rozwoju instytucjonalnego, 

projektowaniu usprawnień instytucjonalnych, ich wdraża-

niu oraz monitorowaniu i ocenie efektów�6. 

W niniejszym opracowaniu, podobnie jak w wielu innych 

tekstach, analizujemy programy i działania państwa, szuka-

jąc w nich prognozy złej lub dobrej koniunktury. Być może 

jednak należy przestać mówić o odbudowie społeczeństwa 

obywatelskiego i zastosowaniu metod ekonomii społecznej 

w rozwoju regionów, jako o programach „państwowych”. 

W środowisku przedsiębiorców odczuwa się, że gospodarka 

��  Putnam Robert D., Demokracja w działaniu, Znak, Kraków, �99�r.
��  Paweł Swianiewicz, „Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej”, W: Studia Regional-

ne i Lokalne nr �(��) �00�, Wyd. Scholar
��  Porównaj także: Susan D. Phillips, Michael Orsini, “Mapping the Links: Citizen Involvement 

in Policy Processes”, CPRN Discussion Paper No. F�� April �00� r.
��  „Rozwój Instytucjonalny”; Poradnik dla samorządów terytorialnych; Jarosław Bober, Stani-

sław Mazur (red.), Bohdan Turowski, Marcin Zawicki; MSAP-AE, Kraków, �00� r.
�6  „Rozwój Instytucjonalny”; Poradnik dla samorządów terytorialnych; Jarosław Bober, Stani-

sław Mazur (red.), Bohdan Turowski, Marcin Zawicki; MSAP-AE, Kraków, �00� r.

rozwija się „przeciw” rządowi. Jeśli społeczeństwo obywatel-

skie istnieje „poza” władzą, to być może tam też powinno się 

szukać źródeł rozwoju.
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