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DEMOGRAFICZNE I SPOECZNE UWARUNKOWANIA
POWSTAWANIA WIEJSKICH OBSZARÓW
PROBLEMOWYCH
Wiesaw Musia
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Streszczenie. W opracowaniu podjto problem sabego rozwoju regionów. Wskazano na
przesanki powstawania regionów problemowych wyjaniane przez teorie ekonomii, w tym
nurt liberalny, ekonomi Keynesowsk oraz teorie lokalizacji. Odrbnie odniesiono si do
demogracznych i spoecznych przesanek powstawania obszarów problemowych wynikajcych z osabienia potencjau demogracznego, zmniejszenia zasobów i jakoci kapitau
ludzkiego i spoecznego oraz w odniesieniu do problemów o charakterze instytucjonalnym.
Opracowanie ma charakter przegldowy i obejmuje wybrane problemy teorii powstawania
i narastania zjawisk regresu regionu w sferze materialnej oraz na podou spoeczno-demogracznym.
Sowa kluczowe: obszary problemowe, przesanki powstawania obszarów problemowych,
kapita ludzki, kapita spoeczny

WSTP
Pojcie niedorozwoju regionu lub jego zapónienia czy te problemowoci opisuje
negatywny charakter przebiegu zjawisk spoecznych i gospodarczych, wskazuje take na
mechanizmy wprowadzajce te przemiany. Z niedorozwojem mamy do czynienia wówczas, gdy gospodarka regionu opiera si w duej mierze lub gównie na dobrach i usugach pochodzcych z zewntrz, nieumiejtnie lub niewystarczajco wykorzystuje zasoby
ludzkie, nadmiernie i nieracjonalnie eksploatuje rodowisko naturalne [Doma ski 1998].
W sferze gospodarczej region niedorozwinity (lub zapóniony) dostarcza na rynek produkty „starej gospodarki” nisko zaawansowane technologicznie, energo- i materiaochonne, a gospodarka w maym zakresie jest oparta na nowoczesnej wiedzy i nowych
technologiach. W sferze publicznej charakteryzuje si niedorozwojem instytucjonalnym
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lub/i ma sprawnoci instytucji i wadzy publicznej oraz biernoci, a nawet apati
spoeczn. Procesy decydujce o negatywnych nastpstwach w zakresie rozwoju regionu
mog mie charakter dugookresowy i wówczas s trudno dostrzegalne. Mog te wynika z przesanek egzogenicznych i mie charakter polityczny. Mog wówczas przebiega
w sposób gwatowny i trudno sterowalny. Moe wówczas dochodzi do gbokich procesów zaamania rozwoju gospodarczego, a negatywne zjawiska zmian gospodarczych
mog by utrwalane przez regres sfery spoecznej i mentalnej jego mieszka ców [Bajerowski 2003].
Obecnie saby, niewystarczajcy lub recesywny rozwój regionu utosamiany jest
gównie ze spadkiem jego znaczenia w skali kraju, take w porównaniu z innymi regionami Wspólnoty. Okrela go take spadek efektywnoci gospodarowania, tj. gównie sabe
wykorzystanie istniejcego potencjau gospodarczego i kapitau ludzkiego, co decyduje
o spadku jego konkurencyjnoci. Procesowi temu moe towarzyszy wzrost zrónicowania wewntrzregionalnego w odniesieniu zarówno do rozwoju bazy materialnej, spoecznej i kulturowej, jak i poziomu i jakoci ycia mieszka ców regionu. Opracowanie ma
charakter przegldowy i obejmuje wybrane problemy teorii powstawania i narastania zjawisk regresu regionu w sferze materialnej oraz na podou spoeczno-demogracznym.

ISTOTA I MECHANIZMY SABEGO ROZWOJU REGIONU
Zapónienia w rozwoju regionu mog by objanione na podstawie rónorodnych
koncepcji rozwoju gospodarczego wynikajcych z teorii ekonomii. Na gruncie ekonomii klasycznej (liberalnej) tumaczy je koncepcja, któr mona okrela jako opart na
leseferyzmie. Mechanizm rozwoju regionu jest tu wyjaniany na podstawie rynku i jego
regulatorów. Jeeli region nie nada w rozwoju, oznacza to, e jest niedostosowany
i niekonkurencyjny w warunkach gospodarki rynkowej. Odnoszc teorie keynesizmu do
problematyki rozwoju regionalnego zwraca si uwag na fakt, i regiony sabe, zapónione czy niedorozwinite nie maj wystarczajcego wasnego potencjau, aby skierowa
swój rozwój na ciek przemian pozytywnych. Std te istotne, a nawet konieczne jest
zasilanie zewntrzne regionu, czemu ma suy polityka interwencjonistyczna, majca tu
wyraz polityki gospodarczej o charakterze regionalnym. Niedorozwój regionalny moe
nastpowa take, gdy nieskuteczne mog okaza si tzw. mieszane mechanizmy kreacji
rozwoju, tj. róne proporcje rynkowych i nierynkowych rezultatów rozwoju. Wówczas
podmioty majce decydujce znaczenie w rozwoju gospodarczym mog oczekiwa , e
brak reakcji na trudniejszy mechanizm rozwoju (np. rynkowy) przyniesie moliwoci
skorzystania z mechanizmu atwiejszego (np. polityki wspierania strukturalnego). Polityka wspierania moe okaza si jednak zbyt saba, nietraona, spóniona, a wic nieefektywna i nieskuteczna [Kopaczewska 2008].
Kolejn teori ekonomiczn, która moe by adaptowana dla celów wyjaniania genezy powstawania i recesywnych zachowa regionów, jest teoria mnonika inwestycyjnego, przeniesiona do realiów rozwoju regionalnego. Zmniejszenie inwestycji w gospodarce lub ich zaniechanie z powodu dekoniunktury lub utraty atrakcyjnoci subregionu
powoduje szybszy ni wynika to z pobienej obserwacji spadek pozycji ekonomicznej
subregionu. Zmniejszeniu ulega ilo pienidzy, jaka znajduje si w obiegu, zwaszcza
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wród spoecznoci lokalnej. Sprawia to, e moe ona mniej konsumowa lub inwestowa [Winiarski 1996]. Ujemny mnonik inwestycyjny wraz z regresem populacyjnym
podnosi swoj warto , stwarzajc podstawy ekonomiczne do narastania dystansu do obszaru, w którym nie nastpio zjawisko „iskry zapalajcej regres subregionu”. Najszybciej dostrzegaj to podmioty zwizane z biznesem usug oraz konsumpcj dóbr wyszego
rzdu, z których rezygnuj uboejce gospodarstwa domowe. Nastpuje rezygnacja z inwestycji konsumpcyjnych, np. budowy domu, kupna samochodu, ale take ograniczanie wydatków na biec konsumpcj, w tym take na ywno . Zasilanie subregionu
dodatkowymi rodkami nansowymi, np. przywiezionymi przez inwestorów zewntrznych, przez osoby pracujce za granic, dodatkowe rodki budetowe (np. pochodzce
z programów pomocowych) czy te przez rodki nansowe uzyskane przez mieszka ców
w formie pac w nowo uruchomionym przedsibiorstwie, stwarza dodatkowy popyt konsumpcyjny. Rozmiar wydatków konsumpcyjnych zaley jednak od kra cowej skonnoci
do konsumpcji ludnoci miejscowej i jest z ni dodatnio skorelowany. Wprowadzenie
w region nowej inwestycji rozpoczyna wic wtórny a cuch wzrostu wydatków konsumpcyjnych, ale sprzyja take wydatkom (nakadom) na nowe drobne przedsiwzicia
inwestycyjne. Zwiksza si wic poziom PKB wykreowany w subregionie, co uruchamia
dalszy a cuch pozytywnych zmian w wydatkach konsumpcyjnych. Wane jest take,
aby te pozytywne procesy podtrzyma , by pienidze mogy by duej w obiegu lokalnym. Oznacza to, e mieszka cy kupuj (take, albo gównie) dobra i usugi wytwarzane
w ich regionie, od podmiotów gospodarczych niemogcych zaistnie na duych rynkach
i czsto niemajcych moliwoci funkcjonowania poza rynkiem lokalnym. Wany jest tu
dopyw rodków nansowych na cele inwestycyjne lub/i konsumpcyjne z zewntrz, std
w regionach sabych ekonomicznie tak wane s nowe inwestycje, rodki pomocowe na
cele komunalne, wspieranie rolnictwa czy te pomoc kierowana do odbiorców indywidualnych (konsumentów) [Makarski 2000].
Saby rozwój regionów i std powstawanie regionów problemowych na wolnym rynku czynników produkcji mona objani rynkowymi regulacjami rozwoju, w tym prawem
popytu i poday, oraz pozacenowymi determinantami ksztatujcymi popyt. Na atrakcyjno cenow ziemi (i innych nieruchomoci) ma wpyw nie tylko ich poda (determinujca cen) i popyt, lecz take wiele innych determinantów cenowych i pozacenowych.
Nale do nich: poziom cen dóbr komplementarnych i substytucyjnych, upodobania nabywców, moda na dane dobra, ale take i na dany subregion (atrakcyjno , infrastruktura,
krajobrazy itp.). Czynniki te mog dziaa w rónych kierunkach, wzajemnie si kompensowa lub kumulowa . Ostateczne uksztatowanie popytu na rynku czynników produkcji (i jego zmian) s wypadkow siy ich oddziaywania [Dach, Szopa 2004]. Czynnik
produkcji, który nie przynosi korzyci ekonomicznych jego uytkownikowi (zysku), jest
z punktu widzenia ekonomicznego mao cenny, a wic tani. Ziemia, gdy moe przynie
rent ekonomiczn wynikajc z atrakcyjnoci jej pooenia, zwiksza warto , któr
mona dyskontowa , a wówczas jej cena ronie. Zyskowno produkcji w obszarach
rolniczo problemowych jest nisza od zyskownoci analogicznej produkcji na obszarach
korzystnie pooonych, std te ceny ziemi (o przeznaczeniu wycznie rolniczym, bez
dodawania renty spodziewanych korzyci) s nisze. Cena równowagi ksztatuje si wic
na relatywnie niskim poziomie, podobnie jak ceny rodków produkcji zycznie powizanych z ziemi, tj. budynki i budowle rolnicze. Na przykad region górski, który nie
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ma szczególnych, wyróniajcych atrakcji i dobrego marketingu terytorialnego, uzyskuje
nisze jednostkowe dochody z rolnictwa i gazi zwizanych z rolnictwem czy z turystyki, a ceny czynników produkcji s tu take nisze (z uwagi na mniejszy popyt na nie)
[Siekierski 2002]. Sprzeda danego czynnika produkcji wie si wic z uzyskaniem
mao atrakcyjnej ceny i niszego przychodu, co przemawia za opónianiem oferty podaowej przez zainteresowanych sprzeda oraz wyczekiwanie na najlepsz ofert. Sabo
ekonomiczna wynika tu take z maej pynnoci rynku, niskiej poday, ale i z braku atrakcyjnoci rynkowej zbywanych dóbr i std niskiego na nie popytu.
Jednak rozwój spoeczno-gospodarczy kraju, a zwaszcza wzrost dochodów ludnoci
powoduje, e nastpuje wzrost popytu na czynniki produkcji (w ogóle) – zarówno ze
strony podmiotów gospodarczych, jak te i gospodarstw domowych. Przesuwa to krzyw
popytu w prawo. W dugim okresie daje to szanse na ksztatowanie bardziej korzystnych
dla strony podaowej cen na zbywane dobra, co oznacza, e w krajach (i regionach)
bogatszych zmiany cen czynników produkcji (dodatnie) przenosz si take do obszarów
mniej atrakcyjnych inwestycyjnie i rezydencjalnie [Nasiowski 1996]. W zakresie zachowa rynkowych istotnie dotyczcych zagadnie czynników produkcji, w tym zwaszcza
ziemi, zachowania jednej osoby s w duej mierze zalene od zachowa innych osób,
std znane reakcje zwane efektem owczego pdu, czy te nieco inne, okrelane jako efekt
snobizmu. Powoduj one, czsto trudn do uzasadnienia na gruncie ekonomii, sytuacj
gwatownego wzrostu popytu, np. na ziemi, domy, usugi turystyczne w danym regionie,
czy te ucieczk turystów, a nawet mieszka ców do innego regionu.

POWSTAWANIE OBSZARÓW PROBLEMOWYCH NA PODOU
SPOECZNO-DEMOGRAFICZNYM
Istot sabego rozwoju regionów mona tumaczy równie w aspekcie oceny ich
kapitau ludzkiego i kulturowego. Przez pojcie kapitau ludzkiego najczciej rozumie
si zasoby pracy, jakimi dysponuje dany subregion, rozpatrywane zarówno w ujciu ilociowym, jak te i jakociowym. Istotne s wiedza, zachowania spoeczne, umiejtnoci i technologie, jakimi dysponuj i jakie mog stosowa mieszka cy danego regionu.
Szczególnie istotny jest tu jednak czynnik ilociowy kapitau ludzkiego w poczeniu
z jego predyspozycjami do podejmowania zada gospodarczych. Wie si to bezporednio z wiekiem i aktywnoci mieszka ców danego regionu. Jeeli ubytki kapitau
ludzkiego s znaczce – a za takie uznaje si gdy np. sigaj 0,5% populacji subregionu
w Austrii i Hiszpanii czy 2% populacji w Grecji, to terytoria takie po kilku latach trac
istotn dla danego pokolenia czci populacji, a przez to zmniejszaj swoje moliwoci konkurencyjne [Musia 1998]. W subregionie zmniejsza si wic kapita spoeczny,
take odnoszcy si do kultury, stosunków midzyludzkich, organizacji spoecze stwa,
spoecznych zasad i norm. Oceniajc go mona odnie si do takich kryteriów, jak:
kondycja moralna spoecze stwa, obyczajowo spoeczna, rozpowszechnione systemy
wartoci, czyli preferencje co do celów dziaa indywidualnych czy zbiorczych [Mazur
2007].
Istotnym uwarunkowaniem obszarów problemowych powstajcych na podou demogracznym jest migracja ludnoci. Jest ona okrelona jako trwaa lub pótrwaa
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zmiana miejsca zamieszkania wywoana rónymi uwarunkowaniami natury wypychania
lub przycigania oraz rónorodnymi barierami i powodami osobowymi [Tkocz 2005].
Wspóczenie migracja motywowana jest gównie problemami ekonomicznymi lub/i
zwizanymi z zagadnieniami ekonomicznymi, tj. zym lub uciliwym prawem, wysokimi podatkami, a zwaszcza brakiem pracy lub/i mieszka . Proces ten wpywa istotnie lub
nawet decydujco na oblicze spoeczno-ekonomiczne subregionów, a jego oddziaywanie
jest zrónicowane w zalenoci od rodzaju migracji, jej celu i efektów ekonomicznych
migracji w odniesieniu do subregionu. Ma to bardzo istotne znaczenie dla rozwoju, gdy
w odniesieniu do kapitau ludzkiego obserwuje si zaleno , któr mona opisa treci:
wzrost liczby ludnoci wpywa dodatnio na wzrost poziomu dochodu narodowego na
mieszkaca (a wic inaczej ni w znanej zalenoci Malhusa). Dzieje si tak za spraw
pogbiania si podziau pracy w miar wzrostu liczby ludnoci (a wic take wzrost
specjalizacji pracy i jej wydajnoci) i powikszenia zasobu kapitau ludzkiego. Doma ski
[1998] twierdzi, e pewna nadwyka tempa wzrostu inwestycji w kapita ludzki ponad
inwestycje w kapita rzeczowy jest niezbdna do wejcia na ciek stabilnego i zrównowaonego wzrostu. Obnienie tempa wzrostu inwestycji w czowieka poniej tempa
wzrostu dochodu per capita spycha w perspektywie kraj (czy region) do stanu równowagi
stagnacyjnej o zerowym tempie wzrostu dochodu. Inwestycje w kapita ludzki stanowi
wic pierwszy warunek i przesank wyjcia na ciek trwaego wzrostu gospodarczego
i postpu technicznego – naley to do bardzo wanych osigni myli ekonomicznej.
Dynamiczny rozwój gospodarki (i jej poszczególnych sektorów), tworzenie nowych technik i technologii oraz ich dyfuzja do rónych dziedzin nie s moliwe bez odpowiednio
wysokiego poziomu wyksztacenia pracowników. Wace dla rozwoju regionu znaczenie
kapitau ludzkiego mona równie analizowa na poziomie mikroekonomicznym, gdy
odniesiemy si do konkretnej rmy. Restrukturyzacja systemów gospodarczych i podmiotów gospodarujcych wymaga wdraania postpu technicznego i organizacyjnego,
a take reorientacji gospodarki na innowacyjno . Std te w coraz wikszym stopniu
wiedza staje si czynnikiem produkcji. Jedn z przyczyn tego stanu rzeczy jest organizowanie dziaalnoci gospodarczej wokó informacji, a to oznacza cigy wzrost znaczenia
umiejtnego i celowego jej zastosowania. Orientacja na kapita ludzki pozwala rmie
odnosi sukces m.in. przez stosowanie takich elementów zarzdzania, jak: jasne perspektywy rozwoju, przejrzysto regu, otwarto , zaufanie [Kouch 2000]. Pozwala take
na koncentrowanie si na otoczenie, stymulowanie rozwoju przez mechanizmy rynkowe
i innowacyjno oraz wysoki poziom zaangaowania i odpowiedzialno pracowników
i caych zaóg.
Istotnym czynnikiem kreacji rozwoju regionu jest szeroko rozumiany kapita kulturowy. Zalicza si do niego take bogactwo i si wasnych regionalnych tradycji i narodowego dziedzictwa ocenianego w zderzeniu z kultur kraju i globalizacj kultury.
Kapita kulturowy jest wic wanym elementem w tworzeniu dobrobytu, gdy kultura
moe by istotnym elementem okrelajcym odrbno , ale i aktywno spoeczn, prno lokalnych gospodarstw domowych, ale i podmiotów gospodarczych. Do powodów,
dla których jedne obszary dziaaj prnie, a inne pozostaj gospodarczo zapomniane,
mona zaliczy : tradycje przedsibiorczoci, umiejtnoci i wiedz, poczucie tosamoci, przynaleno do wspólnoty i wspóprac [Ziókowski 2000]. Gdy kapita kulturowy
wykazuje niski lub wadliwy poziom rozwoju (np. du rol odgrywa syndrom nieufnoci,
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podejrzliwoci, lenistwa, niegospodarnoci), wówczas ma to bezporednio negatywny
wpyw ma rozwój subregionu i moe doprowadzi , najczciej w interakcji z innymi
czynnikami natury materialnej, do regresu gospodarczego i zapónienia rozwoju subregionu.
Rozwój regionu mona objani take przez teorie kapitau spoecznego [Kopaczewska 2008]. Kapita spoeczny jest bowiem jednym z zasobów spoecze stwa demokratycznego, który umoliwia realizacj podstawowych zasad demokracji ujmowanych
w skali kraju, regionu, ale i rodowisk lokalnych. To on decyduje o artykulacji interesów
rónych grup spoecznych, udziale obywateli w yciu spoecznym, normach, zaufaniu,
preferencjach, wspópracy. Wspópraca mieszka ców, aktywno spoeczna i wzajemne
zaufanie maj pozytywny wpyw nie tylko na jako , ale i na materialny poziom ycia.
W obrbie kapitau spoecznego ksztatuje si wana sfera ycia politycznego subregionów, a wic problem wyboru wizji i priorytetów rozwoju, wyboru swoich przedstawicieli
do rónorodnych organów wadzy i instytucji, uczestniczenia spoecznoci w yciu spoecznym, ale i gospodarczym regionu.
Niejednakowa zasobno i moliwoci sprowadzenia zewntrznych czynników produkcji decydujcych o rozwoju rónicuj poziom kosztów produkcji i usug w poszczególnych miejscowociach i regionach. To z kolei wpywa na przestrzenne zrónicowanie
poziomu rozwoju i struktury dziaalnoci produkcyjnej i usugowej. Niektóre produkty
i usugi (w szczególny sposób mona to odnie np. do obszarów górskich) mog by
opacalne, gdy s wytwarzane tylko w cile okrelonych subregionach, inne za w wielu
rónych miejscach. Wytwarzanie to moe by np. pracochonne, moe wymaga spoecznych umiejtnoci czy te by warunkowane lokaln tradycj i kultur. Warunki istniejce
w danym regionie mog sprzyja rozwojowi produkcji i usug w duej skali lub te stwarza ograniczenia dotyczce wielkoci i natenia produkcji. Okrelone cele gospodarcze
subregionu mog by osignite przy uyciu rónych kombinacji czynników rozwoju.
Czynniki te s bowiem zwykle substytucyjne, cho najczciej w ograniczonym stopniu.
Nieuzasadniona ekonomicznie struktura zastosowanych rodków sucych rozwojowi
przy braku ich zastosowa alternatywnych moe powodowa regres subregionu, jest to
jednak uzalenione od lokalizacji danego podmiotu gospodarczego (gospodarstwa rolnego, hotelu), kierunku produkcji rolniczej czy dziaalnoci pozarolniczej. Dobra lokalne,
kwalikacje miejscowej siy roboczej, istniejca struktura czy pooenie wzgldem reszty systemu mog sprawi , e w poszczególnych miejscowociach róne bd optymalne
kombinacje czynników wytwórczych, w tym uwarunkowa czynników natury demogracznej sprzyjajcych rozwojowi [Doma ski 1998]. Z ekonomicznego punktu widzenia
waciwy jest wybór takiej lokalizacji podmiotów gospodarczych, w której czny koszt
zastosowania kombinacji nakadów pracy i nakadów kapitau jest najniszy.
Oceniajc lokalizacje podmiotu gospodarczego czy kapitau ludzkiego konieczne
wydaje si podjcie problemu renty geogracznej. Jest ona swoist premi za pooenie geograczne w okrelonym ukadzie geopolitycznym uwzgldniajcym interakcje
ssiedzkie. Jest poczeniem renty gruntowej Thünena dotyczcej kosztów transportu
i std lokalizacji danego rodzaju produkcji oraz renty miejskiej von Wiesera dotyczcej
aktywnoci ekonomicznej ludnoci zamieszkujcej dany teren [Kopaczewska 2008]. Ma
to bezporedni zwizek z przebiegiem zjawiska dyferencjacji subregionalnej. Jednake
w procesie osabiania subregionu wiejskiego na podou demogracznym istotny jest
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jego potencja pracy, ale take i sposób oraz miejsce pozyskiwania dochodów. atwiejsza
alternatywa pozarolniczego zatrudnienia sprawia, e zwiksza si liczba osób porzucajcych gorzej opacane zatrudnienie w rolnictwie na mniej ryzykowne i bardziej ekonomicznie uzasadnione zatrudnienie pozarolnicze. Nastpuje wic odwrócenie klasycznych
krgów Thünena i std porzucanie wokó miast ziemi rolniczej, zwaszcza rozdrobnionej, std trudnej technologicznie. Staje si to zjawiskiem masowym np. na obszarach
górskich, gdzie znajduje dodatkowe uzasadnienie w ogólnie niszej jej produktywnoci
(i niszej rencie gruntowej). Std zwaszcza w subregionach gleb sabych, niskoproduktywnych pooonych wokó miasta narasta udzia ziemi uytkowanej ekstensywnie lub
odogowanej. W miar oddalania si od centrów gospodarczych, w których trudniej jest
o zatrudnienie i dochody pozarolnicze, uytkowanie ziemi – wobec braku alternatywy
pozyskiwania dochodów z rolnictwa – pozostaje nadal uzasadnione ekonomicznie (lub
socjalnie). Miasto stwarza atrakcyjne nansowo miejsca pracy pozarolniczej, przyczynia
si wic do powstawania na podou ekonomicznym, ale i demogracznym wiejskich
obszarów problemowych. Z kolei tereny rolnicze oddalone od miast staj si obecnie
atrakcyjnym gospodarczo miejscem lokalizacji produkcji rolniczej intensywnej (w ujciu
formalnym) i wysokonakadowej [Musia 2008].
Na gruncie ekonomii powstawanie regionów problemowych na podou demogracznym i spoecznym mona wyjani za pomoc teorii nowej ekonomii instytucjonalnej
(NEI), przedstawionej przez Williamsona [1998], któr mona take odnie do czynnika
pracy i kapitau ludzkiego. rodowisko instytucjonalne analizowane na drugim poziomie
dotyczy regu gry gospodarczej, praw wasnoci, polityki i biurokracji, a wic sfer zalenych od czowieka. Chocia takie ujcie instytucji, wpywajcych na ksztatowanie efektywnych struktur, moe by bardzo rozbudowane, to jednak wskazuje na meritum sprawy.
Okrela ono zachowanie tzw. aktorów ycia gospodarczego, spoecznego i politycznego,
którzy dokonuj wyboru midzy ograniczeniami, a nie w ramach ogranicze . Nieefektywne reguy gry, nieadekwatne do podmiotu, do którego s adresowane, powoduj nieefektywno ekonomiczn gospodarki, która nie moe wykorzysta swoich moliwoci
wytwórczych i powoduje regres regionu [Paszkowski 2007]. Wyboru dokonuje si na
strukturalnej granicy moliwoci produkcyjnych, a te zale od porzdku instytucjonalnego, ksztatowanego przez pa stwo. Granica strukturalnych moliwoci produkcyjnych
ley zawsze poniej granicy technicznych moliwoci, a rónica tych dwóch wielkoci
wiadczy o nieefektywnoci porzdku instytucjonalnego, czyli niewykorzystywanych
rezerwach regionu. Wpyw sfery instytucjonalnej na gospodark narodow ujawnia si
zarówno w ujciu statycznym, jak i dynamicznym. Dotyczy to zarówno ogólnej aktywnoci spoecznej, przebiegajcej w dwóch poziomach, tj. kreacji i modykacji instytucji
przez organy pa stwa, jak i interakcji midzyludzkich w ramach istniejcej struktury
instytucjonalnej [Czyewski 2007].
Sabo regionu moe tumaczy take nieefektywno instytucji wynikajc z nadmiernego obcienia i wysokich kosztów transakcyjnych. Koszty te odnosz si do
wprawiania w ruch i funkcjonowania systemu ekonomicznego. W sektorze rolnym, ale
take i w usugach wysokie koszty transakcyjne wynikaj z niedopasowania struktur do
charakteru zasobów i mog wywiera istotny wpyw na poziom realizacji wartoci dodanej, a tym samym na dochody pozostajce w dyspozycji rolników czy usugodawców.
Przykadowo, produkowane przez rolników z reguy wyszej jakoci produkty rolne czy
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rzemielnicze w warunkach ich rozproszenia terytorialnego i atomizacji s dystrybuowane na zasadach i po cenach podobnych, a nawet niszych ni produkty standardowe.
Sprawia to, e rolnicy czy rzemielnicy uzyskuj za nie nisze ceny ni by to uzasadniaa
jako , co stwarza wspomniane ju warunki dysparytetu dochodowego dla indywidualnych podmiotów i subregionu. Dysparytet ten moe by powodem zainicjowania kompleksowych mechanizmów a cucha recesywnych zachowa gospodarczych i spoecznych subregionu.
Gdy spoeczno lokalna traci podstawy swojego bytu gospodarczego, skonna jest
do opuszczenia pierwotnego miejsca zamieszkania i migracji. Zmniejszenie lokalnego
potencjau demogracznego powoduje rónorodne nastpstwa w sferze lokalnej gospodarki, ale take i wiele negatywnych nastpstw spoecznych. Ubytek kapitau ludzkiego
dziaa destymulujco na rozwój subregionu, gdy migracja dotyczy wanie jednostek
o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu. Wspóczenie migruj bowiem z reguy ludzie
modzi i wyksztaceni, majcy atrakcyjne i poszukiwane zawody (informatycy, ale i rzemielnicy) lub których wyksztacenie nie jest dopasowane (adekwatne) do potrzeb subregionu. Zwykle s to jednostki mieszczce si powyej redniej takich ocenianych cech,
jak: inteligencja, przedsibiorczo , odwaga yciowa czy nadmienione ju wyksztacenie (formalne lub nieformalne). Depopulacja powoduje, e zmniejsza si lokalny popyt
i konsumpcja, a wic take handel, gastronomia, usugi. Moe to stanowi powód zaniechania nowych inwestycji biznesowych, ale take i infrastrukturalnych. Te ostatnie nie
mog by nansowane, bo zmniejszeniu ulegaj dochody samorzdu, ale take i dotacje.
Zmniejszeniu ulega baza owiatowa i kulturowa stajc si niedopasowan – nadmiernie
rozbudowan lub zbdn dla zmniejszonych zasobów ludzkich. Nastpuje zwykle pogorszenie relacji ekonomicznych w odniesieniu do czynnika pracy, w tym potanienie pracy,
co moe uruchomi nowe impulsy migracyjne i osabi ekspansywno , a nawet stabilno gospodarcz miejscowej ludnoci [Musia 1998]. Uwarunkowania demograczne s
z reguy pierwotn i najwiksz przesank powstawania wzgldnie trwaych obszarów
problemowych. Przeciwdziaanie procesom depopulacyjnym i osabiajcym kapita ludzki naley jednoczenie do najtrudniejszych i najdroszych dziaa w zakresie aktywizacji
obszarów problemowych.

PODSUMOWANIE
Z niedorozwojem regionu mamy do czynienia wówczas, gdy gospodarka opiera
si gównie na dobrach i usugach pochodzcych z zewntrz, a jednoczenie nieumiejtnie i niewystarczajco korzysta z miejscowych zasobów ludzkich oraz nadmiernie
i nieracjonalnie eksploatuje rodowisko naturalne. Zapónienie w rozwoju subregionu
moe by objanione przez róne szkoy i teorie ekonomiczne. Przyjmuj one jako
powód dysparytetu rozwoju niedostosowanie rynkowe (ekonomia klasyczna), sabo
potencjau wyjciowego i niezbdno zasilenia zewntrznego (keynesizm). Odnoszc saby rozwój do wsi i rolnictwa stan ten mona objani przez rent geograczn
pooenia Thünena i von Wiesera. Osabienie rozwoju, przejciowe lub dugotrwae,
moe by potgowane przez tzw. efekt mnonikowy, który w sytuacji wycofania si
przedsibiorców i inwestorów w szybkim tempie i relatywnie trwale doprowadza do
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zmniejszenia potencjau gospodarczego i ekonomicznego, a std i moliwoci konsumpcji i inwestycji ludnoci miejscowej. Istotnym uwarunkowaniem powstania obszarów problemowych jest migracja ludnoci. Obecnie odbywa si ona gównie z powodów ekonomicznych i prowadzi jednoczenie do zmniejszenia kapitau ludzkiego
i kapitau kulturowego oraz kapitau spoecznego subregionu. Sabo regionu moe
wynika take (i to ma obecnie coraz wiksze znaczenie) z niedorozwoju struktur instytucjonalnych dotyczcych funkcjonowania gospodarki i ycia spoecznego odnoszonego do poziomu lokalnego. Najczciej jednak saby rozwój regionu wynika z wielu
czynników dysparytetowych wystpujcych cznie, sumarycznie lub/i synergicznie,
a przez to z ksztatowania si kompleksu a cucha recesywnych zachowa gospodarczych, demogracznych i spoecznych subregionu.
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DEMOGRAPHIC AND SOCIAL DETERMINANTS OF DISADVANTAGED
RURAL AREAS EMERGENCE
Abstract. The paper presents the issue of poor development of regions which constitutes an
initial process of the emergence of various disadvantaged area types. Grounds for disadvantaged regions formation were indicated and explained with the use of economic theories,
including liberal trend, Keynes’s economics and localization theories. Separate reference
was made to demographic and social rationales of forming disadvantaged areas resulting
from weakening demographic potential, diminishing of the resources and quality of human
and social potential and due to institutional problems. The article is a review comprising
selected problems of the theory of origin and growing of the regress phenomena in the
material sphere and on the socio-demographic background.
Key words: disadvantaged areas, grounds for disadvantaged areas formation, human capital, social capital
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