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Synopsis. Problemy rozwoju obszarów wiejskich podlegają ciągłej dyskusji, zwłaszcza w kontekście rozwoju rolnictwa 
i wyżywienia ludzi. Istotnym elementem rozwoju regionalnego jest znalezienie kompromisu pomiędzy rozwojem miast 
a obszarami wiejskimi. Problemem jest zróżnicowanie regionów, które wynika z występowania ośrodków wzrostu 
w miastach, a tereny wiejskie są obszarami peryferyjnymi lub wtórnego rozwoju. Zróżnicowanie to spowodowane 
jest głównie niedostateczną bazą do rozwoju obszarów wiejskich i kumulowaniem się efektów synergii w dużych 
miastach, ze względu na ich różnorodny potencjał. 

Wstęp
Mimo zmniejszenia znaczenia rolnictwa lub wręcz marginalizacji w krajach wysoko rozwiniętych, 

gdzie jego udział w wytwarzaniu PKB obniżył się do około 1%, nie sposób nie docenić krajowego rol-
nictwa, które w przypadku niestabilnej sytuacji międzynarodowej, a także wielofunkcyjności rolnictwa 
oraz miejsca zamieszkania wielu osób ma istotne znaczenie ze względów gospodarczych i społecznych. 
W krajach wysoko rozwiniętych szybkie tempo zmian w gospodarce, a zwłaszcza nasilająca się kwestia 
agrarna i konkurencja oraz postęp techniczny i organizacyjny spowodowały duże zróżnicowania rozwojo-
we terenów wiejskich. Szacuje się, że około 1/3 gospodarstw w Polsce ma szanse na przejście z gospodarki 
chłopskiej na farmerską [Wilkin 2005], przy czym istnieje pytanie, czy po takiej transformacji poradzą 
sobie na rynku, gdzie będzie występowała liberalizacja handlu produktami rolnożywnościowymi i ostra 
konkurencja w ramach dokonujących się procesów Niewątpliwie istotną kwestią rozwoju rolnictwa, a 
tym samym obszarów wiejskich jest poszukiwanie optymalnego i efektywnego modelu rolnictwa, z tego 
względu bardzo cenne są prace Wosia i Zegara [2002] oraz Wilkina [2003], które stanowią od wielu lat 
podstawę do dyskusji nad polskim rolnictwem i jego przyszłością, a także szerzej nad rozwojem obszarów. 

Artykuł nawiązuje do problematyki dyskusji o rozwoju obszarów wiejskich w kontekście polaryzacji 
rozwojowych, dlatego celem opracowania jest przedstawienie rozwoju obszarów wiejskich w kontekście 
ujęć teoretycznych rozwoju regionalnego.

Działania na rzecz rozwoju lokalnego a ochrona środowiska
Według Siekierskiego [2002] istotne znaczenie w zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego 

na obszarach wiejskich mają te kierunki zagospodarowania, które decydują o prawidłowym funkcjono-
waniu środowiska przyrodniczego, a więc: kanalizacja i oczyszczanie ścieków, gazyfi kacja, składowanie 
i utylizacja odpadów oraz promowanie ekologicznych kierunków rozwoju gospodarczego obszarów 
wiejskich, a zwłaszcza rolnictwa integrowanego, ekologicznego i agroturystyki. W założeniach rozwoju 
regionalnego obszarów o istotnych wartościach przyrodniczych wyróżnia się następujące kierunki: pro-
dukcja dla kraju i na eksport zdrowej żywności, roślin leczniczych oraz miodu i surowców pszczelich, 
rozwój lecznictwa, a także turystyki i rekreacji [Prandecka 1994]. 

Zagadnienia wsparcia obszarów chronionych dotyczą głównie rolnictwa, a powinny również doty-
czyć poprawy sanitacji gospodarstw i wsi, rozwoju rolnictwa energetycznego, wprowadzenia systemu 
ekologizacji ekonomicznego otoczenia gospodarstw rolnych. Oznacza to, że strategia ekologizacji sektora 
rolniczego oraz jego otoczenia winna być uwzględniana nie tylko w odniesieniu do rolnictwa, ale także 
do rozwoju innych działalności pozarolniczych podejmowanych na obszarach wiejskich. Wprowadzaniu 
wymogów polityki ekologicznej do polityki rolnej powinno sprzyjać uruchomienie stosowanych bodźców 
prawnych, ekologicznych i organizacyjnych, a zwłaszcza fi nansowych [Popławski 2010]. 
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Problem rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Obszary wiejskie większości państw europejskich przeżywają obecnie głęboki kryzys, postrze-

gany w wielu wymiarach, a zwłaszcza w zakresie wyludniania się terenów wiejskich. Dominująca 
przez lata polityka uprzemysłowienia i wspierania obszarów zacofanych i słabszych w rozwoju – to 
tylko niektóre procesy prowadzące w efekcie do zróżnicowania gospodarczego terenów wiejskich.
Ponadto, procesy te przynoszą również nieodwracalne straty krajobrazowo-architektoniczne, przyrodnicze 
i kulturowe [Cedro-Puszcz 2003].

Obszary wiejskie w Polsce wykazują znaczne zróżnicowanie przestrzenne pod względem stopnia 
rozwoju społeczno-gospodarczego, występujących struktur gospodarczych, sieci osadniczej oraz na-
sycenia infrastrukturą. Obok obszarów relatywnie zamożnych, dobrze rozwiniętych, występują takie, 
które w skali kraju określić można jako obszary mające duże problemy rozwojowe. Są to głównie tereny 
Wschodniej Polski, ale również obszary peryferyjne  największych polskich województw, np. dolnoślą-
skie, zachodniopomorskie, a nawet mazowieckie. Te ostatnie województwo nawet w dyskusjach wśród 
samorządowców wzbudza bardzo duże kontrowersje, ze względu na zawyżanie przez miasto stołeczne 
Warszawa średniej wszystkich wskaźników, które ograniczają pozyskiwanie środków unijnych przez 
podmioty usytułowane na peryferiach województwa.

W literaturze przedmiotu przez obszary problemowe rozumie się takie tereny, które mają relatyw-
nie mały potencjał rozwojowy i których rozwój społeczno-gospodarczy wymaga znacznego zasilania 
zewnętrznego. W tym kontekście jedną z najważniejszych kwestii staje się konieczność pozyskiwania 
środków, do czego potrzebna jest aktywizacja gospodarcza i społeczna wsi. Od wielu lat polityka in-
terwencyjna nakierowana była na dwa procesy: modernizację rolnictwa umożliwiającą przyspieszenie 
przemian strukturalnych oraz wielofunkcyjny rozwój wsi. W obecnej chwili widać że taka polityka nie 
do końca spełniła swoje założenia. Ten problem wynika z braku działań systemowych, strukturalnych 
lub wręcz marnotrawienia środków, często na nieprzemyślane decyzje i inwestycje, które wykonuje się 
pod kątem możliwego uzyskania wsparcia z Unii Europejskiej. Niewątpliwie coraz większego znaczenia 
dla rozwoju regionalnego i lokalnego nabiera lokalne i regionalne podejście do procesów rozwojowych. 
Powszechnie zaczyna się uznawać, że zarówno najważniejsze problemy społeczne i gospodarcze, jak i 
najważniejsze źródła dynamiki i postępu wynikają z posiadanych zasobów przez jednostkę, a w szcze-
gólności przez kapitał społeczny i ludzki. 

Istota i czynniki rozwoju lokalnego 
Rozwój lokalny jest zjawiskiem trudnym do zdefi niowania, a w literaturze można spotkać wiele defi nicji.
Rozwój lokalny to – w odniesieniu do rozwoju regionalnego – działanie podejmowane z woli lokalnych 

podmiotów, tzw. aktorów (samorządów, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i in.) na podstawie re-
fl eksji dotyczącej waloryzacji miejscowych zasobów, uwzględniającej specyfi kę terytorialną. Jest to przede 
wszystkim sposób podejścia do rozwoju, oznaczającej postawy i zachowania oznaczające gotowość do 
„wzięcia w swoje ręce odpowiedzialności za swój los” i angażujące ogół wspólnoty lokalnej [Pietrzyk 2004].

Podstawową sprawą dla kreowania rozwoju lokalnego jest rozpoznawanie mechanizmów i czynni-
ków rozwojowych oraz barier, które rozwój ten utrudniają. Generalnie można wymienić cztery grupy 
czynników rozwoju lokalnego: 
 – polityczne – charakter władzy – ustrój polityczny, zakres kompetencji – uprawnień władzy różnych 

szczebli, sposób sprawowania władzy, relacje: władza-społeczeństwo, stopień akceptacji władzy 
przez społeczeństwo,

 – społeczne – potrzeby i wartości, aspiracje mieszkańców i organów przedstawicielskich, stosunki 
międzyludzkie, stosunek do reform, innowacji i postępu technicznego, przedsiębiorczość prywatna, 
stosunek władz lokalnych do przedsiębiorczości,

 – środowiskowo-przestrzenne – m.in. zasoby naturalne, walory środowiska przyrodniczego, struktura 
przestrzenna,

 – ekonomiczne – zasoby siły roboczej i jej kwalifi kacje, potencjał gospodarczy i jego struktura, zwłasz-
cza infrastruktura techniczno-ekonomiczna i społeczna, potencjał inwestycyjny. 
W każdej grupie można wyróżnić kilka podgrup. Mogą mieć one charakter zarówno zewnętrzny, 

jak i wewnętrzny.
Obecnie w rozwoju lokalnym coraz większe znaczenie odgrywa kapitał ludzki i społeczny Współcześnie 

kapitał ludzki defi niuje się jako zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej, jaką cechuje się 
dane społeczeństwo. Kapitał ten charakteryzują pewne cechy, które odróżniają go od kapitału rzeczowego. 
Najważniejszą z nich jest to, że kapitał ludzki nie może być przedmiotem obrotu rynkowego i zmieniać 
właściciela, co w rezultacie decyduje o alokacji tego kapitału. Procesy rozwoju gospodarczego, m.in. rozwoju 
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obszarów wiejskich, są zjawiskami złożonymi, uzależnionymi nie tylko od czynników ekonomicznych, 
ale także politycznych, kulturowych, demografi cznych i przyrodniczych, o których w znacznym stopniu 
decyduje kapitał ludzki. Dobre wyposażenie w kapitał ludzki pozwala na kreowanie kierunku rozwoju 
wszystkich gałęzi i sektorów gospodarki narodowej. Wydaje się więc, że jednym z obszarów działań na 
rzecz poprawy efektywności gospodarowania na obszarach wiejskich jest rozwój stwarzających możliwości 
alternatywnego zatrudnienia i przedsiębiorczości pozarolniczej [Kożuch, Kożuch 2001].  

Podmioty odpowiedzialne za rozwój danego terytorium, pomimo istniejących barier powinny wyko-
rzystywać jak najlepiej potencjał rozwojowy, aktywizować jak największą część lokalnej społeczności i 
dążyć wspólnie do realizacji przyjętej i powszechnie zaakceptowanej strategii rozwoju. 

Problem polaryzacji w rozwoju regionalnym
Wpływ na gminy wiejskie (obszary wiejskie) ośrodków wzrostu, którymi najczęściej są duże miasta 

jest mocno akcentowany w rozwoju regionalnym.
W literaturze przedmiotu, rozwój regionalny defi niowany jest wielorako. Brol [2006] podkreśla, że naj-

bardziej syntetyczne są autorstwa Szlachty, Kudłacza i Klasika. Defi niują oni następująco rozwój regionalny:
 – „rozwój regionalny” to systematyczna poprawa konkurencyjności podmiotów gospodarczych i po-

ziomu życia mieszkańców oraz wzrost potencjału gospodarczego regionów, przyczyniający się do 
rozwoju społeczno gospodarczego kraju [Szlachta 1996],

 – trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału gospodarczego w skali określonej jednostki 
terytorialnej [Kudłacz 1999],

 – rozwinięcie tej defi nicji dla zespołu zadaniowego do elementów rozwoju regionalnego w Polsce 
– „trwały wzrost trzech elementów: potencjału gospodarczego regionów, ich siły konkurencyjnej 
oraz poziomu i jakości życia mieszkańców” w kontekście trwałego wzrostu przyczyniającego się do 
rozwoju całej wspólnoty narodowej [Klasik 1997, za Brol 2006]. 
Rozwój regionalny jest głównie defi niowany poprzez pryzmat zmian w następujących komponentach [Ku-

dłacz 1999]: potencjale gospodarczym, strukturze gospodarczej, środowisku przyrodniczym, zagospodarowaniu 
infrastrukturalnym, ładzie przestrzennym, poziomie życia mieszkańców i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teorie rozwoju regionalnego oparte są na jednym z dwóch założeń dotyczących naturalnego stanu 
gospodarki. Są to teorie osadzone na ścieżce [Przygodzki 2007], iż naturalnym stanem gospodarki jest 
równowaga i dążenie do jej osiągnięcia (np. tzw. ogólne teorie rozwoju, modele fazowe) i iż to istnienie nie-
równowagi w gospodarce jest siła sprawczą rozwoju (np. teorie polaryzacji, koncepcje centrum i peryferie).

Z punktu widzenia oddziaływania na obszary wiejskie istotne są niektóre teorie rozwoju regionalnego.
Ogólne teorie rozwoju (neoklasyczna regionalna teoria wzrostu, teorię kosztów komparatywnych, a 

w szczególności ważne miejsce zajmuje teoria bazy ekonomicznej, autorstwa Hoyta, rozpowszechniona w 
latach 50. XX w. przez Northa. Sprowadza się w swojej istocie do roli endogenicznych (uzupełniających) i 
egzogenicznych (miastotwórczych) czynników uczestniczących w rozwoju jednostki osadniczej – miasta. 
Wymierny rozwój będzie się urzeczywistniał na drodze realizacji zadań ponadlokalnych. Podstawowym 
warunkiem realizowania tej procedury rozwoju jest istnienie w danej gminie (mieście) takiej bazy roz-
wojowej, która w sposób znaczący zwiększy przestrzenny wymiar oddziaływania zlokalizowanych tam 
przedmiotów gospodarczych, producentów dóbr i usług [Szewczyk 2005]. 

Teorie grawitacji. Inaczej nazwane teoriami wzajemnego oddziaływania lub przyciągania zakładają, iż 
układ społeczno-gospodarczy dąży do osiągnięcia stanu równowagi. Teoria ta została rozbudowana przez 
Stewarda i Zipfa. Zakłada, iż równowaga kształtowania jest przez dwie siły: koncentrującą (dośrodkowa) 
i dekoncentrującą (odśrodkowa). Siła dośrodkowa prowadzi do skupienia się jednostek działalności go-
spodarczej w niewielkiej liczbie większych ośrodków, podczas gdy siła odśrodkowa kieruje działalność 
gospodarczą do wielu mniejszych ośrodków. Małe ośrodki swoje szanse rozwojowe wiązać będą z tymi 
rodzajami działalności społecznej i gospodarczej, których rozmieszczeniem rządzą siły odśrodkowe, 
podczas gdy duże z tymi, o lokalizacji, których przesadzają siły dośrodkowe [Parysek 2001]. Ośrodki 
koncentracji działalności gospodarczej, stosowane do głównych rozstrzygnięć teorii wzajemnego od-
działywania, silniej wywierają wpływ na otoczenie niż ośrodki małe. Oznacza to w praktyce powstanie 
odpowiednich stref oddziaływania, w zasięgu których znajdować się będą ośrodki małe.   

Modele fazowe. Do najbardziej znanych modeli fazowych zalicza się: model marksistowski, kon-
cepcję Kondratiewa, teorię cyklu życia produktów, teorię działalności fi rmy. Podstawowe ich założenia 
wynikają z obserwacji i analiz opisowych faktów historycznych państw i regionów. Zasadnicza konkluzja 
tych analiz sprowadza się do wniosku, iż na rozwój wszystkich szczebli podziału terytorialnego państwa, 
w tym miast, wpływają zarówno procesy technologiczne, społeczne, gospodarcze, jak i polityczne. 
Natomiast sam rozwój nie jest zjawiskiem ciągłym, lecz przebiega fazami. Wpływ zmian w przemyśle 
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na rozwój miast i regionów zależy zatem od wielu czynników, m.in. od: wielkości miast, ich funkcji, 
innowacji technicznych, technologicznych. Czynniki te oddziaływując na siebie wzajemnie tworzą 
lokalne mnożniki dające dodatkowe efekty gospodarcze, kumulujące się na obszarze regionu. Zakres 
i siła oddziaływania czynników ulega ewolucji w czasie wskutek pojawiania się nowych determinant 
rozwoju [Przygodzki 2007].

Bieguny wzrostu i teorie polaryzacji. Teorie te stanowią grupę, gdzie przyjmuje się że rozwój zostaje 
zapoczątkowany w nielicznych branżach i miejscach, a następnie na zasadzie dyfuzji obejmuje sowim 
zasięgiem pozostała część danego terytorium. Proces rozwoju zostaje zwykle zapoczątkowany w centrum 
aglomeracyjnym, a następnie rozprzestrzenia się na centra regionalne i peryferie [Przygodzki 2007].

Teorie polaryzacji wskazują, iż stan nierównowagi – zróżnicowania rozwoju w gospodarce narodowej, 
jak i regionalnej są pogłębiane wskutek kumulacji procesów innowacyjnych w ośrodkach już rozwiniętych. 
Wzrost ten uwidacznia się wszędzie jednocześnie; przejawia się on ze zmienną intensywnością w postaci 
punktów lub biegunów wzrostu, rozchodzi się różnymi kanałami i ze zmiennymi skutkami końcowymi 
dla całości gospodarki [Przygodzki 2007].

Autorem koncepcji polaryzacji sektorowej, która opiera się na teorii biegunów wzrostu jest Perroux.
Teoria biegunów wzrostu mówi, iż region nie rośnie gospodarczo w tym samym stopniu na całym swoim 
obszarze. Wzrost jest najszybszy w jednym lub wielu punktach (nazwanych biegunami), podczas gdy 
w pozostałym obszarze zachodzą stosunkowo mniejsze zmiany. Tymi szybko rosnącymi punktami są 
miasta, zwłaszcza duże i średnie. Ich wzrost oddziaływuje na zmiany na pozostałym obszarze. Teoria 
biegunów wzrostu wyjaśnia, dlaczego wzrost jest geografi cznie niezrównoważony.

Szczególną rolę w procesie wzrostu pełni, tzw. przemysł napędowy (motoryczny). Winien on być 
reprezentowany przez duży zakład (zakłady), ważny dla gospodarki, dobrze prosperujący i wykazujący 
rozgałęzione powiązania z innymi przemysłami. Przemysł napędowy pobudza wzrost całego regionu 
przez wzrost zatrudnienia i siły nabywczej ludności oraz przyciąganie nowych działalności. Przemysł 
napędowy jest powiązany z innymi przemysłami, nazwanymi przemysłami pobudzonymi. Pobudzeniu 
ulegają także inne rodzaje działalności w regionie, np.  sprzedaż towarów i usług, kształcenie pracow-
ników [Kozioł 2008].

Przestrzenna nierównomierność wzrostu regionu przynosi zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty. 
Z jednej strony słabo rozwinięta i mniej dynamiczna cześć regionu aktywizuje się dzięki impulsom płynącym 
z bieguna wzrostu. Z drugiej strony pojawiają się efekty negatywne, będące wynikiem procesu polaryzacji. 
Polegają one na przegrywaniu słabszej części regionu w konkurencji o rynki zbytu z bardziej wydajnym 
i lepiej zorganizowanym przemysłem, skoncentrowanym w ośrodku regionalnym, a ponadto na odpływie 
najwyżej wykwalifi kowanych kadr i zasobów kapitałowych z regionu do ośrodka (proces wymywania 
zaplecza) [Domański 1993].

Koncepcję polaryzacji regionalnej sformułował Myrdal. Koncepcja ta opiera się na zasadzie okrężnej 
i kumulowanej przyczynowości mówiącej, iż w procesach rozwoju występują sprzężenia zwrotne między 
przyczyną a skutkiem. Należy wyróżnić dwa jednoczesne procesy: rozprzestrzenianie się aktywności 
ekonomicznej i dobrobytu z miejsc bardziej rozwiniętych do słabiej rozwiniętych oraz proces odwrotny, od-
pływ zasobów z miejsc słabiej rozwiniętych do lepiej rozwiniętych. Regionalne bieguny wzrostu absorbują 
z otoczenia czynniki pozytywne, wpływające na rozwój, tym samym osłabia się rozwój peryferii. Zachodzi 
też sytuacja odwrotna – efekt rozprzestrzeniania (zwykle słabszy od efektu wymywania), gdy niektóre 
inwestycje, styl życia itp. przechodzą z centrum na peryferie. Im większa jest siła rozprzestrzeniania, 
tym szybszy jest rozwój danego regionu, kraju [Przygodzki 2007]. 

Ekonomista Boudeville, twierdził, iż polaryzacja sektorowa prowadzi jednocześnie do polaryzacji 
regionalnej. Podał defi nicję regionu spolaryzowanego, określając go jako zhierarchizowaną całość, złożoną 
z metropolii, jej satelitów i zdominowane przez nich obszary wiejskie. Jest to przestrzeń heterogeniczna, 
której różne części są wzajemnie komplementarne i utrzymują ze sobą, a zwłaszcza z biegunem dominu-
jącym, większą wymianę niż z tego samego rzędu biegunami regionów sąsiednich. Jest to, więc miejsce 
wymiany dóbr, usług i informacji, której wewnętrzna intensywność jest w każdym punkcie większa od 
intensywności zewnętrznej [Grzeszczak 1999].

Rdzenie i peryferie. Spokrewniona z pojęciem biegunów wzrostu, procesów kumulacyjnych i 
nierównowagi regionalnej jest koncepcja rdzeni i peryferii Friedmana, która zaliczana jest do kon-
cepcji wtórnych, rozwijających i udoskonalających pierwotnie sformułowane teorie. Rdzeniami 
nazywa się terytorialnie zorganizowane podsystemy społeczeństwa odznaczające się wysoką zdol-
nością generowania innowacji, peryferiami – wszystkie regiony poza rdzeniami, których wzrost i 
zmienność są zdeterminowane przez ich zależność od rdzeni. W rdzeniach koncentruje się nowo-
czesny przemysł i usługi wyższego rzędu, w tym działalność badawczo-rozwojową (sektor IV). 
To połączenie stwarza siłę motoryczną napędzającą rozwój. 
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Zarówno w skali krajowej, jaki i globalnej rdzenie wyznaczają drogi rozwoju peryferii, stymulując 
ich wzrost w sposób zróżnicowany, ale odpowiedni do potrzeb surowcowych i konsumpcyjnych. Kom-
plementarność czynników produkcji dostępnych w rdzeniach i peryferiach stwarza warunki do wymiany 
i wzajemnego oddziaływania. Ulepszanie transportu i organizacji handlu sprzyjają wywozowi surowców 
z peryferii do rdzeni oraz odwrotnemu przepływowi wyrobów przemysłowych, a często także żywności. 
W ten sposób peryferie dostają się w strefę wpływów rdzeni. Wzrost i zależność peryferii wykazuje 
pewne sekwencje czasowe i przestrzenne układające się zgodnie z rozkładem możliwości pośrednich i 
modelem dyfuzji hierarchicznej. W strefę wpływów wciągane są najpierw peryferie najdogodniej poło-
żone lub oferujące najlepsze warunki wymiany. Następnie oddziaływanie rdzeni rozciąga się na dalsze 
peryferie. W ten sposób wzrost rozprzestrzenia się na obszary peryferyjne, ale jest on niepełny, ograni-
czony przeważnie do gospodarki surowcowej, wstępnych studiów przetwórstwa i usług niższego rzędu. 
W rdzeniach nie tylko rozwija się bardziej nowoczesna gospodarka, ale również koncentrują się ośrodki 
decyzyjne. Ku nim spływają zyski z peryferii za pośrednictwem przedsiębiorstw kontrolowanych z rdzeni; 
są to często korporacje międzynarodowe [Domański 1993]. 

Friedman rozróżnia cztery typy peryferii zależne od ich historii i potencjału rozwojowego [Domański 1993]:
 – peryferie przejściowe wstępujące, tj. obszary zasiedlone, mające możliwości wzrostu i przyciągające 

migrantów oraz kapitał,
 – peryferie przejściowe zstępujące, z upadającą gospodarką i nasiloną emigracją,
 – strefy surowcowe, tj. obszary nowo zasiedlane z możliwościami wzrostu opartego na eksporcie surowców,
 – strefy kolonizacji rolniczej.

Teoria wielkiego pchnięcia. Pod koniec lat 50. XX w. Rosenstein-Rodan spopularyzował w naszym 
kraju teorię tzw. wielkiego pchnięcia (big push). Zgodnie z koncepcją wielkiego pchnięcia dla regionów 
słabo rozwiniętych szczególnym problemem jest przekroczenie progu rozwojowego, jako umożliwiają-
cego osiągnięcie sytuacji endogenicznego pobudzenia lub podtrzymania procesów rozwoju regionalnego. 
Impulsem rozwojowym w takim przypadku jest realizacja kompleksu inwestycji autonomicznych, głównie 
w infrastrukturę, które mogą być realizowane w zasadzie niezależnie od bieżących rozmiarów popytu 
i poziomu aktywności gospodarczej. Takie „wielkie pchnięcie” na ścieżce rozwoju regionalnego za 
pomocą komplek sowych inwestycji infrastrukturalnych powinno się opierać na publicznych źródłach 
fi nansowania [Ratajczak 1999].

Podsumowanie
Przedstawione wybrane koncepcje rozwoju regionalnego nie wyjaśniają w pełni mechanizmu po-

laryzacji rozwoju regionalnego. Są jedynie przykładem po szukiwania odpowiedzi na pytanie: co jest 
siłą sprawczą rozwoju regionalnego o różnym poziomie rozwoju i jego polaryzacji, różnych warunkach 
makrootoczenia, o różnych zasobach i możliwościach rozwoju? Postawione problemy pozwala ją jedynie 
stwierdzić, że z rozwojem regionalnym mamy do czynienia w sytuacji polaryzacji, gdy istnieją wieloaspek-
towe procesy rozwojowe. Region eksportuje dobra i usługi, rozwija infrastrukturę, korzy sta z bogatych i 
zróżnicowanych zasobów: ludzkich, środowiskowych, go spodarczych, wiedzy i technologii, dostarcza na 
rynek nowe, technicznie zaawansowane produkty i usługi, gdy działają innowacyjni przedsiębiorcy oraz 
kompetentne i aktywne instytucje władzy publicznej, które wspierają te procesy. To wszystko odbywa 
się już na poziomie lokalnym, i dlatego tak istotne znaczenie ma samorządność i inicjatywy lokalne, 
które są podstawowym czynnikiem rozwoju, zwłaszcza o istniejącą przedsiębiorczość i wsparcie insty-
tucjonalne. W konsekwencji pogłębia się proces koncentracji i specjalizacji tej produkcji w regionach o 
najkorzystniejszych warunkach naturalnych i społeczno-ekonomicznych, przy uwzględnieniu potrzeb 
często odległych zagranicznych rynków zbytu. Nasila się również koncentracja nakładów na terenach 
dających największe efekty, a obszary problemowe są marginesowane, gdzie coraz częściej zdarza się, że 
mniej urodzajne tereny są opuszczane przez rolnictwo i mieszkańców (wyludnianie się wsi), ze szkodą 
dla środowiska i mieszkańców. 

Podsumowując, największym zagrożeniem wynikającym z polaryzacji rozwoju w ramach regionu 
dla obszarów wiejskich jest przegrywanie słabszej części regionu w konkurencji o rynki zbytu z bardziej 
wydajnym i lepiej zorganizowanym centrum (rdzeniem, ośrodkiem wzrostu). Otrzymywany efekt synergii 
wraz szybszym rozwojem przemysłem (sektora) skoncentrowanego w ośrodku regionalnym powoduje 
ponadto odpływ najwyżej wykwalifi kowanych kadr i zasobów kapitałowych z regionu do tego ośrodka. 
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Summary
Owing to the system transformation and structural changes which Poland has been undergoing since 1989 the 

proper use of rural areas, deserve a more comprehensive study. The prospects for the development of agriculture 
depend on many factors, mainly the adequate system transformation and structural changes. The main issue is to 
select such a line of the development which would offer Polish agriculture new opportunities in competitive markets. 
The agriculture should be based on the production of high quality food and food processing. 

The urgent issue in the fi eld of the prospects for Polish agriculture and rural areas remains undoubtedly the search for 
the optimum and effi cient model based on the multifunctional and sustainable development. This paper presents the selected 
problems of polarization of rural development in the theories of regional development... Differences between regions due to 
the presence of growth centers in towns and rural areas are remote areas, or re-development. This diversity is mainly due to 
an insuffi cient base for rural development and accumulation of a synergistic effect in large cities, due to their diverse potential. 
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