
Uwarunkowania rozwoju 

lokalnego i regionalnego

szanse i zagrożenia



CZAS PRZEŁOMU 

CZY KRYZYS

Zmiany kulturowe

Nowe technologie

Transformacja ustrojowa

Transformacja społeczno-gospodarcza



CZYNNIKI ROZWOJU 

Dostępność dróg transportowych



Dostępność czynników produkcji (skilled city)



Dostępność konsumentów (consumer city)

Decyduje czynnik który  jest dobrem bardziej rzadkim, mniej 

dostępnym



KLUCZOWE UWARUNKOWANIA 

ROZWOJU MIAST

• Zmiany kulturowe

• Zmiany demograficzne

• Zanikanie tradycyjnej gospodarki i 

rozwój gospodarki opartej na wiedzy

• Zmiany źródeł dochodów mieszkańców

• Rozwarstwienie  społeczne 

• Rozwój obszarów metropolitalnych



ZMIANY KULTUROWE   W KRAJACH 

ROZWINIĘTYCH

–Zmiana modelu rodziny

–Zmniejszenie gospodarstw domowych

–Spadek liczby małżeństw 

–Wzrost liczby rozwodów

–Spadek  przyrostu naturalnego

–Tylko Albania  w Europie ma przyrost naturalny 
pozwalający na wzrost demograficzny bez imigracji

–Liczba mieszkańców Europy spadnie z 728 mln w 
2000r. do 600 nlm w 2050r.

–Zwrot koncentracji z czynników   wytwarzania  na 
pozyskanie odbiorców wytworzonych dóbr i usług



Zmiany demograficzne

• Liczba mieszkańców

• Struktura wieku mieszkańców

• Przyrost naturalny

• Migracje i kierunki migracji



ZMIANY USTROJOWE

Regulowany rozdział dóbr, ludzi, idei



Swobodny przepływ dóbr, ludzi, idei



ROZWÓJ GOSPODARCZY

• Czym jest rozwój gospodarczy?

• Jak mierzyć rozwój gospodarczy?

• Stan gospodarki polskich miast i 

regionów.

• Uwarunkowania rozwoju gospodarczego.

• Polityka gospodarcza polskich 

samorządów.



TRANSFORMACJA SPOŁECZNO-

GOSPODARCZA

–Zmiany technologii, organizacji i 
lokalizacji produkcji

–Zmiana kwalifikacji i wynagradzania 
pracowników

–Zmiana nośnika kapitału i podziału 
dochodów



SKUTKI ZMIAN STRUKTURALNYCH 

GOSPODARKI DLA MIAST

•Firmy przenoszą działalność lub bankrutują 

• Firmy zwalniają pracowników o najniższych 

kwalifikacjach

• Rośnie trwałe bezrobocie i ubóstwo, patologie 

najniżej wykwalifikowanych mieszkańców 

• Wykwalifikowani mieszkańcy opuszczają miasta 

podążając za miejscami pracy



Struktura dochodów rodzin



Struktura dochodów 



Struktura dochodów według grup wieku



Poziom bezrobocia według grup wiekowych



Wskaźnik aktywności zawodowej różnych grup wiekowych



Dynamika wzrostu produktywności i wynagrodzeń



Dynamika wzrostu produktywności i wynagrodzeń





Podział dochodów pomiędzy pracowników i właścicieli



Podział dochodów z kapitału



Struktura wzrostu dochodów



SZCZECIN
                   jest otwarty
                                      na rozwój



ZMIANY STRUKTURALNE GOSPODARKI



Peter Diamond

Massachusetts Institute of Technology 

laureat ubiegłorocznej Nagrody Nobla

Nie drżymy o przyszłość naszych emerytur, 

dlatego że wybuchł kryzys finansowy i 

zadłużeniowy. Jest odwrotnie – obecne 

spowolnienie gospodarcze to przedsmak 

tego, co niesie ze sobą dużo głębszy i 

poważniejszy kryzys demograficzny wiszący 

nad wszystkimi zachodnimi gospodarkami



CZAS PRZEŁOMU 

CZY KRYZYS

Zmiany kulturowe

Nowe technologie

Transformacja ustrojowa

Transformacja społeczno-gospodarcza



EPSON PROGRAM

Szczególnie alarmującym trendem jest 

depopulacja regionów określana jako 

potrójna demograficzna bomba zegarowa

–Za mało  dzieci

–Za dużo osób starszych

–Za dużo wyjazdów młodych ludzi



Georg Magnus autor publikacji "Age of Ageing"

……. w ciągu 25 lat podwoi się 

liczba osób w wieku 65 lat, by ten 

fakt nie wpłynął negatywnie na 

gospodarki światowe konieczne 

jest przyspieszenie wzrostu PKB o 

10 proc. 



Richard Florida

Who’s your city

• Miasta i regiony które przyciągają młodych ludzi wygrywają w konkurencji o 
talenty

• W trudnej sytuacji są miasta, które liczą że  młodzi którzy wyjechali po 
przygodę i na spotkanie wyzwaniom wrócą przed trzydziestką by się 
ustatkować i założyć rodziny

• Miejsca które raz straciły młodych ludzi nie będą miały zbyt dużych szans na 
podniesienie się i raczej muszą liczyć się z długotrwałym spowolnieniem

• Zwycięskie miejsca to te które szybciej od 
innych osiągną punkt krytyczny i stają się 
atrakcyjne dla młodych ludzi powyżej 
dwudziestego roku życia, te miasta osiągają 
długofalową przewagę

• Te które przegrywają szybko to dostrzegają ale nie jest możliwe szybkie 
odmienienie trendu i odzyskanie przewag



Zmiany demograficzne
• Spadek liczby urodzeń

• Migracje – kierunki i struktura wieku

• Starzenie się społeczności lokalnych





Mediana wieku w Europie



Finanse publiczne
• Środki unijne

• Wzrost zadłużenia

• Wzrost deficytu

• Wzrost kosztów obsługi zadłużenia

• Wzrost kosztów utrzymania infrastruktury i 

realizacji usług dla budżetu i użytkowników

• Zmiany dochodów



Zmiany dochodów
• Podatkowych

– Koniunktura gospodarcza

– Zmiany stawek

– Ulga prorodzinna

• Redystrybucyjnych

– Wpływ zmian demograficznych

• Majątkowych



Łukasz Pokrywka Źródło: opracowanie własne Instytutu Kościuszki



Łukasz Pokrywka  Źródło: opracowanie własne Instytutu Kościuszki



Jeśli polski dług jest mały to dlaczego odsetki są wysokie?

Paweł Dobrowolski Źródło: Eurostat

http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/04/29/jesli-polski-dlug-jest-maly-to-dlaczego-odsetki-sa-wysokie/


• Kryzys zadłużenia 

• Grecja w stanie 

niewypłacalności

• 2 września 2011 

Libération Paryż

• W dwa lata od początku 
kryzysu, wciąż nie wydaje 
się, żeby Grecja zrozumiała 
jego powagę i skalę środków, 
jakie winna podjąć, by uniknąć 
bankructwa – ma ponad 160 
proc. PKB, czyli 360 mld euro 
długu publicznego, deficyt, 
który w tym roku przekroczy 
przewidywane 7,5 proc. PKB, 
bo już na 1 lipca osiągnął 
14,69 mld euro, czyli tyle, ile 
miał wynieść w skali 
rocznej...

http://www.presseurop.eu/pl/content/source-information/685-liberation


„Czy młodzież Europy straciła wiarę w przyszłość?”, 

zapytuje w tytule swojego komentarza redakcyjnego duński dziennik Jyllands-Posten

W krajach takich jak Hiszpania, 

Grecja czy Wielka Brytania, 

gdzie bezrobocie wśród 

młodzieży wynosi odpowiednio 

44,38 i 20%,

Europa, zajęta ratowaniem 
swoich finansów, 
zapomniała o młodzieży. 
A ta – widząc, że jej 
podstawowe żądania 
edukacji, pracy i mieszkań 
w przystępnej cenie 
trafiają w pustkę – zaczęła 
się bronić. Młodzi ludzie 
idą za przykładem z góry: 
obłowić się, ile się da, a 
potem jak najszybciej 
wziąć nogi za pas. 

http://jp.dk/
http://jp.dk/
http://jp.dk/


Jak ukradliśmy młodzieży przyszłość

Pokolenie 500 euro

Stracone pokolenie

…..naszym rodzicom żyło się 

lepiej niż naszym dziadkom. 

Jednak gdy patrzę na 

pokolenie moich dzieci i na 

to następne, jeszcze 

młodsze, czuję, wiem, że 

tak już nie będzie …

Zaczęliśmy ich nazywać 

„pokoleniem 500 euro”, bo 

chociaż mieli dyplomy, 

większość z nich nie miała szans 

na znalezienie pracy z 

wynagrodzeniem powyżej płacy 

minimalnej. Dziś sytuacja 

wygląda jeszcze gorzej. Co 

czwarty młody człowiek nie może 

najzwyczajniej w świecie znaleźć 

pracy (wskaźnik ten sięga 30% 

wśród absolwentów wyższych 

uczelni).



W Zjednoczonym 
Królestwie mówi się o 
nich „stracone pokolenie”. 
Mają 16‒25 lat, wchodzą 
w aktywne życie w 
warunkach recesji i 
trudno jest im, mimo 
ukończonych studiów, 
znaleźć pracę i się w niej 
utrzymać. Wszystko 
wskazuje na to, że 
Portugalię też zaczyna 
nękać to zjawisko, 
ostrzega Público.



Spór o zamieszki



Jeden z nich piszący dla 
lewicowego Guardiana wyraża 
pogląd, że ci, którzy potępiają 
zamieszki, powinni pamiętać, że 
na Wyspach „10 procent 
najbogatszych obywateli jest 
dziś sto razy majętniejszych od 
najbiedniejszej części 
społeczeństwa”, a „mobilność 
społeczna jest na najniższym 
poziome ze wszystkich krajów 
rozwiniętych”. Inny autor 
uderza w podobne tony. „Takie 
rzeczy dzieją się, kiedy ludzie 
nie mają nic. Kiedy co chwilę 
widzą na wystawach rzeczy, na 
które ich po prostu ich nie stać. 
I kiedy wiedzą, że to się nigdy 
nie zmieni”

Spór o zamieszki

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/context-london-riots
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/context-london-riots
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/context-london-riots
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/context-london-riots
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/context-london-riots
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/context-london-riots
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/08/context-london-riots
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/09/uk-riots-psychology-of-looting
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/09/uk-riots-psychology-of-looting


Spór o zamieszki
• Tymczasem, jak pisze 

sympatyzujący z prawicą Daily 
Telegraph, ludzie są coraz 
bardziej niezadowoleni z 
postawy rządu. Ci szczególnie 
rozwścieczeni to właściciele 
małych firm i sklepików. 
Zamieszki dzielą Londyn, w 
którym przedstawiciele 
różnych społeczności 
dotychczas współżyli ze sobą 
w zgodzie. Dziś łączą się w 
„plemiona” strzegące swego 
dobytku. „To, czego nam 
potrzeba, to odzyskanie 
kontroli nad naszymi ulicami. 
Natychmiast. Inaczej sytuacja 
się pogorszy”, woła dziennik. 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/8691358/London-riots-the-knives-are-being-sharpened.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/8691358/London-riots-the-knives-are-being-sharpened.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/8691358/London-riots-the-knives-are-being-sharpened.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/8691358/London-riots-the-knives-are-being-sharpened.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/8691358/London-riots-the-knives-are-being-sharpened.html




Wykluczeni kontratakują

9 sierpnia 2011 The Daily Telegraph

Ludzie plądrujący ulice Londynu 

to efekt rozpadającego się 

społeczeństwa i braku 

zainteresowania ze strony klasy 

politycznej, która odwróciła się do 

nich plecami, pisze komentatorka 

Daily Telegraph.

http://www.presseurop.eu/pl/content/source-information/42301-daily-telegraph


Konsekwencje zmian demograficznych

…. koniec lania betonu….

Mecklenburg-Vorpommern
kosmopolityczne, nowoczesne, innowacyjne



















SKUTKI ZMIAN 

DEMOGRAFICZNYCH

• Zmiany liczby ludności

• Zmiany struktury wieku

• Zmiany struktury płci

• Zmiany dzietności

• Zmiany przyrostu naturalnego

• Zmiany gęstości zaludnienia



SKUTKI ZMIAN 

DEMOGRAFICZNYCH

• Zmiany potencjału siły roboczej

• Zmiany zdolności popytowej rynku

• Zmiany popytu i  kosztów świadczenia 

usług publicznych

• Zmiany wielkości dochodów 

publicznych (podatki, opłaty,)

• Migracje 



SKUTKI ZMIAN 

DEMOGRAFICZNYCH
W wyniku zmian demograficznych, liczba 
pracowników w
Mecklenburg-Vorpommern obniży się z 
dzisiejszego 

1.058.000 do około 781 000
na koniec roku 2030

- 277 tysięcy mniej osób niż obecnie .



SKUTKI ZMIAN 

DEMOGRAFICZNYCH

• ubytek roczny 15.000 mieszkańców 

oznacza obniżenie dochodów publicznych 

o kwotę ponad 30 mln E

• spadek liczby ludności w latach 1995 do 

2030 oznacza utratę 17,2 mld E wpływów 

podatkowych



SKUTKI ZMIAN 

DEMOGRAFICZNYCH

• zadłużenie finansów publicznych na 

koniec 2009 roku osiągnęło około 10 

558 milionów €.

• zadłużenie na jednego mieszkańca na 

koniec 2009 r. to prawie 6400 €.



SZUKANIE DRÓG WYJŚCIA

Cel komunikacji politycznej na zewnątrz

• Meklemburgia-Pomorze Przednie jest 
atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy i 
nauki, 

• jesteśmy pionierami w zarządzaniu zmianami 
demograficznymi w stosunku do innych 
regionów, państw i UE, 

Komunikat: 

nasze dzisiejsze problemy 

to problemy innych jutro ! 



SZUKANIE DRÓG WYJŚCIA
• Rozwój atrakcyjności lokalizacji firm (atrakcyjna 

praca, konkurencyjne wynagrodzenie i 
świadczenia oparte na potrzebach 
sprawiedliwości, pojednania pracy i rodziny), 

• Wzmocnienie korzyści dla rodzin z dziećmi w 
Meklemburgii-Pomorzu Przednim,

• Wzmocnienie atrakcyjności edukacji, 
szkolnictwa wyższego i  badań,

• Rozwój edukacji wczesnoszkolnej,

• Opracowanie kampanii wizerunkowej "MV tut 
gut"



SZUKANIE DRÓG WYJŚCIA
• Miejsce Meklemburgii-Pomorze Przednie na arenie krajowej 

i międzynarodowej - popyt na wykwalifikowanych 
pracowników,

• Wczesna edukacja zawodowa od dzieciństwa – szkoły,
ośrodki kształcenia zawodowego, orientacji zawodowej, 

• Miejsca pracy w nauczaniu i badaniach, innowacyjnych 
przedsięwzięciach,

• Centra kształcenia ustawicznego i kształcenia 
zawodowego,

• Równość szans kobiet i mężczyzn,  oraz starszych 
pracowników,

• Pomoc dla start-up umożliwiająca sukcesję w gospodarce 
regionu,

• Nowe możliwości dla biznesu i pracy w efekcie zmian 
demograficznych,

• Migracje jako szansa 



SZUKANIE DRÓG WYJŚCIA

• Skutki ekonomiczne zmian 

demograficznych

• Zmiany technologii świadczenia 

usług publicznych 







Miasta weszły w nową fazę 

transformacji gospodarczej

wyczerpały się możliwości rozwoju miasta w oparciu o 

tradycyjne rodzaje i formy aktywności gospodarczej

słabość lokalnej infrastruktury instytucjonalnej 

wspomagającej rozwój siły roboczej i wzrost 

konkurencyjności firm



Zanikanie tradycyjnej gospodarki i rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy

• Przemieszczanie się firm

• Sektory wzrostu zatrudnienia

• Sektory wzrostu wynagrodzeń

• Sektory o najwyższej efektywności

• Sektory generujące export

• Sektory generujące wzrost podatków



ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Wzrost stabilności ekonomicznej oraz bogactwa 

miasta i mieszkańców poprzez:

• Wzrost konkurencyjności produktów miasta na 

globalnych rynkach

• Wzrost  efektywności ekonomicznej lokalnych firm

• Wzrost wartości kapitałów (technicznego, 

ekonomicznego, instytucjonalnego, kulturowego)

• Wzrost dochodów i wzrost liczby mieszkańców 

osiągających dochody z aktywności gospodarczej

• Wzrost dochodów publicznych będących efektem 

aktywności gospodarczych





Wyzwania stojące 

przed samorządami
- nowa gospodarka

- ograniczone zdolności dochodowe

- migracje ludzi i firm

- suburbanizacja

- wykluczenie społeczne

- potrzeba nowej edukacji

- zmiana roli administracji samorządowej



Zdolność przyciągania i zatrzymania:

• mieszkańców

• przyjezdnych

• inwestorów



FILARY ROZWOJU  

W DOBIE NOWEJ GOSPODARKI

• rozpoznanie roli w globalnej gospodarce

• kreowanie wysoko kwalifikowanej siły roboczej

• inwestowanie w infrastrukturę dla innowacji

• poprawa jakości życia

• pielęgnowanie klimatu dla innowacyjnej gospodarki

• zdefiniowanie na nowo roli i form działania administracji 

samorządowej



Nowe czynniki rozwoju miast

•Miejsce spotkań

•Rozpoznawalne centrum miasta

•Obiekty kulturalne

•Wysokiej jakości mieszkania

•Ulgi fiskalne i polityka krajowa

•Reputacja doskonałego środowiska

•Reputacja dobrze zarządzanego miasta i wysokiej jakości 

usług



Strategiczne projekty rozwoju

•Finansowanie biznesu

•Przestrzeń dla biznesu

•Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

•Rozpoznawalność miasta i atrakcyjność centrum

•Rozwój siły roboczej

•Jakość usług dla gości i mieszkańców



Efektywność strategii realizowanych przez instytucje 

publiczne w Polsce jest w dużej mierze zależna od 

sprawności systemów monitorowania pozwalających 

na:

-ciągłą obserwację i ocenę zmian zachodzących 

w otoczeniu, 

-realną ocenę efektów prowadzonych działań, 

-ciągłe dopasowywanie programów 

realizacyjnych do dynamicznie zachodzących zmian w 

otoczeniu

Kluczowy problem


