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W ciągu minionej dekady byliśmy świadkami stałego wzrostu zaintereso
wania badaniami regionalnymi, rozwojem gospodarczym regionów, które sta
ły się kluczowymi podmiotami opartej na wiedzy oraz usługach gospodarki.
To ponowne "odkrycie" regionów ma swoje głębokie implikacje w polityce
społeczno-gospodarczej zarówno poszczególnych państw, jak i całej jedno
czącej się Europy. Unia Europejska promuje politykę decentralizacji mającą

na celu umocnienie gospodarki regionów przez wzrost jej produktywności

i innowacyjności. Inną konsekwencją ożywionego zainteresowania regionami
jest gwałtownywzrost studiów i badań regionalnych, koncentrujących się za
równo na kwestii konceptualizacji regionu i związanych z nim pojęć, jak i na
poszukiwaniu podejść metodologicznych najlepiej służących opisowi oraz
wyjaśnianiu zjawisk regionalnych (Sagan 2004: 25). W tę problematykę wpi
suję się również odwołanie do teorii kapitału ludzkiego i kapitału społecznego

oraz ich roli w rozwoju regionalnym.
Pojęcia kapitału ludzkiego i kapitału społecznego należą dziś do częściej

podnoszonych pojęć w naukach społecznych zajmujących się zmianami,jakie
zachodząwe współczesnym, zglobalizowanym świecie. Terminy te oraz zwią

zane z nimi problemy badawcze i praktyczne na dobre zadomowiły się w pol
skim dyskursie nauk społecznych, a w konsekwencji coraz częściej pojawiają

się także w przekazie i dyskursie medialnym.
Na wstępie należy zaznaczyć, że do podstawowych czynników mających

wpływ na budowę konkurencyjności regionu należy zaliczyć kapitał ludzki,
szeroko rozumianą infrastrukturę i kapitał społeczny. Te trzy czynniki wyczer-
pują warunki realizacji wysokiej konkurencyjności gospodarki. Ich wystąpie-

nie daje bardzo duże gwarancje pomyślnego tempa rozwoju regionu. Często

podnoszony w literaturze przedmiotu problem "rozwiniętej i zróżnicowanej 107
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struktury gospodarki" jako czynnika rozwoju konkurencyjności regionu ma
większe znaczenie dla pomiaru konkurencyjności w ujęciu statycznym niż

w procesie budowy tego czynnika. Budowa konkurencyjności regionu jest
ujęciem dynamicznym zmierzającymdo stworzenia rozwiniętej i zróżnicowa
nej struktury gospodarki. Innowacyjny charakter gospodarki, zaliczany przez
wielu autorów do najważniejszych czynników konkurencyjności,jest skut
kiem nagromadzenia w regionie kapitalu ludzkiego i społecznego oraz dobrej
infrastruktury.

KI\PITAL LUDZKI I SPOLECZNY A ROZWÓJ REGIONALNY

Zanim przejdę do przybliżenia wpływu kapitału ludzkiego i kapitału spo
łecznego na rozwój regionalny, kilka słów chciałbym poświęcić problemom
definicyjnym związanym z używaniem tych pojęć w dyskursie naukowym.
Mimo częstego używania terminu "kapitał ludzki" jest on nadal wieloznacz
ny. Stanisław Ryszard Oomaóski stwierdza, że posługujący się nim autorzy
stosują metodę przytaczania przykładów i operowania różnymi kontekstami.
Powoduje to z jednej strony pozostawienie dość dużego pola dla intuicyjnego
odczytywania treści rozpatrywanych kategorii, a z drugiej - może być trakto
wane jako swoisty sposób definiowania (Oomaóski 1993). Według Mirosławy

Marody i Anny Gizy-Poleszczuk na kapitał ludzki składają się takie cechy
zbiorowości, jak: struktura wieku populacji, umieralność, stopa urodzeó, stan
zdrowia, które tworzą razem bardziej ogólną kategorię cech demograficznych.
Oprócz tych ostatnich kapitał ludzki obejmuje również umiejętności człon

ków zbiorowości wyrażone w postaci poziomu wykształcenia, struktury za
wodowej oraz stopnia jej zgodności z wymogami nowoczesnego rynku pracy
(Giza-Poleszczuk, Marody 2000). Podobnie kapitał ludzki definiuje Stanisław

Ryszard Oomaóski, stwierdzając,że jest to zasób wiedzy, umiejętności, zdro
wia, energii witalnej zawarty w społeczeóstwie. Zwraca uwagę jednak na
ważną kwestię, mianowicie że jest to zasób dany przez genetyczne cechy
określonej populacji raz na zawsze, ale możliwy do powiększenia w drodze
inwestycji zwanych inwestycjami w człowieka. Z tego spostrzeżenia płynie

ważna przesłanka dla społeczności zamieszkujących peryferyjne, słabo roz
winięte regiony, dotycząca możliwości przezwyciężenianiekorzystnego stanu
przez inwestycje w ludzi - kapitał ludzki. Do ciekawego wniosku w kwestii
rozważaó nad formami kapitału obecnego w społeczeóstwie doszedł Andrzej
Sadowski. Stwierdza on, że "w zasobach ludzkich skumulowany jest przede
wszystkim kapitał ludzki, społeczny i kulturowy" (Sadowski 2005: 258).
W skład kapitału ludzkiego wchodzą: wiedza (wykształcenie),umiejętności

zawodowe, stan zdrowia wraz z umiejętnościami jego wykorzystania, znajo
mość języków obcych, obsługi komputerów, gotowość do kontaktów i zwią-

108 zana z tym elastycznośćwzględem różnych kultur i stylów życia (ibidem).



EGZOGE NE I ENDOGENNE CZYNNIKI ROZWOJU REGIO ALNEGO. PODKARPACIE NA TLE POLSKICH REGIO ÓW

Na gruncie badań społecznych przyjęło się również podkreślać, że jakość

kapitału ludzkiego to coś więcej niż suma cech populacji zamieszkującej re
gion. Składają się na nią także pewne cechy socjologiczne, takie jak zdolność

do tworzenia więzi społecznych, te zaś pozostają pod wpływem określonych

inwestycji w człowieka.

Z pojęciem kapitału ludzkiego ściśle się wiąże pojęcie kapitału społecz

nego. Sadowski stwierdza, że jest to jeden z kapitałów skumulowanych
w zasobach ludzkich. Koncepcja kapitału społecznego jestjednąz najczęściej

używanych teorii w naukach społecznych w ostatnich latach. Jak podkreśla

Alejandro Portes, w ciągu ostatnich lat pojęcie kapitału społecznego stało się

punktem wyjścia do sformułowania jednej z najbardziej popularnych teorii
socjologicznych, która została przeniesiona do języka codziennego (Portes
1998: 2). Wraz z popularnością teorii kapitału społecznego pojawiło się wie
le różnych jego definicji. W literaturze podkreśla się, że ważne dla rozwoju
teorii były szczególnie trzy nazwiska: Bourdieu, Coleman i Putnam. W ujęciu

Pierre'a Bourdieu kapitał społeczny stanowi "sumę zasobów, aktualnych i po
tencjalnych, które należą się jednostce lub grupie z tytułu posiadania trwałej,

mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanej sieci relacji, znajomości i wzajem
nego uznania. To znaczy jest sumą kapitałów i władzy, które sieć taka może

zmobilizować" (Bourdieu, Wacquant 200 l: 105). Zgodnie z tym ujęciem wy
korzystanie przez jednostkę potencjału zasobów kapitału społecznego zale
ży od dostępności i zasięgu sieci powiązań i relacji, w których uczestniczy.
Według Bourdieu wykorzystanie zasobów zależy od działań indywidualnych
każdego człowieka, zdolności i umiejętności rozwijania otrzymanego przez
jednostkę kapitału społecznego. Druga z ważnych koncepcji kapitału społecz

nego, autorstwa Jamesa Colemana, uchodzi za klasyczną dla całościowego,

systematycznego ujęcia tego zjawiska, określanego jako perspektywa ekono
miczna (teoria racjonalnego działania; Trutkowski, Mandes 2005). Coleman
definiował kapitał społeczny jako "umiejętności współpracy międzyludzkiej

w obrębie grup i organizacji wspólnych interesów" (Fukuyama 1997: 20).
Autorem trzeciej koncepcji, o której należy wspomnieć, jest Robert Putnam,
uważany powszechnie za głównego inspiratora wielkiej kariery pojęcia kapi
tału społecznego oraz jego najważniejszegoeksponenta (Trutkowski, Mandes
2005). Według Putnama na kapitał społeczny "składają się takie jakości życia

stowarzyszeniowego w danym społeczeństwie, jak sieci, normy oraz zaufa
nie - jakości te umożliwiają członkom danego społeczeństwa zwiększenie

efektywności zbiorowego działania i sprawniejsze osiągnięcie podzielanych
przez nich celów" (Putnam 1995: 56). Wart podkreślenia jest również fakt,
że obserwacje Putnama dotyczące kapitału społecznego poczynione zostały

we Włoszech i opierały się na obserwacji funkcjonowania i stopnia rozwoju
włoskich regionów. 109
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Próbą połączenia wysiłków definicyjnych podejmowanych przez kilkuna
stu autorów oraz wskazania zarówno na jednostkowy, jak i grupowy charakter
kapitału społecznego jest definicja Paula Adlera i Seok-Woo Kwona. Powstała
ona po przeglądzie i analizie około 20 różnych definicji, a brzmi następująco:

"Kapitał społeczny jest zasobem dla indywidualnych i zbiorowych aktorów,
stworzonym dzięki układowi i zawartości sieci powiązań istniejących w ich
mniej lub bardziej trwałych relacjach społecznych" (Adler, Kwon 2000: 4).

Podkreślić należy, że istnieją wspólne problemy łączące kapitał ludzki
i społeczny. Są nimi niewątpliwie niematerialny charakter i ucieleśnienie obu
kapitałów w ludziach. Można również zaobserwować powiązania i zależności
między wykształceniem i umiejętnościami a zaangażowaniem w działalność

na rzecz społeczeństwa.

Nie ulega wątpliwości, że kapitał społeczny i kapitał ludzki są kluczowy
mi elementami w konstrukcji i zastosowania nowego modelu rozwoju regio
nalnego. Antoni Kukliński stwierdza, że kapitał społeczny jest szczególnie
istotny dla rozwoju regionalnego (Kukliński 2003: 9). W znaczeniu, o którym
pisze, kapitał społeczny jest rynkowym doświadczeniem społecznym opie
rającym się na zaufaniu, wspólnych normach i instytucjach. Trzeba również

podkreślić, że kapitał społeczny ułatwia kooperację wewnątrz grup oraz kor
poracji międzynarodowych, rozszerzając zdolności kolektywnego działania

dla osiągnięcia wzajemnych korzyści. Ponadto wzmacnia kolektywny pro
ces uczenia się i stanowi kluczowy element tworzenia, dyfuzji i transformacji
wiedzy, a procesy te mają istotne znaczenie dla innowacyjności i konkuren
cyjności. Wreszcie kapitał społeczny cementuje wartości promujące sieci jako
bodźce tworzenia regionalnych gron oraz regionalnych strategii innowacji
i polityki. To zagadnienie jest szczególnie ważne dla regionów gorzej rozwi
niętych, dysponujących słabszym kapitałem społecznym oraz słabszym upo
wszechnieniem nauki i wiedzy. W takich warunkach regiony te muszą spro
stać zasadniczym wyzwaniom zmiany technologicznej i społecznej (ibidem:
9-10). Czynnikiem lokalizacj i nie jest już bliskość zasobów naturalnych, po
daż siły roboczej czy duży lokalny rynek zbytu, lecz posiadanie odpowiednich
zasobów kapitału ludzkiego i społecznego.

Analiza najważniejszych czynników warunkującychpowodzenie rozwoju
lokalnego lub regionalnego pozwala na ocenę znaczenia kapitału społecznego

i kapitału ludzkiego w procesie rozwoju. Powszechnie uznaje się, że na powo
dzenie programów rozwoju jednostek terytorialnych (gmin, powiatów, regio
nów) wpływająw największym stopniu między innymi: istnienie skutecznego
przywództwa - inspirującego decydentów oraz zdolnego do mobilizowania
zbiorowości lokalnej, szerokie współuczestnictwowszystkich kategorii miesz
kańców w podejmowanych działaniach, zdefiniowanie jasnych zasad kierun
kowych oraz precyzyjna ocena celów rozwoju regionu, zaufanie i konsensus

110 oraz współpraca i partnerstwo publiczno-prywatne, wyczulenie na tożsamość



EGZOGE E I ENDOGE NE CZYNNIKI ROZWOJU REGIO AL EGO. PODKARPACIE NA TLE POLSKICH REGIONÓW

kulturową i strukturę społeczno-polityczną regionu, a także uwzględnienie

potrzeby ciągłego "dostrajania" działań do ewoluującego otoczenia oraz wy
zwań globalnych i zmian strukturalnych (Łobocki 2003: 34-35). Jakość ka
pitału ludzkiego decydująca o sukcesie rozwojowym regionu warunkowana
jest następującymicechami: dynamikąpopulacji regionalnej, stanem zdrowia
wyrażonym między innymi przez średnią długość życia i umieralność nie
mowląt, poziomem wykształcenia ludności (Regionalne zróżnicowaniekapi
talu ludzkiego w Polsce 200 l: 7-8) oraz - można by dodać - jakością tego
wykształcenia. Na istotność roli kapitału ludzkiego i społecznego w procesie
wzrostu gospodarczego i budowania regionu konkurencyjnego wskazują re
zultaty licznych badań empirycznych. W ich świetle to właśnie różnice w za
sobach czynników endogennych (kapitału ludzkiego i społecznego) decydują

o utrzymujących się rozbieżnościach w poziomach rozwoju krajów i regionów.
Jednym z zasadniczych zadań polityki regionalnej jest pobudzanie zasobów
wewnętrznych (endogennych) regionu. Skuteczna realizacja takiego zadania
wymaga dogłębnych badań na temat roli i związków kapitału społecznego

oraz ludzkiego w budowaniu konkurencyjności regionu.
Podkreślanie roli niematerialnych form kapitału jako czynników rozwoju

stało się w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat bardzo powszechne w na
ukach społecznych. Mimo widocznych na pierwszy rzut oka różnic, głów

nie w użyciu obu terminów - pojęcie "kapitał ludzki" używane jest często

i przede wszystkim przez ekonomistów, zaś kapitał społeczny stał się domeną

socjologów - to oba już dawno wykroczyły poza granice swoich dyscyplin
i są intensywnie eksploatowane zarówno przez naukowców, jak i publicystów,
polityków czy działaczy społecznych.

W świetle badań dotyczących dysproporcji w rozwoju regionów podkreśla

się, że to właśnie różnice w jakości kapitału ludzkiego i społecznego są przy
czynami utrzymujących się, czy nawet pogłębiających, różnic w poziomach
rozwoju grup państw, krajów oraz ich części - regionów. Województwo pod
karpackie ze względu na swoje położenie geograficzne jest jednym z wysu
niętych najbardziej na wschód obszarów Unii Europejskiej, przez co znajduje
się na geograficznych peryferiach zjednoczonej Europy i wraz z innymi wo
jewództwami tzw. ściany wschodniej określane jest w literaturze jako przy
kład regionu peryferyjnego. Regiony te charakteryzują się między innymi:
a) odległym położeniem w stosunku do centrum politycznego i gospodarcze
go (a co za tym idzie trudnościami komunikacyjnymi w dotarciu do centrum);
b) niskim poziomem gospodarki, oświaty i kultury (a zatem gorszymi warun
kami życia niż na innych terenach); c) słabszym zaludnieniem i rozproszoną
strukturą osadniczą; d) niskim poziomem urbanizacji; e) słabą infrastrukturą

techniczną i społeczną oraz wysokim wskaźnikiem bezrobocia (Malikowski,
Sowa 1995: 11-12). Wskaźniki społeczno-gospodarczesprawiają, że woje- 111
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wóclztwa Polski wschodniej zal iczane są do grupy regionów dysponujących

naj mniejszym potencjałem rozwojowym.

WSKAŹNIK JAKOŚCI KAPITALU LUDZKIEGO I SPOLECZNEGO

Na podstawie dogłębnej analizy dostępności wskaźników statystycznych
charakteryzujących bezpośrednio bądź pośrednio zasób kapitału ludzkiego
i społecznego na poziomie wojewódzkim, przyjąłem następującą koncepcję

budowy miernika jakości kapitału ludzkiego i społecznego. Z powodu braku
aktualnych danych (z lat 2006-2008) na szczeblu województwo wykształ

ceniu populacji I, a cecha ta w dominującym stopniu określa jakość kapitału

ludzkiego, oraz ze względu na relatywnie ubogi zestaw innych mierników,
odnoszących się w sposób bezpośredni do zasobu kapitału ludzkiego i spo
łecznego w województwach, pierwotna grupa wskaźników została uzupeł

niona o wskaźniki charakteryzujące jakość kapitału ludzkiego pośrednio, po
przez obserwowane statystycznie efekty zachowaó społeczno-gospodarczych

ludności. W ten sposób istnieje szansa na połączenie niezmieniających się

cech demograficznych oraz cech socjologicznych, wypływającychz dziedzi
czonych zachowaó zbiorowości. Pierwsza kategoria wskaźników bezpośred

nich nazwana została charakterystykąpotencjału demograficznego regionów,
ze względu na dominujące w tej grupie cechy demograficzne. Druga kategoria
wskaźników pośrednich opisuje aktywność społeczno-gospodarcząludności.

W ramach każdej z tych dwóch zasadniczych kategorii zostało wyodrębnionych
po kilka cech lub zachowaó populacji, charakteryzujących potencjał demo
graficzny i aktywność społeczno-gospodarczą ludności w regionach, którym
można przypisać konkretne obserwowalne mierniki statystyczne. W rezulta
cie powstał pewien hierarchiczny trójpoziomowy układ wskaźników. Wagi
poszczególnych wskaźnikówdobierane były na podstawie podobnych badań

przeprowadzonych przez Bank Światowy, Instytut Badaó nad Gospodarką

Rynkową i Zakład Badaó Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu

Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. Im lepiej zmienna charakteryzowała

konstruowany miernik, tym wyższąmiała wagę. W budowie miernika jakości

kapitału ludzkiego i społecznego wykorzystana została metodologia stosowa
na przy konstrukcji mierników rozwoju społecznegoużywanychw badaniach
społecznych prowadzonych przez ONZ, Bank Światowy i Zakład Badań

Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej
Akademii Nauk.

Podstawą źródłową badania są informacje pochodzące z Bazy Danych
Regionalnych GUS (BOR), wyników Narodowego Spisu Powszechnego

I Dane dotyczące wykształcenia ludności zawiera jedynie Narodowy Spis Powszechny
112 Ludności, który ostatnio odbył się w 2002 roku.
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Ludności i Mieszkań z 2002 roku, z rejestru REGON, wyników wyborów
udostępnionych przez Państwową Komisję Wyborczą oraz danych Urzędu

Statystycznego w Rzeszowie. Dane pochodzą z lat 2002-2007. Z uwagi na
to, że cechy demograficzne opisującejakość kapitału ludzkiego i społecznego
charakteryzują się małą zmiennością w czasie oraz w celu zmniejszenia ryzy
ka błędu w ocenie potencjału demograficznego ludności, związanegoz wystę

powaniemjednorocznych, najczęściej losowych wahań wielkości parametrów
demo-społecznych,analiza materiału statystycznego przeprowadzona została

na podstawie średnich wartości mierników dla lat 2002-2007.
Potencjałdemograficzny regionów jest kategoriązawierającąszczególnie

interesujące cechy zasobu kapitału ludzkiego, takie jak wykształcenie i stan
zdrowia populacji w wieku zdolności do pracy. Wykorzystanie w badaniu tych
zmiennych napotyka jednakże na zasadnicze ograniczenia związane z dostęp

nością danych w materiale statystycznym gromadzonym w systemie statysty
ki publicznej. W ich miejsce wprowadzone zostały zmienne pośrednio zwią

zane z charakterystyką potencjału demograficznego regionów. Ostatecznie
ten poziom analizy zróżnicowania terytorialnego jakości kapitału ludzkiego
bazuje na ustaleniu wielkości trzech parametrów: prężności demograficznej,
poziomu wiedzy funkcjonalnej i stanu zdrowia ludności. Szczegółowe cha
rakterystyki poszczególnych cech przedstawione zostały poniżej.

l. Prężność demograficzna - cecha opisująca potencjał ludnościowy

z punktu widzenia stanu i perspektyw rozwoju demograficznego regio
nów. Wielkość tego parametru kształtują następujące charakterystyki de
mo-społeczne:

obciążenie demograficzne ludności w wieku produkcyjnym (20-59/64
lata) ludnością, która ze względu na osiągnięcie wieku powszechnie
uprawniającegodo przejścia na emeryturę zaliczana jest do grupy osób
w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni 65-letni i starsi oraz kobiety
60-letnie i starsze);

- zasoby ludności w wieku maksymalnej mobilności zawodowej, okreś

lone wielkością udziału osób w wieku 20--44 lat w ogólnej liczbie lud
ności w wieku produkcyjnym;

- płodność ogólna - parametr informujący o średniej liczbie dzieci żywo
urodzonych przypadających na 1000 kobiet w wieku rozrodczym
(15--49 lat).

2. Poziom wiedzy funkcjonalnej - cecha stanowiąca istotne kryterium oce-
ny jakości zasobów ludzkich, brane pod uwagę zarówno przy projektowa-
niu konkretnych przedsięwzięćgospodarczych na podstawie analizy rynku
pracy, jak i w ogólnej ocenie możliwości rozwoju modernizacyjnego spo
łeczności. Wobec braku systematycznie prowadzonej rejestracji danych
o poziomie wykształcenia ludności w podziale terytorialnym konstrukcję

miernika oparto na informacjach pochodzących z ostatniego powszechne- 113
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go spisu ludności (z 2002 r.) oraz na cechach demo-społecznychpośrednio

określających poziom wykształcenia ludności. Lista szczegółowych cha
rakterystyk miernika poziomu wiedzy funkcjonalnej zawiera:

poziom wykształcenia ludności, ze szczególnym uwzględnieniem od
setka osób z wykształceniem co najmniej średnim w ogólnej liczbie
osób powyżej 15. roku życia;

czytelnictwo, charakteryzowane przez relację liczby czytelników zare
jestrowanych w bibliotekach publicznych do ludności w wieku 10 lat
i więcej (na 1000 osób);

powszechność kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych dla mło

dzieży, określona przez liczbę uczniów w szkołach wskazanego szcze
bla nauczania przypadającąna 1000 osób w wieku 15-19 lat, odpowia
dającym w przybliżeniu wiekowi uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Stan zdrowia ludności. Do podstawowych mierników statystycznych
charakteryzującychtę cechę potencjału ludnościowegozaliczyć można na
stępujące: umieralność niemowląt, przeciętne dalsze trwanie życia, zacho
rowalność i chorobowość (m.in. z powodu chorób przewlekłych),absencję

chorobową,niepełnosprawnośćbiologicznąi/lub z orzeczeniem prawnym
czy wreszcie samoocenę stanu zdrowia i standaryzowaną przedwczesną

umieralność mężczyzn (w wieku 35--49 lat). Z tej długiej, chociaż z pew
nością niekompletnej listy możliwe do włączenia w zakres prezentowa
nego badania ze względu na dostępność danych w podziale terytorialnym
okazały się następującemierniki:

odsetek osób niepełnosprawnych (prawnie i biologicznie) w ogólnej
liczbie mieszkańcówwojewództwa;

poziom umieralnościniemowląt (na 1000 urodzeń żywych);

przedwczesna umieralnośćmężczyzn (w wieku 35--49 lat).
Zestaw cech opisujących aktywność społeczno-gospodarcząludności

(drugi poziom analizy różnic w jakości kapitału ludzkiego i społecznego)

stanowią parametry takie, jak: a) mobilność przestrzenna; b) aktywność go
spodarcza oraz c) aktywność społeczna ludności, bazujące na następujących

szczegółowych miernikach statystycznych: a) mobilności przestrzennej,
określonej przez saldo migracji wewnętrznychludności (na I000 osób); b) ak
tywności gospodarczej, charakteryzowanej przez relację liczby jednostek osób
fizycznych sektora prywatnego (według REGON) do liczby ludności w wie
ku aktywności zawodowej (na 1000 osób w wieku 20-59/64 lat). Aktywność

społeczna, opisana jest przez takie mierniki, jak:
nasycenie pozarządowymi organizacjami społecznymi (fundacje i stowa

rzyszenia) na 1000 ludności;

frekwencja w wyborach parlamentarnych (2005 r.);
aktywność inwestycyjna władz samorządowychokreślonaprzez udziałwy-

114 datków inwestycyjnych w wydatkach ogółem z budżetów lokalnych;
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sze polskie aglomeracje miejskie - Warszawa, Wrocław, Trójmiasto. W tych
regionach, w których brak dużego i prężnego ośrodka miejskiego z silnym
zapleczem akademickim, miernik poziomu wiedzy funkcjonalnej osiąga naj
niższe wartości.

Województwem o najwyższym poziomie zdrowia ludności jest mazowie
ckie. Wartość miernika stanu zdrowia wyniosła tu 0,897. Regionem o równie
wysokim poziomie tego miernika okazało się województwo opolskie - 0,859.
Podkarpackie i lubelskie to dwa województwa o najniższym poziomie sta
nu zdrowia mieszkańców. Średnia wartość dla Polski miernika stanu zdrowia
ludności wyniosła 0,550.

Jedynie pięć województw: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie, po
morskie i dolnośląskie, zanotowało dodatnie saldo migracji wewnętrznych.

Województwo podkarpackie znalazło się w grupie regionów o najwyższym

ujemnym saldzie migracji wewnętrznych (-1907 osób), obok takich woje
wództw, jak: lubelskie (-5160 osób), śląskie (-3668 osób), warmińsko-ma
zurskie (-3128 osób), świętokrzyskie (-2795 osób) i podlaskie (-1994 osób).

Województwo podkarpackie okazało się regionem o najniższej wartości

miernika aktywności gospodarczej. Liczba osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku ak
tywności zawodowej wyniosła najego terenie 87,72 osoby. Średnia dla Polski
to 118,52 osoby. Województwami o niższej od średniej ogólnopolskiej licz
bie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców w wieku aktywności zawodowej są: lubelskie (90,71),
warmińsko-mazurskie (94,81), podlaskie (101,47), opolskie (107,63), śląskie

(110,67), świętokrzyskie (111,84), małopolskie (112,40) i kujawsko-pomor
skie (116,52). Najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospo
darcząw przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku aktywności zawodowej
zanotowano w województwach zachodniopomorskim (154,31) i mazowiec
kim (140,66).

Rozpatrującjakość zasobów kapitału ludzkiego i społecznego z punktu wi
dzenia aktywności społecznej mieszkańców, należy zwrócić uwagę, że jest to
cecha różnicująca w umiarkowanym stopniu poszczególne regiony. Wartość

miernika aktywności społecznej większości województw koncentruje się

w przedziale od 0,400 do 0,650 (średnia dla Polski wyniosła 0,500). Regionami
o najniższej wartości tego wskaźnika okazały się trzy województwa: ku
jawsko-pomorskie (0,324), łódzkie (0,324) i zachodniopomorskie (0,338).
Podkarpacie jest zaś regionem o najwyższej aktywności społecznej mieszkań

ców (0,765). Nieznacznie niższe wartości tego współczynnika odnotowano
jeszcze w województwach pomorskim (0,750) oraz lubelskim (0,662).

W ramach pierwszego poziomu analizy jakości kapitału ludzkiego i spo
łecznego w polskich regionach wyróżnione zostały dwa mierniki: a) potencja

116 łu demograficznego i b) aktywności społeczno-gospodarczej regionu. W skład
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pierwszego weszły trzy mierniki z poziomu drugiego - prężności demogra
ficznej, poziomu wiedzy funkcjonalnej oraz stanu zdrowia mieszkańców.

Wartośćmiernika potencjałudemograficznego dzieli polskie regiony na cztery.
W skład pierwszej grupy (wartość miernika potencjału demograficznego po
niżej 0,400) weszło tylko jedno województwo - kujawsko-pomorskie (0,389).
Do drugiej grupy (wartość w przedziale od 0,400 do 0,500) możemy zaliczyć

siedem regionów, w tym województwo podkarpackie (0,407). W trzeciej gru
pie (wartość w przedziale od 0,501 do 0,600) znalazło się pięć województw.
Czwartą grupę (wartość powyżej 0,600) tworzą trzy województwa - zachod
niopomorskie (0,605), pomorskie (0,740) i mazowieckie (0,790).

Drugim z mierników pierwszego poziomu analizy jakości kapitału ludz
kiego i społecznego była aktywność społeczno-gospodarcza. W skład tego
miernika weszły trzy mierniki z poziomu drugiego - mobilność przestrzenna,
aktywność gospodarcza i aktywność społeczna. Podobnie jak w przypadku
potencjału demograficznego również tutaj możemy podzielić regiony na czte
ry grupy ze względu na wartość miernika aktywności społeczno-gospodar

czej. Do pierwszej (wartość miernika aktywności społeczno-gospodarczejpo
niżej 0,400) zalicza się sześć województw: lubelskie (0,277), śląskie (0,277),
warmińsko-mazurskie (0,301), świętokrzyskie (0,359), podkarpackie (0,388)
i podlaskie (0,388). W skład drugiej grupy (wartość w przedziale od 0,400 do
0,500) weszły trzy województwa. W trzeciej grupie (wartość w przedziale od
0,501 do 0,700) znalazły się cztery województwa. Ostatnią, czwartą grupę

(wartość powyżej 0,700) tworzą trzy województwa: pomorskie (0,772), wiel
kopolskie (0,791) i mazowieckie (0,844).

Analiza wartości mierników z trzech poziomów analizy pozwoliła stwo
rzyć całościowy, zestandaryzowany wskaźnik jakości kapitału ludzkiego.
Najniższy poziom jakości kapitału ludzkiego i społecznego, wyznaczany
wartością wskaźnika JKLiS ~ 0,400, wystąpił w czterech regionach: lubel
skim, świętokrzyskim, śląskim i podkarpackim. Drugą grupę o "średnim-niż

szym" poziomie jakości kapitału ludzkiego i społecznego, wyznaczaną war
tością wskaźnika JKLiS w przedziale 0,401-0,500, tworzy pięć województw:
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, podlaskie i łódzkie.

Do kolejnej grupy o "średnim-wyższym" poziomie jakości kapitału ludzkie
go i społecznego, wyznaczanym wartością wskaźnika JKLiS w przedziale
0,501-0,600, weszły dwa województwa: lubuskie i dolnośląskie. Najwyższe

wartości wskaźnika jakości kapitału ludzkiego i społecznego, wyznacza
ne wartością wskaźnika JKLiS 2': 0,60 I, stwierdzono w pięciu wojewódz
twach: małopolskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim
i mazowieckim.
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PODSUMOWA IE

Po dokonaniu oceny przestrzennego zróżnicowaniajakości kapitału ludz
kiego i społecznego, opartego na wielkości syntetycznego miernika JKLiS,
nasuwa się wniosek, że zasadnicza linia podziału Polski biegnie wzdłuż Wisły.

Województwa położone na wschód od tej rzeki znalazły się w grupie regio
nów o najniższych wartościach współczynnika jakości kapitału ludzkiego
i społecznego. Jedynymi wyjątkami są województwa opolskie, kujawsko-po
morskie oraz śląskie. Podkreślić należy, że wśród ośmiu (połowy wszystkich
polskich województw) regionów o najniższych zasobach kapitału ludzkiego
i społecznego znalazło się pięć województw tzw. ściany wschodniej. Pięć wo
jewództw o najwyższym poziomie jakości kapitał ludzkiego i społecznego

tworzy swoistą "ekstraklasę polskich regionów", do której wejście dla czte
rech regionów o najniższej jakości kapitału ludzkiego i społecznego wydaje
się bardzo trudne, a nawet na dzisiaj niemożliwe.

Dane o zasobach kapitału ludzkiego i społecznego są, jak widać, w peł

ni zbieżne z ekonomicznymi wskaźnikami różnicującymi polskie regiony.
Województwo podkarpackie zaliczane jest do najbiedniejszych regionów
Unii Europejskiej (stan na 31 grudnia 2006 roku, przed przystąpieniem do
UE Bułgarii i Rumunii). Według danych pochodzących z Raportu Komisji
Europejskiej Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyj
ność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej
Podkarpacie oprócz województw lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskie
go i warmińsko-mazurskiego jest jednym z pięciu najbiedniejszych regionów
Unii Europejskiej. Podkreślić należy, że wszystkie pięć województw leży na
tzw. ścianie wschodniej. Przyjmując za 100% średniąPKB (GDP) na l miesz
kańca, jaki osiągnęło piętnaście państw członkowskichw 200 l roku, wartość
PKB na l mieszkańca w województwie podkarpackim wyniosła zaledwie
29,2% tej średniej. Województwo lubelskie osiągnęło wartość 28,6%, war
mińsko-mazurskie 29,6%, podlaskie 31,0%, a świętokrzyskie 31,2% średniej

PKB na l mieszkańca "starej UE". Jeśli przyjąć średniąPKB na l mieszkańca
dla 25 państw członkowskich, ranking się nie zmieni. Zmianie ulegną tylko
wartości PKB na l mieszkańca. Wartość PKB l mieszkańca w województwie
podkarpackim wyniesie 32,0% średniej dla 25 krajów Wspólnoty (100% sta
nowi średnia wartość PKB na 25 państw UE). Dla porównania region o naj
wyższym poziomie PKB na l mieszkańca - Inner London - zanotował 289, l%
średniej dla 25 państw Unii Europejskiej. Podkreślić należy również, że war
tość PKB na l mieszkańca najbiedniejszego regionu "starej UE" - greckiej
Dytiki Hellada - wyniosła 57,8% średniej dla 25 krajów Wspólnoty. Dane te
niezbicie pokazują, jak dalekądrogę mają przed sobą regiony ściany wschod
niej, aby dorównać nawet najbiedniejszym regionom UE (Nowe partnerstwo

118 d/a spójności 2004).
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Województwo podkarpackie, pomimo że znalazło się wśród regionów
o najniższym poziomie jakości kapitału ludzkiego i społecznego, ma pewne
atuty, o których nie można zapomnieć, posługując się tylko i wyłącznie dany-
mi statystycznymi. Czynniki endogenne, jakimi niewątpliwie są kapitały ludz-
ki i społeczny, nie przekreślają całkowicie szans rozwojowych Podkarpacia.
Pozytywnym sygnałem jest bardzo wysoki poziom miernika aktywności spo
łecznej, w którego skład weszły takie zmienne, jak: liczba fundacji i stowarzy-
szeń, frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2005 roku, inwestycje samo
rządów lokalnych oraz wykorzystanie funduszy strukturalnych UE. Świadczy
to niewątpliwie o tym, że mieszkańcy województwa podkarpackiego oraz
znaczna część lokalnych władz samorządowych dysponują potencjałem, który
nie został należycie wykorzystany. Niewątpliwie ogromną rolę w tym zakresie
muszą odegrać regionalne władze samorządowe - sejmik i marszałek woje
wództwa, gdyż to na nich w nowym okresie programowania będzie spoczywać

główna rola w dysponowaniu funduszami Unii Europejskiej skierowanymi na
politykę regionalną. Siłą zamachową rozwoju województwa podkarpackie-
go może się stać również "Dolina Lotnicza". Powołana do życia 11 kwietnia
2003 rokujako Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
"Dolina Lotnicza" w niedługim czasie może się okazać prawdziwą wizytówką

regionu. Jak podkreślają założyciele, głównym celem "Doliny Lotniczej" jest
przekształceniePolski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie
regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usłu-

gi z zakresu przemysłu lotniczego dla najbardziej wymagających klientów.
Skutkiem tego byłyby dynamiczny rozwój regionu, zwiększenie liczby miejsc
pracy oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Jednak aby zrealizować

te cele, potrzebne są również czynniki egzogenne. Najważniejszym z punk-
tu widzenia powodzenia "Doliny Lotniczej", ale również całego regionu, jest
łatwa dostępność komunikacyjna województwa podkarpackiego. Priorytetem
władz centralnych i regionalnych powinno się stać jak naj szybsze ukończenie

autostrady A4 aż do granicy państwa - Korczowej. Drugim bardzo ważnym

elementem, od którego zależy w znacznej części rozwój województwa, jest
rozbudowa lotniska w podrzeszowskiej Jasionce. Lotnisko z punktu widzenia
sukcesu "Doliny Lotniczej" jest niezbędne, jednak wciąż nierozwiązane po
zostają problemy związane z powołaniem spółki lotniskowej, która miałaby

zarządzać portem lotniczym w Jasionce. Brak porozumienia między udzia
łowcami spółki, samorządem podkarpackim (marszałkiem województwa pod
karpackiego) i Przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze nie wróży do-
brze temu ważnemu elementowi rozwoju województwa i "Doliny Lotniczej".
Istotnymi czynnikami, które pozwalają na szybszy rozwój regionu, są inwe-
stycje zagraniczne. Globalna walka o nowych inwestorów jest bardzo twar-
da i bierze w niej udział coraz więcej regionów. Podkarpacie ma jednak dużą

szansę na sukces. Jego ważnym elementem jest "Dolina Lotnicza", drugim zaś 119
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Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny - rozciągający się głównie wokół

lotniska w podrzeszowskiej Jasionce i w Rogoźnicy. W Podkarpackim Parku
Naukowo-Technologicznym zainwestowałyna razie dwie firmy: Borg Warner
i MTU (obie z branży lotniczej), jednak z pewnością będzie ich więcej.

Jak podkreśla Grzegorz Gorzelak, poprawa poziomu kapitału ludzkiego
(edukacja i szkolenia) oraz społecznego (umiejętności współdziałania, za
ufanie, społeczeństwo obywatelskie) ma szczególne znaczenie w regionach
zapóźnionych (Gorzelak 2004), takich jak na przykładwojewództwo podkar
packie. Aby osiągnąćzamierzony efekt progresji obu form kapitału, potrzebna
jest silna inspiracja ze strony rządu i innych agend centralnych, gdyż jeden
z przejawów zapóźnień w świadomości i umiejętności racjonalnego organi
zowania działań zbiorowych stanowi niewiedza o braku tych umiejętności

i zapóźnieniach w rozumieniu istoty procesów rozwoju (Harrison, Huntington
2003). Bez wyzwolenia właśnie tych czynników end0- i egzogennych w po
staci elementów kapitału ludzkiego i społecznego oraz działań władz central
nych i innych zewnętrznych instytucji i podmiotów sukces rozwojowy woje
wództwa podkarpackiego będzie niemożliwy.
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